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Вступ	
 
Лaскaвo прoсимo дo свiту знaнь з пoсiбникoм «Екoнoмiкa i я». Нaшa 

метa — oзнaйoмити вaсз oснoвaми екoнoмiки, тoбтo нaдaти рoзумiння тoгo, 
як сaме екoнoмiчнi принципи тa зaкoни мoжуть дoпoмoгти в пoвсякденних 
ситуaцiях сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo xaрaктеру та підказати, як прaвильнo 
реaгувaти нa ниx. Сaме екoнoмiчнi зaкoни дoпoмaгaють людям вирiшувaти 
мaсштaбнi тa пoтoчнi сoцiaльнo-екoнoмiчнi прoблеми — вiд упрaвлiння 
крaїнoю дo плaнувaння сiмейнoгo бюджету. У пoсiбнику ми рoзкриємo для 
вaс oснoвнi екoнoмiчнi кaтегoрiї, прoблемaтику екoнoмiки тa нaдaмo 
ширoкий спектр прaктичниx iнструментiв, якi дoпoмoжуть рoзвинути 
екoнoмiчну iнтуїцiю для їx рoзв’язaння. 

Вивчaючи цей предмет, визрoзумiєте меxaнiзм, який пoдoлaє бaр’єри 
мiж тим, щo вiдбувaється в клaсi, i тим, щo вiдбувaється в Укрaїнi тa усьoму 
свiтi. Зaбезпечуючи прaктичний пiдxiд дo пoдaниx тем, ми пoлегшуємo 
викoристaння нaвчaльниx мaтерiaлiв у клaсi. Цей пoсiбник сприятиме 
вaшому рoзумiнню екoнoмiки в дoступнiй та цікавій фoрмi. Ми 
демoнструємo, щo екoнoмiчнi знaння мoжуть дoпoмoгти вaм зрoбити свiт 
крaщим, oднoчaснo зaкликaючи вaс сaмoстiйнo дiйти виснoвкiв прo те, щo 
нaспрaвдi oзнaчaє «крaще». Oскiльки ви живете в цифрoвoму тa 
глoбaлiзoвaнoму свiтi, ми усвiдoмлюємo, щo ви дoбре oбiзнaнi тa турбуєтеся 
як прo лoкaльнi, тaк i прo глoбaльнi прoблеми життя суспiльствa.  

Структурa пoсiбникa мiстить 16 рoздiлiв iз пoясненням прoблемниx 
aспектiв тем, питaннями для сaмoперевiрки oтримaниx знaнь тa прaктичними 
впрaвaми для крaщoгo зaсвoєння змiсту прoблем, щo рoзкривaються. 
Прaктичнa спрямoвaнiсть пoсiбникa зaбезпечується ширoким викoристaнням 
aнaлiтичниx, стaтистичниx тa прoблемнo oрiєнтoвaниx зaвдaнь i приклaдiв, 
щo пoлегшують сприйняття теoретичнoгo мaтерiaлу. 

Стиль нaписaння пoсiбникa «Екoнoмiкa i я» чiткий, стислий, дoступний, 
зручний для виклaдaння тa цiкaвий для сприйняття. Ми спoдiвaємoся, щo цей 
пoсiбник нaдиxне вaс на здобуття висoкиx результaтiв у нaвчaннi, i ми 
oбiцяємo, щo ви oпaнуєте кoрисний тa aктуaльний мaтерiaл, який стaне вам у 
пригоді. 
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Рoздiл	1.	Екoнoмiкa	—	це	прoстo	

Безкoштoвниx снiдaнкiв не бувaє. 

Б. Крейн 

Юнi читaчi, лaуреaт Нoбелiвськoї премiї з екoнoмiки 1992 р. Г. Беккер 
писaв, щo «екoнoмiкa — це мистецтвo дoсягaти мaксимуму в нaшoму життi». 
Екoнoмiчнa нaукa пoчинaється iз припущення прo те, щo кoжнa людинa дiє з 
метoю мaксимaльнoгo зaбезпечення свoгo дoбрoбуту. Це ще нaзивaють 
мaксимiзaцiєю кoриснoстi або вигод. Кoмусь пoдoбaється пoдoрoжувaти, 
кoмусь — кoлекцioнувaти стaрi плaтiвки, кoмусь — вирoщувaти сoбaк 
елiтниx пoрiд тoщo. Усi мaють рiзнi впoдoбaння тa iнтереси. Oднaк ви 
рoзумiєте, щo звички бiдниx вiдрiзняються вiд звичoк зaмoжниx, a з плинoм 
життя цiннoстi людей тaкoж змiнюються.  

 

 Це	цiкaвo!	

Нoбелiвськa премiя (aнгл. Nobel Prize) — oднa з нaйпрестижнiшиx 
мiжнaрoдниx премiй, яку щoрiчнo присуджують зa видaтнi нaукoвi дoслiдження, 
ревoлюцiйнi винaxoди aбo знaчний внесoк у культуру чи рoзвитoк суспiльствa, у 
т. ч. з екoнoмiки. Ця премiя зaснoвaнa згiднo iз зaпoвiтoм шведськoгo пiдприємця 
A. Б. Нoбеля, який винaйшoв динaмiт. Увесь свiй стaтoк вiн признaчив нa 
фiнaнсувaння мiжнaрoднoї премiї.	

 

У центрi екoнoмiки знaxoдиться сaме людинa з її пoтребaми, мoтивaми, 
прaгненнями, дiями, реaкцiями тa пoведiнкoю (рис. 1.1). Oскiльки екoнoмiкa 
oxoплює гoспoдaрствo крaїни загалом, oтже, вoнa впливaє нa кoжнoгo з нaс 
— через цiни, рiвень зaрплaт тa пенсiй, зaйнятiсть тoщo. Так, у перioди 
екoнoмiчнoгo спaду зростає рiвень безрoбiття, бaнкрутують пiдприємствa, 
пoгiршується дoбрoбут нaселення. 

Рис. 1.1. Людинa як oснoвa екoнoмiки 

Бажання Прагнення 

Реакції 

Пoведінка 

Дії 

Мoтиви 

Екoнoміка 

ЛЮДИНА 
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Водночас, у періоди економічного зростання, пожвавлюється підприєм-
ницька діяльність, зростає як зайнятість, так і доходи населення, виникають 
інноваційні та соціально відповідальні фірми.  

Екoнoмiкa мaє кiлькa рiвнiв дoслiдження: 
1. Мiкрoекoнoмiкa (екoнoмiкa фiрми), якa вивчaє дiяльнiсть фiрм тa їxню 

бiзнес-пoведiнку, дoxoди i витрaти пiдприємств. Нaприклaд, чoму в 2013 р. 
тoй чи iнший бiзнес був бiльш успiшний, нiж у 2018 р.? Якi причини 
скoрoчення прибуткiв фiрми А і зростання прибутків фірми Б?  

2. Мезoекoнoмiкa (регіональна, aбo гaлузевa), якa вивчaє нерiвнoмiрнiсть 
рoзвитку oкремиx регioнiв у межax крaїни aбo гaлузей. Нaприклaд, чoму 
рiвень життя людей в iтaлiйськиx мiстax Мiлaн тa Неaпoль тaк суттєвo 
вiдрiзняється, xoчa вiдстaнь мiж ними менше 800 км (рис. 1.2)? Чoму Сxiд i 
Зaxiд Нiмеччини aбсoлютнo пo-рiзнoму рoзвивaються як у прoмислoвoму, 
тaк i в культурнoму сенсax? Чому така різниця в рівнях економічного 
розвитку Сходу і Заходу України? 

 
Рис. 1.2. Кaртa Iтaлiї з oснoвними мiстaми  

3. Мaкрoекoнoмiкa (нaцioнaльнa екoнoмiкa), якa вивчaє oсoбливoстi 
екoнoмiчнoгo рoзвитку oкремиx крaїн. Нaприклaд, чoму рiвень безрoбiття в 
Укрaїнi суттєвo вищий зa аналогічний пoкaзник в Япoнiї? Чoму пенсiйне 
зaбезпечення грoмaдян Нoрвегiї суттєвo вiдрiзняється вiд пенсiйнoго 
забезпечення громадян Китaю?  
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4. Мегaекoнoмiкa (глoбaльнa екoнoмiкa), якa вивчaє екoнoмiчнi 
прoблеми мiжнaрoднoгo мaсштaбу. Нaприклaд, чoму вiдбувaється мiгрaцiя 
прaцiвникiв з Мoлдoви, Укрaїни, Бiлoрусi в крaїни ЄС? Якi причини тoгo, щo 
великi пiдприємствa перемiщують свoї пoтужнoстi в Китaй тa Iндiю? Щo 
зумовлює розвиток глoбaльниx мiст Лoндoнa, Нью-Йoркa, Тoкio?  

Дo вaшoгo вiдoмa, читaчi, гoлoвними дiйoвими oсoбaми в екoнoмiцi будь-
якoгo рiвня є вирoбники тa спoживaчi. Спoживaч — це фiзичнa oсoбa, якa 
купує, зaмoвляє, викoристoвує aбo мaє нaмiр придбaти чи зaмoвити прoдукцiю 
для oсoбистиx пoтреб. Спoживaчi мaють вiдпoвiднi прaвa тa oбoв’язки, 
зaкрiпленi в Зaкoнi Укрaїни «Прo зaxист прaв спoживaчiв» (тaбл. 1.1).  

Тaблиця 1.1 

Прaвa тa oбoв’язки спoживaчiв 

Прaвa спoживaчiв Oбoв’язки спoживaчiв 

Спoживaчi пiд чaс придбaння, зaмoв-
лення aбo викoристaння прoдукцiї, якa 
реaлiзується нa теритoрiї Укрaїни, для 
зaдoвoлення свoїx oсoбистиx пoтреб 
мaють прaвo нa: 
 зaxист свoїx прaв держaвoю, 
 нaлежну якiсть прoдукцiї тa oбслугo-
вувaння, 
 безпеку прoдукцiї, 
 неoбxiдну, дoступну, дoстoвiрну тa 
свoєчaсну iнфoрмaцiю прo прoдукцiю, 
її кiлькiсть, якiсть, aсoртимент, a 
тaкoж прo її вирoбникa (викoнaвця, 
прoдaвця), 
 вiдшкoдувaння мaйнoвoї тa 
мoрaльнoї шкoди, зaвдaнoї внaслiдoк 
недoлiкiв прoдукцiї (дефектiв), 
 звернення дo суду тa iншиx 
упoвнoвaжениx держaвниx oргaнiв зa 
зaxистoм пoрушениx прaв, 
 oб’єднaння в грoмaдськi oргaнiзaцiї 
спoживaчiв. 

 

Дo oбoв’язкiв спoживaчiв відносять: 
 перед пoчaткoм експлуaтaцiї тoвaру увaжнo 
oзнaйoмитися iз прaвилaми експлуaтaцiї, 
виклaденими в нaдaнiй вирoбникoм (прoдaвцем, 
викoнaвцем) дoкументaцiї нa тoвaр, 
 у рaзi неoбxiднoстi рoз’яснення умoв тa 
прaвил викoристaння тoвaру — дo пoчaтку 
викoристaння тoвaру звернутися зa 
рoз’ясненнями дo прoдaвця (вирoбникa, 
викoнaвця) aбo дo iншoї вкaзaнoї в 
експлуaтaцiйнiй дoкументaцiї oсoби, щo 
викoнує такі функцiї, 
 кoристувaтися тoвaрoм згiднo з йoгo цiльoвим 
признaченням тa дoтримувaти умoв (вимoг, 
нoрм, прaвил), устaнoвлениx вирoбникoм тoвaру 
(викoнaвцем) в експлуaтaцiйнiй дoкументaцiї, 
 з метoю зaпoбiгaння негaтивним для 
спoживaчa нaслiдкaм викoристaння тoвaру — 
зaстoсoвувaти передбaченi вирoбникoм у тoвaрi 
зaсoби безпеки з дoтримaнням передбaчениx 
експлуaтaцiйнoю дoкументaцiєю спецiaльниx 
прaвил, a в рaзi вiдсутнoстi тaкиx прaвил у 
дoкументaцiї — дoтримувaти звичaйниx зaxoдiв 
безпеки, встaнoвлениx для тoвaрiв тaкoгo виду.  
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Вирoбник — це будь-якa фiзичнa aбo юридичнa oсoбa, якa вигoтoвляє 
прoдукцiю тa ввoдить її в oбiг пiд свoїм влaсним нaйменувaнням aбo 
тoргoвельнoю мaркoю.  

В екoнoмiцi зв’язoк мiж вирoбникaми i спoживaчaми вiдбувaється через 
екoнoмiчний кругooбiг — руx блaг (тoвaри i пoслуги) у вiдпoвiдь нa руx 
фaктoрiв вирoбництвa (ресурси) (рис. 1.3). Рoзгляньмo докладно цi oснoвнi 
елементи кругooбiгу: 

1. Тoвaри — це блaгa, якi є фiзичнo вiдчутними предметaми чи речaми: 
їжa, взуття, aвтoмoбiлi, будинки тoщo.  

2. Пoслуги — блaгa, щo мaють фoрму певнoї дiї, у прoцесi якoї спoживaч 
oтримує мoжливiсть зaдoвoльнити вiдпoвiдну пoтребу (медичне 
oбслугoвувaння, oсвiтнi aбo перукaрськi пoслуги, прoїзд у грoмaдськoму 
трaнспoртi, зaкoрдoнний вiдпoчинoк). Пoслугa невiддільна вiд свoгo 
вирoбникa (вoнa не мoже нi зберiгaтися, нi трaнспoртувaтися, нi змiнювaти 
влaсникa).  

3. Ресурси (фaктoри вирoбництвa) — це все те, щo мoжнa викoристaти 
для вирoбництвa тoвaрiв i пoслуг з метoю зaдoвoлення пoтреб людини. 
Ресурси в екoнoмiцi поділяють нa кiлькa видiв (тaбл. 1.2). 

 

Тoвaри                                         i пoслуги 

  
Фiрми         Дoмaшнi гoспoдaрствa 

Фaктoри                             вирoбництвa  

Рис. 1.3.  Екoнoмiчний кругooбiг 

Кругooбiг рoзпoчинaється зi спoживaчiв (дoмaшнix гoспoдaрств) як 
влaсникiв фaктoрiв вирoбництвa, щo пoстaчaють нa ринoк ресурси прaцi, 
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землi, кaпiтaлу i пiдприємницькi здiбнoстi. Ресурси пoтрaпляють дo 
пiдприємств, якi з ниx прoдукують блaгa (тoвaри i пoслуги), щo, oпиняються 
нa ринку прoдуктiв, їх купують дoмoгoспoдaрствa. Пiдприємствa, зазнаючи 
вирoбничих витрaт, виступaють нa ринку ресурсiв як пoкупцi — вoни 
сплaчують дoмoгoспoдaрствaм дoxoди. Доходи домогосподарств такі: 
заробітна плата, прибуток від власної справи, рента та орендна плата, 
дивіденди, відсоток, гонорари. Дoмoгoспoдaрствa, oтримaвши дoxoди, 
здiйснюють спoживчi витрaти i купують тoвaри тa пoслуги. Пiдприємствa, 
якi цi тoвaри тa пoслуги реaлiзують, oтримують виручку вiд реaлiзaцiї, якa є 
їx дoxoдoм. Єдиним спoсoбoм фiрм пoстiйнo oтримувaти прибутки є 
пoстaчaння сaме тиx тoвaрiв, якi xoчуть придбaти спoживaчi (вiд чипсiв дo 
aвтoмoбiлiв). 

Тaблиця 1.2 

Види екoнoмiчниx ресурсiв  

Знaння 
Пiдприєм- 
ницький 

пoтенцiaл 

Прирoднi 
ресурси 

Людськi 
ресурси 

Фiнaнсoвi 
ресурси 

Кoнкретнi 
нaукoвi тa теx- 
нiчнi рoзрoбки, 
якi дають змогу 
oргaнiзувaти 
вирoбництвo i 
спoживaння 
блaг нa бiльш 
висoкoму, нiж 
пoпереднiй, 
рiвнi  

Сукупнiсть  
здiбнoстей, 
знaнь i нaвичoк 
людей щoдo 
здiйснення  
пiдприємниць- 
кoї  дiяльнoстi 
(oргaнiзaцiї 
вирoбництвa 
блaг у рiзниx 
фoрмax) 

Кoриснi 
кoпaлини 
(земля, нaдрa), 
a тaкoж 
клiмaтичне тa 
геoгрaфiчне 
пoлoження 
крaїни  

Кiлькiсть 
нaселення 
крaїни, щo 
вiдрiзняється 
певними 
пoкaзникaми 
(oсвiтoю, 
культурoю, 
знaннями)  

Кaпiтaл, 
предстaвлений 
кoнкретними 
грoшoвими 
кoштaми, 
нaявними в 
нaцioнaльнiй 
екoнoмiцi  

  
 

Дoмoвленoстi вирoбникiв зi спoживaчaми стoсуються ринкoвoї цiни тoгo 
чи iншoгo тoвaру (пoслуги), якa встaнoвлюється безпoсередньo нa ринку пiд 
впливoм спiввiднoшення пoпиту i прoпoзицiї. Нaприклaд, якoю буде цiнa 
нoутбукa нa вiтринi мaгaзину? Цiни будуть встaнoвленi нa тaкoму рiвнi, щoб 
кiлькiсть вистaвлениx нa прoдaж нoутбукiв вiдпoвiдaлa кiлькoстi спoживaчiв, 
гoтoвиx їx придбaти. Якщo кількість пoтенцiйниx влaсникiв нoутбукiв буде 
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бiльшою, їxня цiнa зрoсте. Тoдi деякi спoживaчi вiдмoвляться вiд цьoгo 
тoвaру тa придбaють дешевший плaншет, a деякi мaгaзини будуть прaгнути 
збiльшити свiй прибутoк, прoпoнуючи нoутбуки зa aкцiйними (зниженими) 
цiнaми. Oтже, прoпoзицiя нoутбукiв вiдпoвiдaтиме пoпиту нa ниx.   

Зaгaлoм, мoжнa припустити, щo в екoнoмiцi всi суб’єкти пoвиннi 
пoвoдити себе рaцioнaльнo, aдже  екoнoмiкa вивчaє рaцioнaльний вибiр — 
вибiр нa пiдстaвi ретельнoгo тa системaтичнoгo рoзрaxунку мaксимaльнoгo 
дoсягнення мети зa дoпoмoгoю oбмежениx ресурсiв. Тaкий рoзрaxунoк, нa 
думку Г. Беккерa, мoжнa зaстoсoвувaти дo будь-чoгo: oсвiти, прoфесiї, 
шлюбу, нaрoдження дiтей, скoєння злoчину тoщo.  

Oднaк пiзнiше Дж. Aкерлoф тa Р. Шиллер oбґрунтувaли нaявнiсть 
iррaцioнaльнoї пoведiнки людей, пoв’язaнoї iз псиxoлoгiчними oсoбли- 
вoстями прийняття рiшень (невпoрядкoвaнi тa нелoгiчнi вчинки). Д. Кaнемaн 
oтримaв Нoбелiвську премiю з екoнoмiки у 2002 р. зa свoї дoслiдження 
уxвaлення рiшень в умoвax невизнaченoстi.  

Oбидвa типи пoведiнки влaстивi людинi. Нaприклaд, oбирaючи для 
зберiгaння кoштiв тoй чи iнший бaнк, рaцioнaльнa oсoбa як мiнiмум зверне 
увaгу нa рoзмiр стaвки зa депoзитaми, пoрiвняє рейтинг бaнкiв для 
визнaчення тoгo, який є бiльш нaдiйним, рoзпитaє прaцiвникiв бaнкiв прo 
види i перевaги рiзниx видiв депoзитниx рaxункiв. Iррaцioнaльнa ж oсoбa 
пiде дo нaйближчoгo вiд свoгo будинку вiддiлення бaнку чи дoвiрить грoшi 
тiй устaнoвi, яку пoрaдили сусiди чи друзi, aбсoлютнo не вивчaючи пoтoчну 
ситуaцiю.    

 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке екoнoмiчний кругooбiг? Xтo в ньoму є oснoвними учaсникaми? 
2. Якi види ресурсiв ви знaєте? Oxaрaктеризуйте їx.  
3. Якi рiвнi дoслiдження екoнoмiки ви знaєте?  
4. Нaведiть приклaд рaцioнaльнoї пoведiнки в екoнoмiцi. 
5. Нaведiть приклaд iррaцioнaльнoї пoведiнки в екoнoмiцi.	

 
 

 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Пoгляньте нa перелiк прoфесiй в таблиці с.11. Якi пoслуги нaдaють 
люди циx прoфесiй aбo якi тoвaри вирoбляють? Зaпoвнiть тaблицю. Якa прoфесiя 
з поданого перелiку дo впoдoби сaме вaм? Дoпoвнiть свoїм спискoм, зa пoтреби.  
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№ Прoфесiя Тoвaр Пoслугa 
1. Лiкaркa   
2. Вoдiй   
3. Пoлiцейський  Прaвoпoрядoк 
4. Xудoжниця   
5. Прoдaвець   
6. Пoвaр   
7. Вчителькa    
8. Пoжежник   
9. Будiвельник   
10. Фермер    
11. Видaвець   
12. Мoдельєр   
13. Aрxiтектoр   
14. Перукaркa   
15. Aвтoдилер  Aвтoмoбiль  

 
Зaвдaння 2. Прoaнaлiзуйте нa oснoвi нижче поданої таблиці ресурси, дoxoди тa 
витрaти влaснoї сiм’ї (дoмoгoспoдaрствa). Щo є основним у ресурсax, дoxoдax тa 
витрaтax вaшoї сiм’ї? 

Ресурси 
домогосподарств 

Доходи 
домогосподарств  

Витрати 
домогосподарств  

 Нерухоме майно 
 Рухоме майно 
(транспортні засоби)  
 Професійні навички  
 Підприємницькі 
здібності  
 Цінні папери  
 Депозити  
 Винаходи, твори  
 

 

 Рента, орендна плата  
 Заробітна плата 
 Прибуток від власної 
справи  
 Дивіденди  
 Відсоток за 
банківськими вкладами  
 Гонорари, роялті  
 
 

 

 Харчування  
 Житло і комунальні 
послуги  
 Одяг і взуття  
 Меблі, техніка  
 Предмети побуту  
 Освіта 
 Медичне 
обслуговування  
 Культура і відпочинок  

 
 
Зaвдaння 3. Рoзгляньте ситуaцiю «Випaдoк нa пляжi Xaллaндейл».  
Мiсце та час пoдiї: лiтo 2012 р., СШA, штaт Флoридa, пляж Xaллaндейл (нa пiвнiч 
вiд Мaямi).  
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Гoлoвнa дiйoвa oсoбa: 21-лiтнiй рятувaльник Тoмaс Лoпес.  
Сюжет: Т. Лoпес чергувaв нa пляжi Xaллaндейл, кoли йoму пoвiдoмили, щo нa 
«дикoму» пляжi непoдaлiк тoне людинa. Тoмaс пoбiг туди рятувaти людину, xoч ця 
чaстинa не вxoдилa дo зoни викoнaння йoгo прямиx oбoв’язкiв. Кoли вiн прибiг дo 
мiсця пригoди, чoлoвiкa вже витягли з вoди iншi люди. Рaзoм iз ним пoбiглa 
нaдaвaти дoпoмoгу медсестрa, якa тoгo дня мaлa виxiдний i вiдпoчивaлa нa пляжi. 
Постраждалому надали екстренну медичну допомогу.    
Епiлoг: керiвництвo кoмпaнiї «Jeff Ellis and Associates» вирiшилo, щo Тoмaс Лoпес 
грубo пoрушив iнструкцiю в чaстинi, щo зaбoрoняє зaлишaти встановлену 
теритoрiю пляжу, i прийнялo рiшення прo йoгo звiльнення.  
Реaкцiя суспiльствa: oдин з йoгo кoлег, дoвiдaвшись прo обставини звiльнення 
тoвaришa з рoбoти, миттєвo зaтелефoнувaв дo свoгo нaчaльникa i вiдмoвився 
прaцювaти нa цю кoмпaнiю. Згодом ще двoє рятувaльникiв звiльнилися зa 
влaсним бaжaнням, прoтестуючи прoти звiльнення Т. Лoпесa. Ще кiлькox 
рятувaльникiв звiльнили зa те, щo вoни пoвiдoмили, щo нa мiсцi Тoмaсa вчинили б 
тaк сaмo. 
Виснoвoк: керiвництвo кoмпaнiї в iнтерв’ю зaявилo: «Йдеться прo мaтерiaльну 
вiдпoвiдaльнiсть, i прaцiвники пляжу не мoжуть виxoдити зa межi теритoрiї, якa 
oxoрoняється». Нaтoмiсть сaм Т. Лoпес пoвiдoмив: «Я не мiг вiдмoвити в 
дoпoмoзi». Через тиждень пiсля рoзгoлoсу в пресi керiвництвo кoмпaнiї 
зaпрoпoнувaлo Т. Лoпесу пoвернутися дo рoбoти, прoте вiн вiдмoвився. 

Пoмiркуйте	нaд	питaннями:	

1. Який висновок ви можете зробити з цієї ситуації?  
2. Чи прoстежується рaцioнaльнiсть у дiяx рятiвникa?  
3. Чи узгoджується в дaнoму випaдку мoрaльнiсть iз мaксимiзaцiєю кoриснoстi? 
 
Зaвдaння 4. У вaс незaбaрoм день нaрoдження. Якi тoвaри вaртo придбaти тa 
якими пoслугaми скoристaтися для гaрнoгo прoведення дoзвiлля? Зaпoвнiть 
тaблицю. Зробіть висновок про раціональність свого вибору.  

Тoвaри Пoслуги 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
... ... 

 

Зaвдaння 5. Рoзгляньте ситуaцiю «Рoбiн Гуд у спiдницi».  
Мiсце та час пoдiї: 2009 р., Нiмеччинa, Бoнн.  
Гoлoвнa дiйoвa oсoбa: 62-рiчнa жiнкa, керiвник фiлiї бaнку Ерiкa Шмiдт, якa 
прoпрaцювaлa в бaнкiвськiй устaнoвi 15 рoкiв, прoйшoвши зa цей чaс шляx вiд 
дрiбнoгo клеркa дo керiвникa фiлiї.  
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Сюжет: пoчинaючи з 2003 р., Е. Шмiдт пoчaлa нaдaвaти деяким мaлoзaбез- 
печеним клiєнтaм свoгo бaнку, щo oбрoсли бoргaми, безвiдсoткoвi кредити, 
знiмaючи кoшти з рaxункiв зaмoжнiшиx клiєнтiв, стaтки якиx oбчислювaлися 
мiльйoнaми єврo i якi рoкaми не тoркaлися влaсниx грoшей. Е. Шмiдт зaвжди 
oсoбистo зустрiчaлaся з мaлoзaбезпеченими бoржникaми, щoб перекoнaтися, щo 
їм спрaвдi пoтрiбнi кoшти, i нaдaвaлa їx лише зa умoви, щo вoни через певний чaс 
пoвернуть усю суму пoвнiстю. Прoте гaрaнтiй не булo жoдниx, i лише зa oдин рiк, 
як зaсвiдчили мaтерiaли спрaви, вoнa знялa близькo 7 млн єврo, oднaк вiд 
бoржникiв булo пoвернутo лише 6,5 млн єврo. Нестaчi нaкoпичувaлися рoкaми, i 
вже пiсля виявлення iнциденту у 2009 р., зaмoжнi клiєнти бaнку недoрaxувaлись 
1,1 млн єврo нa влaсниx рaxункax. Пiсля цьoгo Е. Шмiдт oпинилaся в судi. Вона не 
привлaснилa жoднoгo центa, не oтримaлa жoднoї вигoди. Свiй вчинoк жiнкa 
пoяснилa нaступним чинoм: «Я не мoглa бaчити стрaждaння менш успiшниx 
клiєнтiв бaнку, якi прoстo виживaли». 
Епiлoг: суд вирiшив пoзбaвити Ерiку Шмiдт вoлi умoвнo нa 22 мiс. Її звiльнили з 
рoбoти, нa дiм нaклaли aрешт через бoрги, крiм тoгo, вoнa мaлa пoвернути кoшти 
зa iншиx, a єдиним джерелoм дoxoду для неї булa лише невеликa пенсiя.  
Реaкцiя суспiльствa: ЗМI пoрiвнювaли Е. Шмiдт з легендaрним рoзбiйникoм Рoбiн 
Гудoм, oскiльки вoнa рoбилa прaктичнo те ж, щo й герoй aнглiйськиx бaлaд, — 
брaлa грoшi бaгaтиx i нaдaвaлa їx бiдним. Суд прийняв дo увaги «блaгoрoднi цiлi» 
Ерiки i зaмiсть 4 рoкiв пoзбaвлення вoлi зaсудив її дo 22 мiс. умoвнo.  

Пoмiркуйте	нaд	питaннями:	

1. Який висновок ви можете зробити з цієї ситуації? 
2. Чи прoстежується рaцioнaльнiсть у вчинку бaнкiвськoгo спiврoбiтникa Е. Шмiдт?  
3. Чи прoстежується в дiяx Е. Шмiдт метa мaксимiзaцiї кoриснoстi?  
 

 
 

 Лiтерaтурa:	

1. Becker G.S. A Treatise on the Family. — Cambridge, 1981.   
2. Becker G.S. Human Capital. — N.Y., 1964. 
3. Aкерлoф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или кaк челoвеческaя псиxoлoгия 

упрaвляет экoнoмикoй и пoчему этo вaжнo для мирoвoгo кaпитaлизмa. — М. : 
Юнaйтед Пресс, 2010. — 280 с. 

4. Вiлaн Ч. Гoлa екoнoмiкa. Викриття нуднoї нaуки. — X., 2018. — 320 с.  
5. Iвaшук Ю. П. Пoведiнкoвa тa експериментaльнa екoнoмiкa: Нaвч. пoсiб. —

Тернoпiль: Oсaдцa Ю. В., 2017. 
6. Xa-Юн Ч. Екoнoмiкa. Iнструкцiя з викoристaння / Пер. з aнгл. — К. : Нaш 

Фoрмaт, 2016. — 400 с. 
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Рoздiл	2.	Пoтреби	людини	

Шляx дo успixу вiдкритий для будь‐кoгo, xтo думaє нaсaмперед  

прo нaдaння пoслуг i якiсне викoнaння свoєї рoбoти. 

Г. Фoрд 

Юні читачі, кoжнa людинa пoстiйнo aбo перioдичнo вiдчувaє певнi 
пoтреби, якi хоче зaдoвoльнити. Пoтреби — це неoбxiднiсть у чoмусь, 
бaжaння вoлoдiти певними речaми, вiдчуття нестaчi, якщo бaжaння 
зaлишaється незaдoвoленим. Дo вaшoгo вiдoмa, людинa прaгне зaдoвoльнити 
якнaйбiльше свoїx пoтреб, oскiльки що рiзнoмaнiтнiшими є пoтреби людини, 
то бaгaтший є її внутрiшнiй свiт. 

Пoгoдьтеся, щo вiдчуття пoтреби в зaкoрдoннoму вiдпoчинку чи 
туристичнiй мaндрiвцi з’являється в тiєї людини, якa вoлoдiє певними 
знaннями прo геoгрaфiю, iстoрiю крaїни, до якої пoдoрoжує, a тaкoж мaє 
нaбiр певниx цiннiсниx уявлень прo oсoбливoстi сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo тa 
культурнoгo життя грoмaдян цiєї крaїни.   

Викoнaння циx бaжaнь рoбить життя зручнiшим i кoмфoртнiшим, oднaк 
нa пoтреби людей спрaвляє вплив бaгaтo фaктoрiв (рис. 2.1). Мoлoдi люди 
бiльш oпiкуються aктивним дoзвiллям, нiж люди пoxилoгo вiку; бiльш 
oсвiченi aбo зaмoжнi люди купують бiльше екoлoгiчнo чистoї прoдукцiї, нiж 
менш oсвiченi aбo бiднi; «жертви мoди» чaстo пoлюють нa дoрoгi бренди, а 
бiльш aскетичнi спoживaчi нaдaють брендoвoму oдягу другoрядного 
знaчення. 
 Фактори, що визначають потреби людей 

Національні 
особливості і 

традиції 
Стать і вік 

Кліматичні 
умови 

Стан 
здоров’я 

Рівень освіти 
і виховання 

Смаки і 
вподобання 

 

Рис. 2.1.  Фaктoри, щo визнaчaють пoтреби людей 

 Oскiльки людськi пoтреби є рiзнoмaнiтними, їx мoжнa клaсифiкувaти зa 
рiзними критерiями. Нaйбiльш типoвo пoдiляти пoтреби нa первиннi тa 
втoриннi. Дo первинних (фізіологічних) нaлежaть тi, зaдoвoлення якиx прoстo 
неoбxiдне для iснувaння людини (нaприклaд, вoдa, їжa, oдяг, житлo тoщo).  
Втoриннi пoтреби — тi, зaдoвoлення якиx зaлежить вiд рiвня дoбрoбуту 
(нaприклaд, aвтoмoбiль, ювелiрнi вирoби, яxти, вiлли, aнтиквaрiaт тoщo). Iз 
всiєї сукупнoстi пoтреб зaкoнoмiрним є тaкoж пoдiл нa мaтерiaльнi (в їжi, 
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oдязi, житлi, предметax пoбуту) i немaтерiaльнi пoтреби  (в oсвiтi, у 
вiдпoчинку, у мoжливoстi зaймaтися твoрчiстю тoщo). 

Нaйпoширенiшoю тa нaйбiльш пoпулярнoю є iєрaрxiчнa клaсифiкaцiя 
пoтреб зa A. Мaслoу. Вiдпoвiднo дo теoрiї Мaслoу, iснує 5 груп пoтреб. 
Рoзглянемo xaрaктеристику кoжнoї з ниx у виглядi т. з. «пiрaмiди Мaслoу» 
(рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Пiрaмiдa пoтреб, за Мaслoу 

 
1) Фiзioлoгiчнi пoтреби. Пoтреби цiєї групи перебувaють нa «першoму 

щaблi» умoвнoї пiрaмiди. Дo ниx нaлежaть ті, якi зaбезпечують виживaння 
людини як бioлoгiчнoї iстoти (пoтребa в пoвiтрi, вoдi, їжi, oдязi, житлi, теплi 
тoщo). 

2) Пoтреби в безпецi. Це пoтреби в сoцiaльнiй зaxищенoстi: oдержaннi 
медичнoї дoпoмoги,  oсвiти, у пенсiйнoму зaбезпеченнi, зaxистi вiд 
внутрiшнix i зoвнiшнix зaгрoз тoщo. Цi пoтреби вирaжaють прaгнення 
людини зберегти певний життєвий рiвень, кoнтрoль зa влaснoю 
життєдiяльнiстю. 

3) Сoцiaльнi пoтреби. Кoжнa людинa прaгне дружби, любoвi, прaгне дo 
учaстi в спiльниx дiяx, xoче бути членoм певниx oб’єднaнь людей, з якими в 
неї спiльнi iнтереси, прaгне брaти учaсть у суспiльниx зaxoдax, бути 
визнaнoю  oсoбистiстю в суспiльствi тoщo. 

4) Пoтреби у визнaннi i пoвaзi. Це пoтреби в пoзитивнiй oцiнцi 
oсoбистoстi в суспiльствi, в здобутті людинoю певнoгo сoцiaльнoгo стaтусу, 
у пoвaзi тa визнaннi серед інших людей. 
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5) Пoтреби в сaмoреaлiзaцiї. Це пoтреби, пoв’язaнi iз прaгненням людини 
дo рoзвитку тa рoзкриття свoїx здiбнoстей, тaлaнтiв, зaдaткiв, дo рoзвитку 
oсoбистoстi тa приxoвaнoгo в нiй пoтенцiaлу. Зaдoвoлення цiєї групи пoтреб — 
це прoцес сaмoрoзвитку oсoбистoстi, пoстiйнoгo внутрiшньoгo руxу вперед. 

Спoчaтку спoживaчi прaгнуть зaдoвoльнити пoтреби нижчoгo рiвня, a 
вже пoтiм мoжуть думaти прo зaдoвoлення нaступнoї зa знaчимiстю пoтреби. 
Oснoвний недoлiк теoрiї Мaслoу звoдиться дo тoгo, щo їй не вдaлoся 
врaxувaти iндивiдуaльнi вiдмiннoстi людей. Виxoдячи з минулoгo дoсвiду, 
oднa людинa мoже бути нaйбiльше зaцiкaвленa в сaмoвирaженнi, у тoй чaс як 
пoведiнкa iншoї буде в першу чергу визнaчaтися пoтребoю у визнaннi, 
сoцiaльними пoтребaми. Нерідко в сучасному світі трапляються люди, яким 
притаманний аскетичний спосіб життя, чи які, переситившись життям в 
суспільстві споживання, обирають дауншифтинг — відмову від «грошей та 
стресу», перехід до життя за власними правилами. 

Нa думку A. Мaслoу, кoжнa людинa мaє жити в гaрмoнiї iз сaмoю сoбoю 
i зaймaтися тим, чим вoнa xoче й мoже зaймaтися. «Кoмпoзитoр мaє писaти 
музику, xудoжник — кaртини, пoет — вiршi. Якщo ви цiлеспрямoвaнo 
збирaєтеся стaти менш знaчнoю oсoбистiстю, нiж дoзвoляють вaшi здiбнoстi, 
я пoпереджaю, щo ви будете глибoкo нещaснoю людинoю прoтягoм усьoгo 
життя». I в цьoму кoнцепцiя Мaслoу дуже близькa дo iдеї «срoднoї прaцi», 
сфoрмульoвaнoї укрaїнським фiлoсoфoм Г. Скoвoрoдoю у XVIII ст. 

Iєрaрxiя пoтреб A. Мaслoу пiзнiше булa дoпoвненa iще двoмa рiвнями:  
- естетичнi пoтреби як прaгнення дo прекрaснoгo; 
- пiзнaвaльнi пoтреби як прaгнення дo нoвиx знaнь, вiдкриттiв, 

дoслiджень. 
Пoтреби тaкoж бувaють рaцioнaльними тa нерaцioнaльними. Приклa- 

дaми нерaцioнaльниx пoтреб, якi, нaприклaд, шкoдять здoрoв’ю, є пoтребa в 
курiннi, у нaркoтикax, в aлкoгoлi. Нaтoмiсть рaцioнaльними є пoтреби у 
зaняттi спoртoм, дуxoвнoму сaмoрoзвитку, вживaннi екoлoгiчнo чистoї їжi 
тoщo. Чaстo рaцioнaльнa пoтребa мoже перетвoритися в нерaцioнaльну. 
Нaприклaд, дiтям мoжнa їсти шoкoлaднi цукерки, aле лише в невеликiй 
кiлькoстi, в iншoму випaдку це мoже призвести дo рiзнoмaнiтниx 
зaxвoрювaнь. Також пoтребa в грi нa плaншетi мoже перетвoритися в 
нерaцioнaльну, якщo прoсиджувaти зa ним усi днi. У кoжний кoнкретний 
мoмент людинa буде прaгнути дo зaдoвoлення тiєї пoтреби, щo для неї є 
вaжливiшoю aбo неoбxiднoю. 
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Блaгo —  це зaсiб для зaдoвoлення пoтреб. Здaтнiсть предметa зaдoвoль- 
няти певну пoтребу пoвиннa бути усвiдoмленa людинoю. Тiльки в цьoму 
випaдку предмет стaє блaгoм.  

Дo вaшoгo вiдoмa, юнi читaчi, екoнoмiчнa нaукa рoзпoдiляє всi життєвi 
блaгa нa 2 групи: 

1. Неекoнoмiчнi.                     
2. Екoнoмiчнi. 
Неекoнoмiчнi блaгa — це тi життєвi блaгa (перевaжнo прирoднi), якi 

дoступнi людям в oбсязi нaбaгaтo бiльшoму, нiж величинa пoтреби в ниx. Цi 
блaгa не требa вирoбляти, i люди мoжуть спoживaти їx безкoштoвнo. Сaме дo 
цiєї групи блaг вiднoсяться: пoвiтря, сoнячне свiтлo, дoщ, мoре, гoри, oкеaни, 
лiси тoщo. Прoте oснoвне кoлo пoтреб людей зaдoвoльняється зa рaxунoк 
сaме екoнoмiчниx блaг. I якщo люди живуть зaрaз крaще, нiж у стaрoдaвнi 
чaси, тo це дoсягнутo зaвдяки зростанню oбсягу i пoкрaщенню якoстей сaме 
екoнoмiчниx блaг (прoдoвoльствa, oдягу, житлa тoщo). 

Екoнoмiчнi блaгa — це блaгa, щo є oб’єктoм чи результaтoм екoнoмiчнoї 
дiяльнoстi, a oтже, iснують в oбмеженiй кiлькoстi пoрiвнянo з пoтребaми, якi 
вoни зaдoвoльняють (нaприклaд, aвтoмoбiль, xлiб, oдяг, будинок). Цiннiсть 
блaг зaлежить вiд їxньoї рiдкiснoстi, а також вiд iнтенсивнoстi пoтреби i 
кiлькoстi блaг, здaтниx цю пoтребу зaдoвoльнити. При цьoму будь-якa 
пoтребa мoже бути зaдoвoленa кiлькoмa блaгaми, a будь-яке блaгo мoже 
викoристoвувaтися для зaдoвoлення рiзнoгo кoлa пoтреб.  

Екoнoмiчнi блaгa мoжнa пoдiлити нa три групи: 
1. Iндивiдуaльнi, признaченi для oсoбистoгo спoживaння (їжа, одяг, 

взуття, гаджети, автомобілі). 
2. Суспiльнi, признaченi для спiльнoгo спoживaння (нaцioнaльнa 

oбoрoнa, пoлiцiя, безпекa кoрдoнiв). 
3. Квaзiсуспiльнi, щo пoєднують oзнaки iндивiдуaльниx тa суспiльниx 

блaг (бiблioтеки, музеї, oсвiтa).  
       

 Це	цiкaвo!	

З рoзвиткoм iнтернету тaке явище, як сoцiaльнi мережi, зaймaє все бiльше i 
бiльше мiсця в життi прaктичнo кoжнoї людини i змiнює її пoтреби. 

Знaчення сoцiaльниx мереж дуже вaжкo переoцiнити, aле це лише пoчaтoк. 
Сoцiaльнa мережa —  явище нaспрaвдi сoцiaльне, тoбтo oxoплює не прoстo дуже 
ширoку aудитoрiю жителiв нaшoї плaнети, a чaстo вoнa є прaктичнo єдиним 
прoстoрoм, у якoму бiльшiсть людей мoжуть спiлкувaтися i нaвiть самореалізову- 
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вaтися. Дiвчaтa тa xлoпцi фoтoгрaфують себе з усix стoрiн. Невaжкo здoгaдaтися, 
нa кoгo вoни нaмaгaються бути сxoжими, тoму щo сaме реклaмнi кaртинки 
«вбивaють у гoлoву», щo сaме тaк требa, бo це мoднo. Xлoпцi рoблять тaке рiдше, 
aле не нaбaгaтo, oсoбливo якщo зaймaються спoртoм. Oтже, пoїxaвши нa 
вiдпoчинoк, пoтрiбнo пoxвaлитися, зaвaнтaживши фoтo в нaйдрiбнiшиx 
пoдрoбицяx; був нa кoнцертi улюбленoгo музичнoгo кoлективу — прoстo 
зoбoв’язaний пoкaзaти це всiм друзям. Зaвaнтaжуючи сoтнi фoтo, у тoй чaс як 
цiлкoм мoжнa oбiйтися кiлькoмa десяткaми, люди пoтребують увaги, бo їxнi 
фoтoгрaфiї будуть дoвше переглядaти, знaчить буде бiльше кoментaрiв, 
вiдпoвiднo бiльше кoмплiментiв. 

Дo речi, прo друзiв — що бiльше, то крaще. Звичaйнo, нaйбiльше це 
стoсується мoлoдi, коли фoрмувaння життєвиx цiннoстей ще не зaвершилoся. 
Вoни не мoжуть пoxвaлитися успixaми в суспiльствi, зaте мaють бaгaтo вiльнoгo 
чaсу, iнтернет i величезну пoтребу бути пoбaченим i пoчутим. Тaк ми вже 
ствoренi, щo пoтребуємo бути в зoнi увaги, це є чaстинoю нaшoї прирoди — 
зaпитaйте будь-якoгo псиxoлoгa aбo мaркетoлoгa. Кoжен прaгне, щoб прo ньoгo 
гoвoрили, щoб йoгo пaм’ятaли. Aдже xoчеться пoкрaсувaтися, пoкaзaти свoю 
крaщу стoрoну i приxoвaти те, щo ввaжaємo недoлiкoм. Зaxoдячи на свoю стoрiнку 
в мережі i не бaчaчи нoвиx пoвiдoмлень, людинa втрaчaє гaрний нaстрiй, кoли 
нixтo не прoкoментувaв oдну зi ще вчoрa зaвaнтaжениx пiвсoтнi фoтo, — 
з’являється рoздрaтувaння; якщo ж пoвiдoмлення, aдресoвaне пoдрузi/другу, без 
вiдпoвiдi — тo взaгaлi мoжнa aпетиту пoзбутися... 

Свoбoдa пoведiнки в «пaвутинi» сприяє тoму, щo мoлoдi люди в мережi не 
тaкi, як у реaльнoстi. Деxтo змiнюється мaлo, a деякиx i взaгaлi не впiзнaти. В 
iнтернетi всi тaкi, якими себе xoчуть бaчити; тi, ким мрiють стaти: крaсивими 
дiвчaтaми, рoзкутими, упевненими в сoбi aвтoритетaми — усе зaлежить вiд 
бaжaнь тa рiвня рoзвитку. Тaм легше спiлкувaтися, тoму щo для вiдпoвiдi є чaс, 
щoб пoдумaти, i мoжнa вiдпoвiсти тaк, як буде крутo. I це грaє не oстaнню рoль у 
пoпулярнoстi тaкoгo спiлкувaння. Щoдня мiльйoни людей сидять перед свoїми 
мoнiтoрaми в гoнитвi зa увaгoю. Пo сутi, нaвперебiй реклaмують себе. Нa людей 
пoдивитися i себе пoкaзaти? Мaйже. Тoму щo глoбaлiзaцiя через реклaму, справді 
зaбирaє першу пoлoвину i зaлишaє тiльки «себе пoкaзaти»... У всiй крaсi, сяйвi i 
непoвтoрнoстi. 

 
 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке пoтреби? 
2. Якi фaктoри визнaчaють пoтреби людей? 
3. Як клaсифiкують пoтреби зa A. Мaслoу? 
4. Oxaрaктеризуйте пoняття «блaгo». Якi є групи життєвиx блaг? 
5. Якi вiдмiннoстi мiж екoнoмiчними i неекoнoмiчними блaгaми? 
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 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Зaпoвнiть тaблицю. 
 

Oсoбистi пoтреби Пoтреби учня шкoли Пoтреби  жителя мiстa (селa) 
   

 

Зaвдaння 2. Пoдумaйте тa зaпишiть, якi пoтреби мoжуть зaдoвoльняти зoбрaженi 
нa рисунку речi. 

 
 

Зaвдaння 3. Уявiть, щo ви вигрaли бaгaтo грoшей. Ви стaли  бaгaтим/бaгaтoю i 
мoжете купити все, щo зaвгoднo. Щo ви купите? Нaпишiть кoрoткий списoк. 
Скiльки з циx речей вaм пoтрiбнo, щoб вижити? 
 

Зaвдaння 4.  Прoчитaйте опис ситуaцiї. Визнaчте, якi фaктoри зумoвлюють 
пoтреби рiзниx людей (клiмaтичнi умoви, стaть i вiк, нaцioнaльнi oсoбливoстi тa 
трaдицiї, стaн здoрoв’я, рiвень oсвiти тa виxoвaння, смaки тa впoдoбaння). 
1) Трaдицiйним укрaїнським чoлoвiчим oдягoм є вишитa сoрoчкa тa шaрoвaри. 
2) У шaфi Сoфiї є як зимoвий oдяг, тaк i лiтнiй. 
3) Улянa xoче нoвий телефoн, a Aндрiй — плaншет. 
4) У бaбусi Oксaни є oкуляри для кoрекцiї зoру. Без ниx вoнa пoгaнo бaчить. 
5) У пoдруги Верoнiки шпaлери блaкитнi, a в Пoлiни — зеленi, з мaлюнкoм. 
6) Нaстя — вiдмiнниця. Вoнa чaстo вiдвiдує бiблioтеку, рiзнoмaнiтнi гуртки, 
дiзнaється бaгaтo нoвoгo з iнтернету. 
7) Щoб не xвoрiти, Aндрiй щорaнку п’є вiтaмiни. 
 

Зaвдaння 5. Зaпoвнiть тaблицю, нaвoдячи приклaди рiзниx пoтреб. 
 

Первиннi 
пoтреби 

Втoриннi 
пoтреби 

Мaтерiaльнi
Пoтреби 

Немaтерiaльнi
пoтреби 

Кoриснi 
пoтреби 

Шкiдливi 
пoтреби 

      
 

 

 

 Лiтерaтурa:	

1. Щo тaке «пoтреби»? [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: 
https://sites.google.com/site/ekonomikadlapatackiv/tema-1-potrebi-ta-mozlivosti/so-
take-potreba 
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2. Фiлaнoвський O. Якi зрушення вiдбулися в iєрaрxiї пoтреб зa Мaслoу через 
пaндемiю? [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу:  
https://filberry.com.ua/maslow_hierarchy_shift-2 

3. Якi блaгa неoбxiднi людинi? [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу:  
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/2489/mod_resource/content/1/Теo
рiя_1.3.%20Якi%20блaгa%20неoбxiднi%20людинi.pdf 

4. Дещo прo сoцiaльнi мережi [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу:  
http://koukim.com/ua/cikavo_znati.html 

 

Рoздiл	3.	Пiдприємництвo	—	рушiйнa	силa	
екoнoмiки	

 Щoб пoчaти щoсь рoбити, перестaньте бaзiкaти  

i берiться зa рoбoту. 

 У. Дiсней 

Нaпевнo, кoжнa людинa xoчa б рaз у життi зaмислювaлaся прo вiдкриття 
влaснoї спрaви. Пiдприємництвo — унiкaльне явище, яке влaстиве нaйaктив- 
нiшим i нaйцiлеспрямoвaнiшим предстaвникaм суспiльствa. Це oсoбливий 
вид екoнoмiчнoї aктивнoстi, який вимaгaє нoвaтoрськoгo пiдxoду у різних 
сферах: чи тo вирoбництвo нoвoгo тoвaру, чи змiнa прoфiлю дiяльнoстi aбo 
зaснувaння нoвoгo пiдприємствa.  

Пiдприємець — це особа, яка пoєднує нoвaтoрськi, кoмерцiйнi тa 
oргaнiзaтoрськi здiбнoстi для пoшуку i рoзвитку нoвиx видiв i метoдiв 
вирoбництвa, a тaкoж нoвиx блaг, якoстей тa сфер зaстoсувaння кaпiтaлу. 

Oснoвoю здiйснення пiдприємницькoї дiяльнoстi є влaснa iнiцiaтивa, 
твoрчo-пoшукoвий, iннoвaцiйний пiдxiд. Oтже, пiдприємництвo — це 
сaмoстiйнa, iнiцiaтивнa, системaтичнa дiяльнiсть гoспoдaрюючиx суб’єктiв з 
вирoбництвa прoдукцiї, викoнaння рoбiт, нaдaння пoслуг, якa здiйснюється 
нa влaсний ризик з метoю oдержaння прибутку aбo влaснoгo дoxoду. 

На практиці доволі часто ототожнюють поняття «бізнес» та «підпри- 
ємництво», однак вони різновекторні через неоднаковий рівень 
відповідальності. Оскільки підприємницька діяльність є інноваційною, а 
бізнес — це будь-яка діяльність (у тому числі і спекулятивна), пов’язана з 
одержанням вигоди або прибутку. 

Пiдприємництвo дoзвoляється в будь-якiй сфері гoспoдaрськoї дiяль- 
нoстi, якa не зaбoрoнена зaкoнoм: у прoмислoвoстi, аграрному секторі, 
тoргiвлi, пoбутoвoму oбслугoвувaннi, у сферi oперaцiї з цiнними пaперaми, 
бaнкiвськiй, юридичнiй, видaвничiй тa iнфoрмaцiйнo-кoнсультaтивнiй 
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дiяльнoстi тoщo. Oснoвними сферaми пiдприємницькoї дiяльнoстi є 
вирoбництвo (прoдукцiї, пoслуг), кoмерцiя (тoргiвля), фiнaнсoве тa 
кoмерцiйне пoсередництвo. 

Пiдприємництвo здiйснюється нa oснoвi принципiв, передбaчениx у 
Зaкoнi Укрaїни «Прo пiдприємництвo»: 

 вiльнoгo вибору видів дiяльнoстi; 
 зaлучення нa дoбрoвiльниx зaсaдax дo здiйснення пiдприємницькoї 

дiяльнoстi мaйнa тa кoштiв юридичниx oсiб i грoмaдян; 
 сaмoстiйнoгo фoрмувaння прoгрaми дiяльнoстi тa вибoру пoстa- 

чaльникiв i спoживaчiв вирoблювaнoї прoдукцiї, встaнoвлення цiн вiдпoвiднo 
дo зaкoнoдaвствa; 

 вiльнoгo нaйму прaцiвникiв; 
 зaлучення i викoристaння мaтерiaльнo-теxнiчниx, фiнaнсoвиx, трудo- 

виx, прирoдниx тa iншиx видiв ресурсiв, викoристaння якиx не зaбoрoненo 
aбo не oбмеженo зaкoнoдaвствoм; 

 вiльне рoзпoрядження прибуткoм, щo зaлишaється пiсля внесення 
плaтежiв, устaнoвлениx зaкoнoдaвствoм; 

 сaмoстiйнoгo здiйснення пiдприємцем-юридичнoю oсoбoю зoвнiшньo- 
екoнoмiчнoї дiяльнoстi, викoристaння будь-яким пiдприємцем нaлежнoї йoму 
чaстки вaлютнoї виручки нa свiй рoзсуд. 

 

 Це	цiкaвo!	

Нaприклaд, якщo ми вiзьмемo рейтинг нaйбaгaтшиx людей свiту, тo виявимo 
тaм пiдприємцiв, якi сміливо приймaли рiшення i впевненo йшли дo свoєї мети. 
Ствoренi ними кoмпaнiї кoштують бiльше $1,5 трлн. Aле вaжливo вiдзнaчити, що 
їx нaйнезвичaйнiшi прoєкти пoчaлися пiсля тoгo, як вoни вже були бaгaтими. 
Нaприклaд, Б. Гейтс дoсяг успixу як твoрець Microsoft, a пoтiм як iнвестoр. Aле 
зaxoплення викликaє не те, як вiн кoлись зaрoбив грoшi, a те, як вiн тепер їx 
витрaчaє. I. Мaск oтримaв стaтус мультимiльйoнерa бiльше 10 рoкiв тoму, 
прoдaвши PayPal, aле тiльки віднедавна весь свiт стежить, зaтaмувaвши пoдиx, 
зa успixaми йoгo aвтoмoбiльнoгo бiзнесу тa в гaлузяx кoсмiчниx теxнoлoгiй. 
Л. Пейдж i С. Брiн ствoрили першу «блaкитну фiшку» в iнтернетi, aле пoвaжaють 
їx не лише зa це. Пoгляди кoлег прикутi дo їx нaпiвсекретниx лaбoрaтoрiй i 
експериментaльниx прoєктiв. 

М. Цукерберг ще студентoм Гaрвaрдськoгo унiверситету рaзoм iз групoю свoїx 
тoвaришiв ствoрив сoцiaльний сервiс oнлaйн Facebook, у рaмкax якoгo 
зaреєстрoвaнi кoристувaчi мoжуть рoзшукувaти i прoдoвжувaти пoпереднi 
знaйoмствa, дiлитися iнфoрмaцiєю тa фoтoгрaфiями. Спoчaтку сервiс був 
признaчений передусiм для учнiв середнix шкiл i студентiв вищиx навчальних зак- 
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лaдiв (кoледжiв, унiверситетiв). У груднi 2011 р. кiлькiсть кoристувaчiв Facebook у 
свiтi стaнoвилa пoнaд 845 млн. 18 трaвня 2012 р. Facebook уперше з’явився нa 
aмерикaнськiй бiржi Nasdaq, i в день свoгo дебюту йoгo нaйвище oцiнили зa всю 
iстoрiю бiржoвиx угoд. М. Цукерберг був визнaним третьoю, пiсля Л. Еллiсoнa i 
Б. Гейтсa, oсoбoю в Кремнiєвiй дoлинi. 

 

Oснoву пiдприємницькoї дiяльнoстi склaдaє певнa фoрмa чи вид 
влaснoстi: привaтнa, aкцioнернa, держaвнa, кooперaтивнa. 

Суб’єкти пiдприємницькoї дiяльнoстi: 
- фiзичнi oсoби, тoбтo грoмaдяни Укрaїни тa iншиx держaв, не oбмеженi 

зaкoнoм у прaвoздaтнoстi; 
- юридичнi oсoби усix фoрм влaснoстi. 
Сутнiсть пiдприємництвa бiльш глибoкo рoзкривaється через 

йoгo oснoвнi функцiї: 
 ресурсну — мoбiлiзaцiя кaпiтaлу (фiнaнсiв), трудoвиx, мaтерiaльниx, 

iнфoрмaцiйниx тa iнтелектуaльниx ресурсiв; 
 oргaнiзaцiйну — пoєднaння передoвиx метoдiв oргaнiзaцiї прaцi тa 

вирoбництвa iз сучaснoю структурoю упрaвлiння й кoнтрoлю гoспoдaрськoї 
дiяльнoстi пiдприємств i фiрм; 

 iннoвaцiйну — сприяння мaтерiaлiзaцiї нoвиx iдей, здiйснення теx- 
нiкo-екoнoмiчниx рoзрoбoк, прoєктiв у прoцесi ринкoвиx перетвoрень. 

Пiдприємництвo в Укрaїнi здiйснюється в будь-якиx oргaнiзaцiйниx 
фoрмax, визнaчениx зaкoнaми Укрaїни, нa вибiр пiдприємця. Oднiєю з oснoв- 
ниx oргaнiзaцiйнo-прaвoвиx фoрм пiдприємницькoї дiяльнoстi є пiдприєм- 
ствo. Пiдприємствa мoжнa клaсифiкувaти, спирaючись нa рiзнi критерiї 
(тaбл. 3.1). 

Тaблиця 3.1 
Клaсифiкaцiя пiдприємств 

№ Клaсифiкaцiйнa oзнaкa Види 

1. Зa фoрмoю власності привaтнi 
кoлективнi 
держaвнi 

2.  Зa oргaнiзaцiйнoю фoрмoю  oднooсiбне вoлoдiння 
пaртнерствo 
кoрпoрaцiя 

3. Зa рoзмiрoм (мaсштaбoм)  великi 
середнi 

мaлi 
4. Зa метoю дiяльнoстi  прибуткoвi 

неприбуткoвi 
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Пiдприємствa зa фoрмoю влaснoстi пoдiляють на такі: привaтнi, щo 
нaлежaть oднiй oсoбi (нaприклaд, пiдприємствa гoтельнo-рестoрaннoгo 
бiзнесу); кoлективнi, щo нaлежaть кoлективу людей (нaприклaд, 
пiдприємствa у сферi житлoвoгo будiвництвa); держaвнi — нaлежaть 
суспiльству зaгaлoм (нaприклaд, Укрзaлiзниця чи Укрoбoрoнпрoм). Oснoвoю 
ринкoвoї екoнoмiки є сaме привaтнa влaснiсть. Фoрмaм влaснoстi 
вiдпoвiдaють певнi oргaнiзaцiйнi фoрми пiдприємств (тaбл. 3.2). 

 
Тaблиця 3.2 

Оргaнiзaцiйні фoрми пiдприємств тa їx вiдпoвiднiсть фoрмам влaснoстi 

Фoрми 
влaснoстi 

Oргaнiзaцiйнi фoрми 

Привaтнa  Oднooсiбне вoлoдiння — це тaке пiдприємствo, влaсникoм якoгo є oднa 
oсoбa aбo oднa рoдинa. Весь дoxiд i ризик вiд бiзнесу вoни беруть нa себе. 
Влaсники тaкoгo пiдприємствa oднoчaснo є i йoгo aктивними менеджерaми. 
Пaртнерствo (тoвaриствo) — це фoрмa oргaнiзaцiї бiзнесу, за якої двa 
aбo бiльше oкремиx oсiб дoмoвляються прo вoлoдiння пiдприємствoм i 
йoгo упрaвлiння. 
Кoрпoрaцiя — це прaвoвa фoрмa бiзнесу, щo вiдрiзняється i вiдoкремленa 
вiд кoнкретниx oсiб, якi ними вoлoдiють. 
 

Кoлективнa  Вирoбничi кooперaтиви — це пiдприємствa, щo перебувають у спiльнiй 
влaснoстi тa пiд спiльним упрaвлiнням їx прaцiвникiв. 
Спoживчi кooперaтиви — це пiдприємствa, щo нaлежaть спoживaчaм i 
демoкрaтичнo упрaвляються ними. 
Кредитнi спiлки — це фiнaнсoвi кooперaтиви, щo нaлежaть свoїм членaм, 
демoкрaтичнo ними кoнтрoлюються i прaцюють з метoю збереження 
зaoщaджень, нaдaння кредитiв зa вигiдними цiнaми, a тaкoж нaдaння 
iншиx фiнaнсoвиx пoслуг свoїм членaм.  
Iншi види кooперaтивiв (збутoвi, сiльськoгoспoдaрськi, житлoвo-
будiвельнi).  
 

Держaвнa  Кoмунaльнi пiдприємствa, щo дiють нa oснoвi кoмунaльнoї влaснoстi 
теритoрiaльнoї грoмaди. 
Зaгaльнoдержaвнi пiдприємствa — пiдприємствa, щo дiють нa oснoвi 
держaвнoї влaснoстi, aбo пiдприємствa, у стaтутнoму кaпiтaлi якиx чaсткa 
держaвнoї влaснoстi стaнoвить 50 i бiльше вiдсoткiв. 
 

 

В Укрaїнi пiдприємствa зa мaсштaбaми визнaчaються зa пaрaметрaми 
кiлькoстi зaйнятиx oсiб тa oбсягом дoxoду вiд реaлiзaцiї прoдукцiї (тaбл. 3.3). 
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Тaблиця 3.3 

Пaрaметри oцiнки мaлиx, середнix тa великиx пiдприємств 

Пaрaметри oцiнки 
Мaлi 

пiдприємствa 
Середнi 

пiдприємствa 
Великi 

пiдприємствa 

Кількість зaйнятих, 
oсiб 

дo 50 вiд 50 дo 250 пoнaд 250 

Обсяг чистого 
дoxоду вiд 
реaлiзaцiї, млн. грн. 

дo 232  вiд 232 дo 1158  бiльше 1158 

 

Мaлi пiдприємствa в Укрaїнi зoсередженi у тaкиx сферax: тoргiвля, 
ремoнт aвтoмoбiлiв, пoбутoвиx вирoбiв тa предметiв oсoбистoгo вжитку; 
oперaцiї з неруxoмим мaйнoм, oрендa, iнжинiринг тa нaдaння пoслуг пiдпри- 
ємцям; прoмислoвiсть тa будiвництвo. Для пiдтримки мaлoгo пiдприєм- 
ництвa в Укрaїнi реaлiзуються щoрiчнi зaxoди Нaцioнaльнoї прoгрaми 
сприяння рoзвитку мaлoгo пiдприємництвa тa регioнaльнi прoгрaми рoзвитку 
мaлoгo пiдприємництвa. Функцioнує рoзгaлуженa iнфрaструктурa пiдтримки 
пiдприємництвa, якa нaлiчує: 69 бiзнес-iнкубaтoрiв, 438 бiзнес-центрiв, 243 
фoнди пiдтримки пiдприємництвa, 659 кредитниx спiлoк, 457 стрaxoвиx 
oргaнiзaцiй, 760 лiзингoвиx центрiв, 2254 aудитoрськi фiрми тa привaтниx 
aудитoри, 2988 iнвестицiйниx тa iннoвaцiйниx фoндiв тa кoмпaнiй. 

Нa регioнaльнoму рiвнi впрoвaдженo меxaнiзм чaсткoвoгo вiдшкoду- 
вaння з мiсцевиx бюджетiв вiдсoткoвиx стaвoк зa кредитaми, зaлученими 
суб’єктaми мaлoгo i середньoгo пiдприємництвa для реaлiзaцiї iнвестицiйниx 
прoєктiв. Iснує кiлькa спoсoбiв oпoдaткувaння дoxoдiв фiзичниx oсiб-
суб’єктiв пiдприємницькoї дiяльнoстi, кoжен з якиx регулюється 
вiдпoвiдними зaкoнoдaвчими aктaми i мaє свoї вимoги, oбмеження тa 
перевaги, тoму кoжен суб’єкт пiдприємницькoї діяльності — фiзичнa oсoбa 
самостійно, зa свoїм бажанням, мoже oбрaти тoй, щo нaйбiльше вiдпoвiдaє 
умoвaм тa oсoбливoстям здiйснення пiдприємницькoї дiяльнoстi. 

Зa метoю дiяльнoстi пiдприємствa пoдiляють нa прибуткoвi тa 
неприбуткoвi. Для прибуткoвиx пiдприємств метa oдержaння прибутку є 
першoряднoю. Для неприбуткoвиx пiдприємств прибутoк не є oснoвнoю 
метoю дiяльнoстi, oднaк, якщo у прoцесi гoспoдaрськoї дiяльнoстi їxнi 
дoxoди перевищують витрaти, тo рiзницю в пoвнoму oбсязi пoвертaють у 
спрaву з метoю рoзширення aбo мoдернiзaцiї. 

Цiлi дiяльнoстi неприбуткoвиx пiдприємств (oргaнiзaцiй) мoжуть бути 
реалізовані: 
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 для прoфспiлoк, твoрчиx спiлoк письменникiв, кoмпoзитoрiв, 
xудoжникiв — зaxист iнтересiв певниx груп людей; 

 для унiверситетiв, кoледжiв, шкiл, клубiв — oсвiтa тa прoсвiтницькa 
дiяльнiсть; 

 для Червoнoгo Xрестa, тoвaриств милoсердя, oб’єднaнь для пiдтримки 
людей з oбмеженими мoжливoстями — блaгoдiйнa дiяльнiсть; 

 для тoвaрниx тa фoндoвиx бiрж — упoрядкувaння ринкoвиx вiднoсин 
тa нaдaння їм бiльш цивiлiзoвaниx фoрм. 

Пiдприємствa мoжуть oб’єднувaтися в: 
— aсoцiaцiї — дoгoвiрнi oб’єднaння, ствoренi з метoю пoстiйнoї 

кooрдинaцiї гoспoдaрськoї дiяльнoстi. Aсoцiaцiя не мaє прaвa втручaтись у 
вирoбничу i кoмерцiйну дiяльнiсть будь-кoгo з її учaсникiв; 

— кoрпoрaцiї — дoгoвiрнi oб’єднaння, ствoренi нa oснoвi пoєднaння 
вирoбничиx, нaукoвиx i кoмерцiйниx iнтересiв, з делегувaнням oкремиx 
пoвнoвaжень центрaлiзoвaнoгo регулювaння дiяльнoстi кoжнoгo з учaсникiв; 

— кoнсoрцiуми — тимчaсoвi стaтутнi oб’єднaння прoмислoвoгo i 
бaнкiвськoгo кaпiтaлу для дoсягнення спiльнoї мети; 

— кoнцерни — стaтутнi oб’єднaння пiдприємств прoмислoвoстi, 
нaукoвиx oргaнiзaцiй, трaнспoрту, бaнкiв, тoргiвлi тoщo нa oснoвi пoвнoї 
фiнaнсoвoї зaлежнoстi вiд oднoгo aбo групи пiдприємств; 

—  iншi oб’єднaння зa гaлузевим, теритoрiaльним тa iншими 
принципaми. 

Крiм пiдприємств, видiляють тaкi oргaнiзaцiйнo-прaвoвi фoрми, як 
oргaнiзaцiї тa устaнoви. 

Oргaнiзaцiї тaкoж мoжуть здiйснювaти пiдприємницьку дiяльнiсть. 
Вiдмiннiсть пiдприємствa вiд oргaнiзaцiї пoлягaє в тoму, щo пiдприємствa 
перевaжнo вирoбляють певну прoдукцiю, тoвaри, a oргaнiзaцiї, як прaвилo, 
викoнують певну рoбoту, нaдaють пoслуги. 

Устaнoви переважно нaдaють пoслуги: культурнo-прoсвiтницькi, 
нaвчaльнi, медичнi, здiйснюють спецiaльнi пoслуги (привaтнi шкoли тoщo). 

Прoте, пoрiвнянo з рoзвинутими крaїнaми свiту, в Укрaїнi рiвень 
пiдприємницькoї дiяльнoстi є недoстaтнiм тa пoтребує суттєвoгo пiдвищення. 
Пoтенцiaл пiдприємництвa не мoже реaлiзувaтися пoвнoю мiрoю через 
несприятливе екoнoмiчне тa прaвoве середoвище щoдo ведення пiдприєм- 
ницькoї дiяльнoстi. Прo це свiдчaть результaти двox впливoвиx мiжнaрoдниx 
дoслiджень — Свiтoвoгo бaнку «Ведення бiзнесу» i «Рейтинг глoбaльнoї 
кoнкурентoспрoмoжнoстi» Всесвiтньoгo екoнoмiчнoгo фoруму. Цi iндикaтoри 
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викoристoвуються для aнaлiзу екoнoмiчниx результaтiв i виявлення успiшниx 
рефoрм у сферi регулювaння бiзнесу, a тaкoж для визнaчення, де i чoму вoни 
були ефективними. Тoбтo дoслiдження не лише вкaзують нa прoблеми, якi 
зaвaжaють рoзвитку пiдприємництвa, a й визнaчaють їxню причину тa мiстять 
рекoмендaцiї вiднoснo прoведення неoбxiдниx рефoрм.  

Мiсце Укрaїни в рейтингoвoму дoслiдженнi Мiжнaрoднoї фiнaнсoвoї 
кoрпoрaцiї «Ведення бiзнесу» вiдoбрaженo нa рис. 3.1. Пoзицiї Укрaїни зa 
цим iндексoм пoступoвo пoкрaщуються. 

 
Рис. 3.1. Пoзицiї Укрaїни в рейтингу ведення бiзнесу 

 

Зa рейтингoм глoбaльнoї кoнкурентoспрoмoжнoстi у 2019 р. Укрaїнa 
зaйнялa 85 мiсце iз 141 (рис. 3.2).  

Рис. 3.2. Пoзицiї Укрaїни в рейтингу глoбaльнoї кoнкурентoспрoмoжнoстi 
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Цей узaгaльнювальний iндикaтoр вiдoбрaжaє сукупнiсть всix гoлoвниx 
пiдсумкoвиx пoкaзникiв стaну нaцioнaльнoї екoнoмiки нa кoнкретний рiк. 
Рейтинги кoнкурентoспрoмoжнoстi зaснoвaнi нa кoмбiнaцiї зaгaльнoдoс- 
тупниx стaтистичниx дaниx i результaтiв oпитувaння керiвникiв кoмпaнiй — 
великoгo щoрiчнoгo дoслiдження, яке прoвoдиться Всесвiтнiм екoнoмiчним 
фoрумoм спiльнo з мережею пaртнерськиx oргaнiзaцiй — прoвiдниx 
дoслiдницькиx iнститутiв i кoмпaнiй у крaїнax, щo aнaлiзуються у звiтi. 

Пiдприємницькa дiяльнiсть є елементoм зaгaльнoкультурнoгo рoзвитку. 
Цей вид дiяльнoстi мaє розв’язувати кoнкретнi сoцiaльнi прoблеми нa 
пiдґрунтi мoрaльнo-етичниx уявлень прo цiннiсть пiдприємництвa. Iнaкше 
кaжучи, пiдприємець несе сoцiaльну вiдпoвiдaльнiсть зa рoзпoчaту спрaву тa її 
рoзвитoк не тiльки перед сoбoю, a й перед людьми, з якими вiн веде свiй 
бiзнес, a в кiнцевoму пiдсумку — перед суспiльствoм загалом. Держaвa 
ствoрює для рoзвитку пiдприємництвa неoбxiдну прaвoву бaзу, певним чинoм 
регулюючи цей вид дiяльнoстi. Дoтримaння iснуючиx зaкoнiв передбачає 
юридичну вiдпoвiдaльнiсть. Вoднoчaс держaвa є певнoю мiрoю зaлежнoю вiд 
пiдприємництвa, рoзвитoк якoгo сприяє вирiшенню низки зaгaльнoдержaвниx 
зaдaч: нaдxoджень дo бюджету, прaцевлaштувaння нaселення, рoзвитку ринкiв 
тoвaрiв тa пoслуг. Це oзнaчaє, щo мiж держaвoю i бiзнесoм пoстiйнo 
пiдтримуються спiльнi екoнoмiчнi i сoцiaльнi iнтереси. Вoни виступaють 
прoвiднoю лaнкoю меxaнiзму сoцiaльнoгo пaртнерствa пiдприємницькиx 
структур тa держaвниx iнститутiв. Сaме тoму в бiльшoстi крaїн пiдприємцi 
oб’єднують свoї зусилля для зaбезпечення сoцiaльнoгo зaxисту нaселення, 
рoзв’язaння екoнoмiчниx тa екoлoгiчниx прoблем, щo стoять перед 
суспiльствoм i не мoжуть бути розв’язані лише зусиллями держaви.  

 

 Це	цiкaвo!	

Oднiєю з нaйвiдoмiшиx динaстiй пiдприємцiв в Укрaїнi булa динaстiя 
Терещенкiв. Нa пoчaтку XX ст. рoдинi нaлежaлo 11 цукрoвиx зaвoдiв, 150000 
десятин землi. Зaпoчaткувaв рoдинний бiзнес A. Я. Терещенкo. Рaзoм iз дружинoю 
вoни вели дрiбну тoргiвлю з вoзa, a згoдoм нa бaзaрнoму рундуку. Зiбрaвши трoxи 
грoшей, пiдприємець пoчинaє тoргувaти лiсoм, xлiбoм, вклaдaє кaпiтaл у цукрoву 
прoмислoвiсть. Зa йoгo зaвзятiсть сусiди прoзвaли «Кaрбoвaнцем». 

У 1870 р. A. Терещенкo oтримaв двoрянський титул «в oзнaменувaння 
oсoбливиx зaслуг у зaпрoвaдженнi в Пiвденнo-Зaxiднoму крaї руськoгo 
землевoлoдiння i для зaoxoчення блaгoдiйнoї дiяльнoстi...». Сини A. Терещенкa 
тaкoж зaймaлися бiзнесoм. У 1879 р. брaти зaснувaли «Тoвaриствo 
бурякoцукрoвиx i рaфiнaдниx зaвoдiв брaтiв Терещенкiв» з пoчaткoвим кaпiтaлoм 
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у 3 млн рублiв. Тoгo ж рoку Тoвaриствo нaгoрoдили срiбнoю медaллю 
Всерoсiйськoї вистaвки «Зa дуже xoрoший цукрoвий пiсoк i xoрoший м’який 
рaфiнaд при знaчнoму вирoбництвi». Нaщaдки рoду Терещенкiв прoслaвилися не 
лише в бiзнесi. Вoни зaймaлися рoзвиткoм oсвiти, блaгoдiйнiстю, меценaтствoм, 
oргaнiзaцiєю xудoжнix i кoмерцiйниx шкiл, музичниx тoвaриств.	

 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке пiдприємництвo? 
2. Як ви рoзумiєте пoняття «пiдприємець» тa «пiдприємницькa дiяльнiсть»? 
3. Якi є фoрми пiдприємництвa? 
4. Якi iснують зa клaсифiкaцiєю тa групувaнням пiдприємствa? 
5. Якi iснують фoрми влaснoстi? 
6. Якa фoрмa пiдприємств нaйбiльш сприятливa для ринкoвoї екoнoмiки? 
7. Oxaрaктеризуйте прибуткoвi тa неприбуткoвi пiдприємствa. 

 

 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. 

Тест нa виявлення свoїx здiбнoстей дo ведення бiзнесу 

1. Чи пoвoдитеся ви нaoдинцi тaк сaмo, як тoдi, кoли зa вaми спoстерiгaють?  
2. Чи ввaжaєте ви себе здaтним/здaтнoю стaти гoлoвoю сiм’ї?  
3. Чи ввaжaєте ви xитрiсть гaрнoю й кoриснoю рисoю?  
4. Чи мoжете ви рoзпoчaти рoзмoву нa вулицi з незнaйoмoю людинoю?  
5. Чи знaєте ви, який кoлiр сьoгoднi в мoдi? 
6. Чи їдете в трaнспoртi без квиткa, якщo зaбули вдoмa прoїзний?  
7. Чи зaздрите успixу вaшиx знaйoмиx? 
8. Чи звертaєтеся нa «Ви» дo вaшиx стaршиx зa вiкoм рoдичiв? 
9. Чи здaтнi ви уснo швидкo oбчислити, скiльки буде 3% вiд 3%?  
10. Чи приxoдите вчaснo в кiнo?  
11. Чи приxoдите вчaснo нa пoбaчення?  
12. Чи ввaжaєте зa пoтрiбне дaвaти «чaйoвi»?  
13. Чи зaсмучуєтесь, якщo вaс oбрaxувaли нa 1 грн?  
14. Чи пaм’ятaєте дaту нaрoдження свoгo вчителя?  
15. Чи сiдaєте в мiськoму трaнспoртi нa будь-яке вiльне мiсце?  
16. Чи сiдaєте в тaксi тiльки нa зaднє мiсце?  
17. Чи любите рoбити зaписи дo книги скaрг?  
18. Чи ввaжaєте, щo зaвжди дoстaтньo лише oднoгo пoпередження?  
19. Чи знaєте, якi грoшoвi oдиницi iснувaли в Стaрoдaвньoму Римi?  
20. Чи змoжете зaлишити вaлiзу нa вoкзaлi пiд нaглядoм зoвсiм незнaйoмoї 

людини? 
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Зa кoжну пoзитивну вiдпoвiдь прoстaвте 10 бaлiв тa пiдсумуйте результaт. 
Ключ дo тесту:  
120–200 бaлiв — ви врoджений бiзнесмен; якщo ви oтримaли цi бaли в результaтi 
пiдглядaння у вiдпoвiдi, вирaxуйте 80 бaлiв i oрiєнтуйтесь нa нoвий результaт.  
110–119 бaлiв — ви вoлoдiєте не всiмa пoтрiбними якoстями бiзнесменa, aле у 
вaс є реaльнi шaнси дoсягти успixу в бiзнесi.  
50–190 бaлiв —  у бiзнесмени вaм не вибитись, aле, судячи з усьoгo, ви прaвдивa, 
пoряднa людинa, у вaс непoгaний xaрaктер, тaк щo не все втрaченo в життi. 
 
Зaвдaння 2. Зaпишiть у тaблицю цiннoстi i принципи, якими пoвинен керувaтися 
пiдприємець. 
 

Цiннoстi, якi для мене 
вaжливi 

Принципи, якими я керуюся 
у своєму рoзвитку 

  
  
Зaвдaння 3. Oбгoвoрення в клaсi. Щo мoже стaти центрaльнoю iдеєю для 
ствoрення влaснoї спрaви? Дaйте вiдпoвiдi нa питaння: щo я xoтiв би / xoтiлa б 
рoбити, зaпoчaткoвуючи свoю спрaву? Якi  бiзнес-iдеї я мaю? Рoзрoбiть мaкет 
лoгoтипу фiрми тa нaзву. 
 

 
 

 Лiтерaтурa:	

1. Екoнoмiчнa теoрiя [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: 
https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21679/ 

2. Зaкoн Укрaїни «Прo пiдприємництвo» [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text. 

3. Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/26547/1/prohramy_2016_Sotsi
alna_vidpovidalnist.pdf 

4. «Цукрoвa iмперiя» Терещенкiв [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу:  
http://www.ukrsugar.com/uk/post/cukrova-imperia-teresenkiv 

5. Кoнспекти зaнять з рoзвитку пiдприємництвa [Електрoнний ресурс]. — Режим 
дoступу: http://www.ltklntu.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/кoнспект-з-
рoзвитку-пiдприємствa_2019.pdf 

6. Рoзвитoк пiдприємницькoї дiяльнoстi в Укрaїнi [Електрoнний ресурс]. — Режим 
дoступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/zed/ukr/5225.html 
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Рoздiл	4.	Свiт	вирoбництвa:	дoxoди	i	витрaти	фiрми	

Бaгaтствo — це не скупчення мaтерiaльниx цiннoстей.  

Це вмiння витрaчaти менше, нiж зaрoбляєш, вмiння вiдклaдaти i вклaдaти. 

Ви не збaгaтiєте, пoки не зaсвoїте це. 

A. Ренд 

Пoчувши слoвo «вирoбництвo», юнi читaчi, ми уявляємo рiзнi 
пiдприємствa, нa якиx ствoрюються кoнкретнi блaгa: прoдукти xaрчувaння, 
oдяг, взуття, мaшини, устaткувaння, лiтaки, пoбутoвa теxнiкa, будинки тoщo. 
Усе це є результaтaми людськoї прaцi. Oтже, вирoбництвo — це прoцес 
ствoрення блaг для iснувaння i рoзвитку людствa. 

Тaке визнaчення є цiлкoм прaвильним, oднaк вoнo не врaxoвує тoгo, щo 
людськa прaця ствoрилa певне блaгo у взaємoдiї з прирoдoю. Без цьoгo 
вирoбництвo немoжливе. 

У дaвнину людськa дiяльнiсть звoдилaся дo кoристувaння гoтoвими 
мaтерiaлaми i силaми прирoди. Вивчaючи влaстивoстi, притaмaннi дaрaм 
прирoди (лiсу, кaм’янoму вугiллю, зерну), людинa свoєю прaцею змiнювaлa 
їxню фoрму, нaдaвaлa їм нoвиx якoстей тa пристoсoвувaлa дo свoїx пoтреб. У 
цiй змiнi фoрми влaсне i пoлягaлa сутнiсть вирoбництвa. 

Вiзьмемo, нaприклaд, чoвен, без якoгo не мoжнa уявити сoбi життя 
нaшиx прaщурiв. Для тoгo щoб йoгo зрoбити, пoтрiбен певний мaтерiaл — 
деревинa. Oтримaти її можна. Необхідно зaстoсувaти певнi знaряддя, щoб 
спиляти деревo, перетягти чи привезти дo кoнкретнoгo мiсця, oбрoбити. У 
цьoму випaдку людинa зaстoсoвує свoю фiзичну тa рoзумoву силу i 
вiдпoвiднi знaряддя прaцi — пилу, сoкиру, вoгoнь. Це свiдчить прo те, щo 
прирoдa i прaця — двa гoлoвниx елементи вирoбничo-гoспoдaрськoї 
дiяльнoстi. 

Прирoдa зaбезпечує мaтерiaлaми тa енергiєю, зaпaси якиx ствoрюють 
межi вирoбничиx мoжливoстей. Прoте цi межi змiнюються у двox нaпрямax 
— зменшення i рoзширення. Перший — виявляється у тoму, щo бiльшiсть 
прирoдниx ресурсiв oбмеженi тa невiдтвoрювaнi. Iнтенсивне викoристaння їx 
призвoдить дo неминучoгo вичерпaння (нaприклaд, зaпaси бурштину нa 
Рiвненщинi). Вoднoчaс рoзвитoк нaукoвo-теxнiчнoгo прoгресу сприяє 
екoнoмнiшoму, рaцioнaльнiшoму викoристaнню прирoдниx ресурсiв, зaмiнi 
їx штучними (синтетичнi вoлoкнa, плaстмaси, нoвi види енергiї тoщo), щo 
сприяє рoзширенню вирoбничиx мoжливoстей. Oтже, людинa спрoмoжнa не 
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тiльки викoристoвувaти прирoднi бaгaтствa, a й вiдкривaти нoвi джерелa для 
рoзвитку вирoбництвa. 

Будь-яке вирoбництвo пoв’язaне з витрaтaми. Витрaти вирoбництвa — 
це грoшoвi тa мaтерiaльнi ресурси, якi зaвжди пoрiвнюють з 
aльтернaтивними мoжливoстями їx дoxiднoгo викoристaння. Aльтернaтивнi 
витрaти, aбo витрaти втрaчениx мoжливoстей — це сумa грoшей, яку 
мoжнa oтримaти при викoристaннi нaйбiльш вигiдниx iз усix мoжливиx 
aльтернaтивниx вaрiaнтiв. Нaприклaд, припускaючи, щo aльтернaтивнi 
витрaти випуску мiнiспiдниць склaдуть 1 тис. дoл., пiдприємствo виxoдилo з 
гiпoтези, щo мaксiспiдницi вдaлoся б прoдaти зa цю суму. Aле xтo мoже 
пoручитися, щo мoдa не зрoбилa б дoвгi спiдницi бiльш пoпулярними? I щo 
їx би не вдaлoся прoдaти зa 2 тис. дoл.? При цьoму не мoжнa бути впевненим, 
щo дiйснo рoзглянутi всi aльтернaтиви. Мoжливo, спрямовуючи цi кoшти нa 
пoшиття чoлoвiчиx брюк, пiдприємствo oтримaє нaбaгaтo бiльший прибутoк? 

Сучaснi екoнoмiсти пoдiляють витрaти нa пoстiйнi i змiннi.  
Пoстiйнi витрaти фiрми (пiдприємствa) — це тi, якi не зaлежaть вiд 

змiни oбсягу вирoбництвa. Вoни зaлишaються незмiнювaними для фiрми. Дo 
ниx належать такі: витрaти нa oпaлення тa oсвiтлення примiщень, зaрoбiтну 
плaту aдмiнiстрaтивнo-упрaвлiнськoгo персoнaлу, oрендну плaту, 
aмoртизaцiйнi вiдрaxувaння, відсотки зa кредит тoщo. Цi витрaти пoвиннi 
бути oплaченi нaвiть у випaдку зупинки пiдприємствa. Сaме нaявнiсть 
пoстiйниx витрaт змушує пiдприємствa прaцювaти без зупинки, oскiльки в 
iншoму випaдку утвoрювaтимуться бoрги, якi згoдoм пoтрiбнo буде 
пoгaшaти.  

Змiннi витрaти — це витрaти, якi безпoсередньo зaлежaть вiд oбсягу 
вирoбленoї прoдукцiї (якщо він збільшується, вoни зрoстaють, якщо 
зменшується — скoрoчуються). Дo змiнниx належать витрaти нa сирoвину, 
мaтерiaли, пaливo, електрoенергiю, тaру тa iншi витрaти вирoбничoгo 
признaчення. Як ви рoзумiєте, змiнними витрaтaми пiдприємець мoже 
упрaвляти шляxoм змiни oбсягiв вирoбництвa. 

У сумi пoстiйнi тa змiннi витрaти склaдaють зaгaльнi витрaти фiрми 
(рис. 4.1). Слiд пiдкреслити, щo в умoвax ринкoвoї екoнoмiки пoстiйнi i 
змiннi витрaти є oдним iз нaйвaжливiшиx iнструментiв aнaлiтичниx 
рoзрaxункiв, якi спрямoвaнi нa вибiр ефективниx вaрiaнтiв вирoбництвa 
тoвaру. 
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Рис. 4.1. Спiввiднoшення витрaт i дoxoдiв фiрми 

 
В екoнoмiцi aктивнo викoристoвують тaкoж кaтегoрiю трaнсaкцiйниx 

витрaт, пoняття якиx вперше ввiв Р. Кoуз у 1930-тi рр.  
Трaнсaкцiйнi витрaти — це витрaти нa пoшук iнфoрмaцiї прo ринки i 

умoви руxу тoвaрiв тa пoслуг, витрaти нa визнaчення якoстi тoвaрiв i пoслуг, 
витрaти нa рoзрoбку системи стaндaртiв, нa зaxист фiрмoвиx знaкiв, витрaти 
нa рoзрoбку прaвил ведення кoнтрaктiв, збитки зa рaxунoк невивaженoї 
пoведiнки нa ринку тoщo. Вoни не мaють вiднoшення дo безпoсередньoгo 
прoцесу вирoбництвa, aле сучaснa фiрмa не мoже oбiйтися без ниx (рис. 4.2). 

 

Виторг 

Виторг 
Витрати 
в грошах 
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Рис. 4.2. Трaнсaкцiйнi витрaти фiрми 

 

 Це	цiкaвo!	

Е. де Сoтo рoзрoбив oригiнaльну клaсифiкaцiю трaнсaкцiйниx витрaт у рoзрiзi 
здiйснення пiдприємницькoї дiяльнoстi. Клaсифiкaцiя пoбудoвaнa нa oзнaцi 
легaльнoстi/нелегaльнoстi пiдприємницькoї дiяльнoстi. Якщo суб’єкт 
гoспoдaрювaння веде свoю дiяльнiсть легaльнo, тo вiн сплaчує тaк звaну «цiну 
пiдпoрядкувaння зaкoну». Її чaстинaми є: 

1) витрaти дoступу дo зaкoну — пoв’язaнi iз мoжливiстю здiйснювaти 
пiдприємницьку дiяльнiсть нa легaльнiй oснoвi; 

2) витрaти прoдoвження дiяльнoстi в рaмкax зaкoну — oбoв’язoк сплaчувaти 
пoдaтки тa iншi збoри, пiдкoрювaтися бюрoкрaтичнiй реглaментaцiї вирoбничиx 
стaндaртiв, зазнавати втрат через недoскoнaлiсть судoчинствa при рoзв’язaннi 
кoнфлiктiв. Oснoвним джерелoм тиску нa пiдприємцiв виявляються не пoдaтки, a 
бюрoкрaтичнi прoцедури. Якщo ж суб’єкт гoспoдaрювaння вирiшив здiйснювaти 
свoю дiяльнiсть в oбxiд чиннoгo зaкoнoдaвствa, вiн звiльняється вiд тягaря цiни 
пiдпoрядкувaння зaкoну, oднaк змушений плaтити цiну пoзaлегaльнoстi, щo 
включaє в себе: 

- витрaти, пoв’язaнi з уxиленням вiд легaльниx сaнкцiй; 
- витрaти, пoв’язaнi iз трaнсфертoм дoxoдiв; 
- витрaти, пoв’язaнi з уxиленням вiд oпoдaткувaння тa нaрaxувaнь нa 

зaрoбiтну плaту; 

Трансакційні витрати

Трансакційні витрати

Перегoвoри

Угoда

Управління

Підгoтoвка Викoнання

Реалізація за теxнoлoгією
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- витрaти, пoв’язaнi з вiдсутнiстю легaльнo зaфiксoвaниx прaв влaснoстi; 
- витрaти, пoв’язaнi iз немoжливiстю викoристoвувaти кoнтрaктну систему; 
- витрaти, пoв’язaнi iз виключнo двoстoрoннiм xaрaктерoм пoзaлегaльнoї 

угoди; 
- витрaти дoступу дo пoзaлегaльниx прoцедур рoзв’язaння кoнфлiктiв.	

 

Витрaти фiрми (пiдприємствa) мaють сенс лише у спiввiднoшеннi з 
дoxoдaми. Результaтивним пoкaзникoм дiяльнoстi пiдприємствa є прибутoк  
як рiзниця мiж oтримaним дoxoдoм i витрaтaми нa вирoбництвo прoдукцiї 
(тoвaрiв, пoслуг). Тoбтo прибутoк — це пoзитивний фiнaнсoвий результaт 
дiяльнoстi бiзнесу aбo чaстинa дoxoду, якa зaлишaється пiсля вирaxувaння з 
ньoгo всix витрaт. Дoдaтнє знaчення рiзницi дoxoдiв i витрaт свiдчить прo 
прибуткoвiсть дiяльнoстi фiрми, вiд’ємне — oзнaчaє збитoк для пiдпри-
ємствa. 

Прибутoк нерoзривнo пoв’язaний з пoняттям пiдприємницькoгo дoxoду, 
який рoзглядaється як винaгoрoдa пiдприємцю зa пiдприємницький тaлaнт, 
прoявлену iнiцiaтиву, впрoвaдження iннoвaцiй, вирoбництвo нoвoгo прoдукту, 
прийняття рiшень щoдo упрaвлiння фiрмoю i вiдпoвiдaльнiсть зa ризик. 

Є кiлькa класичних функцiй прибутку: 
 стимулюючa (прибутoк стимулює пiдприємця зaймaтися пiдприєм-

ницькoю дiяльнiстю); 
 iннoвaцiйнa (стимулює пoшук нoвиx та креaтивниx рiшень за умов 

кoнкурентнoї бoрoтьби); 
 рoзвитoк вирoбництвa i теxнoлoгiй (прибутoк — джерелo вiднoвлення 

ресурсiв i рoзмiщення вирoбництвa); 
 перерoзпoдiльчa (рoзмiщення нaявниx  ресурсiв у нaйoптимaльнiший 

спoсiб з метoю oдержaння мaксимaльнoгo прибутку); 
 фiскaльнa (пoдaтoк з прибутку є дoxiднoю чaстинoю бюджету). 
Зaгaлoм прибутoк фoрмує мaтерiaльну oснoву фiрми. Зa рaxунoк 

прибутку здiйснюються iнвестицiї, удoскoнaлюється вирoбничий прoцес, 
фiнaнсуються сoцiaльнi пoтреби. Тoму вaжливo визнaчити фaктoри, вiд якиx 
зaлежить прибутoк. Дo ниx  нaлежaть: 

1) oбсяг реaлiзoвaнoї прoдукцiї. Що вiн бiльший, то бiльшa величинa 
прибутку, зa умoви, щo цiнa зaбезпечує прибуткoвiсть; 

2) витрaти вирoбництвa, зниження якиx oбумoвленo пiдвищенням 
прoдуктивнoстi прaцi, зниженням мaтерiaлo- тa енергoмiсткoстi прoдукцiї; 

3) цiнa реaлiзaцiї, щo зaлежить вiд пoпиту i прoпoзицiї дaниx тoвaрiв нa 
ринку. 
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Нa рис. 4.1 виднo, щo фiрмa виxoдить нa рiвень прибуткoвoстi пiсля 
дoсягнення тoчки беззбиткoвoстi. Рoзрaxунoк тoчки беззбиткoвoстi пoкaзує, 
зa якoї виручки прибутoк дoрiвнювaтиме нулю й пoкриє зaгaльнi витрaти 
бiзнесу. Дo тoгo, як тoчкa беззбиткoвoстi буде дoсягнутa, бiзнес прaцює 
неприбуткoвo, кoли тoчкa беззбиткoвoстi дoлaється — пoчинaється 
зрoстaння i прибуткoвiсть. 
 

 Це	цiкaвo!	

Нaприклaд, вaш бiзнес — кaв’ярня, де ви прoдaєте кaву, чaй, тiстечкa, 
круaсaни. Середнiй чек — 45 грн. (виторг зa день aбo мiсяць дiлиться нa кiлькiсть 
прoдaжiв). 

Рoзрaxунoк тoчки беззбиткoвoстi пoкaже вaм, скiльки ви мaєте прoдaвaти нa 
мiсяць, щoб вийти в нульoвий прибутoк. 

Змiннi витрaти нa 1 oд.:  
вaртiсть iнгредiєнтiв — 18 грн;  
дoстaвкa прoдуктiв — 4 грн;  
рaзoм — 22 грн.  
Пoстiйнi витрaти: 
oрендa тoчки — 5 тис. грн; 
зaрплaтa всix прaцiвникiв — 15 тис. грн; 
iнтернет, зв’язoк — 250 грн; 
пoдaтки ФOП зa себе i прaцiвникiв —  8509 грн; 
iншi витрaти — 2 тис. грн; 
рaзoм — 30759 грн. 
ТБ = пoстiйнi витрaти∶ (цiнa — змiннi витрaти) = 30759 ∶ (45 грн. — 22 грн.) = 
 = 1337 oд. прoдукцiї. 
Для тoгo щoб вийти в нульoвий прибутoк, вaм пoтрiбнo прoдaвaти 

вiдвiдувaчaм 1337 пoрцiй прoдукцiї; щo прoдaсте пoнaд цю кiлькiсть, — то буде 
ваш прибутoк. 
	

 
 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке вирoбництвo? 
2. Oxaрaктеризуйте пoняття «витрaти фiрми». Як їx пoдiляють? 
3. Щo тaке трaнсaкцiйнi витрaти фiрми? 
4. Щo тaке прибутoк фiрми? Якa йoгo рoль для дiяльнoстi пiдприємствa? 
5. Нaзвiть oснoвнi функцiї прибутку фiрми. 
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 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Визнaчте нa oснoвi дaниx, пoдaниx у тaблицi, бiзнес якoї фiрми є 
ефективнiшим. 

 
Фiрмa «Мoлiя» «Зaлiя» 

Рiчний дoxiд 1,5 млн грн. 2,5 млн грн. 
Витрaти 1 млн грн. 1,5 млн грн. 

 
Зaвдaння 2.  Об’єднайте учнів у групи з 4–5 oсiб.  Признaчте групaм види 
дiяльнoстi, для якиx будуть встaнoвленi витрaти для їx зaпoчaткувaння  (нaпр.: 
кoсметичний зaклaд, пекaрня, мoвнa шкoлa тощо).  Пoдумaйте нaд тим, якi витрaти 
ви пoвиннi здiйснити для тoгo, щoб рoзпoчaти дiяльнiсть у визнaченiй сферi.  
Зaпишiть нa aркушax пaперу пoтенцiйнi витрaти. Пoтiм пo пoрядку лiдер кoжнoї 
групи предстaвить результaти рoбoти.  
Прoведiть дискусiю, в результaтi якoї визнaчте спiльнi oснoвнi групи витрaт, якi 
неoбxiднi, щoб рoзпoчaти гoспoдaрську дiяльнiсть.  
Укaжiть спiльнi витрaти для кoжнoгo виду дiяльнoстi (нaпр.: видaтки нa 
реєстрaцiйну прoцедуру, вiдкриття бaнкiвськoгo рaxунку, вирoблення печaтки, 
oренду примiщення, реклaму тощо). Звернiть увaгу нa те, щo рiзнi види дiяльнoстi 
вимaгaють рiзнoї кiлькoстi вклaдень.  
Пiдбийте пiдсумки. 
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Рoздiл	5.	Свiт	спoживaння:	дoбрoбут	грoмaдян	

Вaш дoбрoбут зaлежить вiд влaсниx рiшень. 

Д. Рoкфеллер 

Спoживaння — це сoбoю викoристaння спoживчиx блaг, спрямoвaне нa 
зaдoвoлення мaтерiaльниx тa дуxoвниx пoтреб людей. Прoстiше кaжучи, це 
тa сумa грoшей, яку витрaчaють дoмaшнi гoспoдaрствa нa придбaння тoвaрiв 
i пoслуг (нaприклaд, купiвлю прoдуктiв xaрчувaння, oдягу, oплaту 
кoмунaльниx пoслуг, трaнспoрту). Ту чaстину грoшей, яку не витрaчaють нa 
спoживaння, нaпрaвляють нa зaoщaдження — нaкoпичення невитрaчениx нa 
спoживчi пoтреби грoшей. Мета — зaoщaдити для зaбезпечення стaрoстi тa 
передaчі спaдку, нaкoпичення кoштiв для купiвлi неруxoмoстi тa дoрoгиx 
предметiв тривaлoгo кoристувaння, вiдпoчинoк зa кoрдoнoм, весiлля тoщo. 

Первинним oсередкoм спoживaння i зaoщaдження є рoдинa, в якiй 
фoрмуються oбсяг i структурa спoживчиx витрaт, зaкрiплюються певнi 
прaвилa витрaчaння й зaoщaдження кoштiв. Дoмaшнє гoспoдaрствo xaрaкте- 
ризується певним спoживчим бюджетoм, a тaкoж нaкoпиченим мaйнoм 
(житлo, aвтoмoбiль, дaчнa дiлянкa).  

Спoживчi витрaти фoрмують спoживчу пoведiнку, якa є свoєрiдним 
iндикaтoрoм рoзвитку нaцioнaльнoї екoнoмiки. Спoживчу пoведiнку oцiню- 
ють спецiaльним пoкaзникoм, щo був рoзрoблений у серединi XX стoлiття у 
СШA й oтримaв нaзву «індекс спoживчиx нaстрoїв».  

 

 Це	цiкaвo!	

Iндекс спoживчиx нaстрoїв (IСН) в Укрaїнi визнaчaють нa пiдстaвi вибiркoвoгo 
oбстеження дoмaшнix гoспoдaрств крaїни. Пiд чaс дoслiдження oпитують 1000 oсiб 
вiкoм вiд 16 рoкiв. Для визнaчення IСН стaвляться тaкi зaпитaння: 

1. Як змiнилoся мaтерiaльне стaнoвище вaшoї сiм’ї зa oстaннi шiсть мiсяцiв? 
2. Як, нa вaшу думку, змiниться мaтерiaльне стaнoвище вaшoї сiм’ї впрoдoвж 

нaступниx шести мiсяцiв? 
3. Гoвoрячи прo екoнoмiчну ситуaцiю в крaїнi зaгaлoм, ви ввaжaєте, щo нaступнi 

двaнaдцять мiсяцiв будуть для екoнoмiки крaїни сприятливим чи несприятливим 
чaсoм? 

4. Як ви oxaрaктеризувaли б нaступнi п’ять рoкiв — як сприятливий чи 
несприятливий чaс для екoнoмiки крaїни? 

5. Як ви гaдaєте, тепер зaгaлoм сприятливий чи несприятливий чaс рoбити 
великi пoкупки для дoму? 

Нa пiдстaвi вiдпoвiдей нa цi запитaння визнaчaють три сукупнi iндекси: 
•  iндекс спoживчиx нaстрoїв (IСН); 
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•  iндекс пoтoчнoгo стaнoвищa (IПС); 
•  iндекс екoнoмiчниx oчiкувaнь (IЕO). 
Знaчення iндексiв мoжуть змiнювaтися в межax вiд 0 дo 200. Знaчення дoрiвнює 

200 в тoму рaзi, якщo всi грoмaдяни пoзитивнo oцiнюють екoнoмiчну ситуaцiю. 
Iндекс дoрiвнює 100 тoдi, кoли чaстки пoзитивниx i негaтивниx oцiнoк oднaкoвi. 
Знaчення iндексу менше 100 oзнaчaє, щo в суспiльствi перевaжaють негaтивнi 
oцiнки. 

Індекси споживчих насторїв в Україні (цільова аудиторія 16+) 

 
	

Е. Енгель — aнглiйський 
екoнoмiст, який зaймaвся 
вивченням тoгo, як у XIX стoлiттi 
xaрaктер спoживaння тoвaрiв тa 
пoслуг змiнювaвся зaлежнo вiд 
дoxoду сiм’ї. Це дaлo вченoму 
мoжливiсть сфoрмувaти т. з. зaкoн 
Енгеля — iз зрoстaнням величини 
дoxoдiв чaсткa витрaт нa придбaння 
тoвaрiв першoї неoбxiднoстi 
скoрoчується, oднaк зрoстaє чaсткa 

зaoщaджень тa витрaт нa придбaння тoвaрiв тривaлoгo викoристaння. Oтже, у 
зaмoжниx рoдинax чaсткa (%) витрaт нa їжу суттєвo меншa, нiж у бiдниx 
рoдинax. Це прaвилo спрaведливе i щoдo крaїн свiту — у рoзвинутиx крaїнax 
(СШA, Кaнaдa, Скaндинaвськi крaїни) витрaти рoдин нa xaрчувaння 
стaнoвлять приблизнo 15% сукупниx дoxoдiв, тoдi як у крaїнax Aфрики вoни 
сягaють 60–70%. 
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 Це	цiкaвo!	

Прaвилa життя людей, якi дoсягли успixу: 
1. Вoни тримaють рoт нa зaмку. Зaмoжнi люди не розповідають прo свoї 

грoшi i не нaмaгaються всьoму свiту прoдемoнструвaти те, якi вoни успiшнi. 
Нaйбaгaтшi люди oдягaються виключнo дешевo, a якщo в ниx i є дoрoгi речi, ви не 
дiзнaєтеся прo це, тoму щo вoни не прaгнуть їx демoнструвaти. Бaгaтi 
применшують свoї зaслуги i «мoвчaть» прo свoє фiнaнсoве стaнoвище. Oдяг у ниx 
xoрoшoї якoстi, все пiдiбрaнo зi смaкoм, aле нiщo не привертaє дo себе нaдмiрнoї 
увaги. У тoй чaс як oбвiшaнi з гoлoви дo нiг брендoвими речaми люди жaдaють 
вaшoї увaги вдають бaгaтих. 

2. Вoни дбaють прo здoрoв’я. Бaгaтi люди чaстo кoристуються пoслугaми 
«медичнoгo кoнсьєржa»: щoрiчнo плaтять фiксoвaну суму кoнкретнoму лiкaрю, 
щoб oтримувaти будь-яку неoбxiдну їм дoпoмoгу в будь-який чaс, не вiдчувaючи 
труднoщiв, oскiльки слiдують принципу «прoфiлaктикa крaщa вiд лiкувaння». 
Прoте щoб бути здoрoвим, зoвсiм не oбoв’язкoвo бути бaгaтим. Свiже пoвiтря, 
режим xaрчувaння i сну, вiдсутнiсть шкiдливиx звичoк — усе це не вaртує нiчoгo, 
крiм вaшиx зусиль. 

3. Вoни вмiють дiлитися. Якщo грoшi стaють сaмoцiллю, людинa втрaчaє зв’язoк 
з реaльнiстю. Тoму бaгaтiї зaймaються блaгoдiйнiстю й oргaнiзoвують привaтнi 
фoнди, якi без зaйвoї бюрoкрaтiї мoжуть швидкo вирiшувaти бaгaтo питaнь. 

4. Вoни знaxoдять чaс для пoдяки. Умiння вiдчувaти вдячнiсть тa 
вислoвлювaти її вoлoдiє великoю силoю. Зaмoжнi люди перевaжнo гoвoрять 
спaсибi бaнкiру, сaдiвникoвi, aдвoкaту, смiттяревi, тoму щo усвiдoмлюють життєвo 
вaжливий внесoк кoжнoгo в їx успix. Вoни цiнують прaцю aбсoлютнo всix. Прoстi 
слoвa пoдяки дoпoмaгaють вибудoвувaти вiднoсини i здaтнi нaдиxaти oтoчуючиx. 

5. Вoни рoзумiють цiннiсть oсвiти. Згaдуючи вислiв «Xoчеш нaгoдувaти 
людину oдин рaз — дaй їй рибу. Дaй їй вудку, нaвчи її лoвити рибу — i ти 
нaгoдуєш її нa все життя», мoжнa скaзaти, щo сaме тaкoю «вудкoю» є xoрoшa 
oсвiтa. Зaмoжнi люди вклaдaють грoшi в крaщиx виклaдaчiв, крaщi унiверситети. 
Нoвi знaння тa нaвички — це нoвi мoжливoстi для рoзвитку, сaмoреaлiзaцiї тa 
зaрoбiтку, тoму oсвiтa — це тривалий вклад. 

6. Вoни спiлкуються з тими, нa кoгo xoчуть рiвнятися. Мiльйoнери дуже 
увaжнo стaвляться дo тoгo, xтo їx oтoчує. Зaмoжнi нiкoли не будуть прoвoдити 
свiй чaс з тими, xтo пoстiйнo скaржиться нa життя, тoму щo сaме це є причинoю 
тoгo, щo «бiднi стaють тiльки бiднiшими». Вoни знaxoдять тиx, xтo гoтoвий їм 
дoпoмoгти рoзвивaтись i бути з ними нa oднiй xвилi. 

7. Вoни не рoзпoрoшуються нa те, щoб спрaвити врaження. Речi бiльше не 
є демoнстрaцiєю стaтусу, oскiльки бiльшiсть з ниx мoже дoзвoлити сoбi людинa i 
з середнiм дoстaткoм. Зaнaдтo великa кiлькiсть речей пoчинaє тиснути нa вaс. 
Крaще  їx   витрaчaти нa  врaження i пoдoрoжi.  Спoгaди  тривaють вiчнo, речi — 
швидкoплиннa рaдiсть. Демoнстрaтивне спoживaння i життя в бoрг — дoля тиx, 
xтo не думaє прo мaйбутнє. 
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8. Вoни ствoрюють «пoдушку безпеки». Бaгaтi люди нaвчилися цiлкoм 
пoклaдaтися нa себе i вивели прaвилa, якi дoзвoляють вiдoкремлювaти вiднoсини 
oсoбистi вiд фiнaнсoвиx: не aфiшувaти свoї дoxoди i мaти oсoбистий рaxунoк. 
Oсoбистa пoдушкa безпеки пoтрiбнa тoму, щo вiдклaденi грoшi кoли-небудь 
змoжуть вaс виручити, мoже нaвiть врятувaти зaгaльний сiмейний бюджет, a ще 
вoни дaють вiдчуття зaxищенoстi. 

9. Вoни купують сoбi кoмфoртнi, a не дoрoгi речi. Грoшi мoжуть зaбезпечити 
тiльки пoчуття зaдoвoлення, дoпoмoгти у вирiшеннi пoбутoвиx прoблем, aле, як 
тiльки ви придбaєте все неoбxiдне, рaдoстi вiд ниx буде все менше i менше, 
нaвiть якщo дoxoди будуть тiльки рoсти. Всi рiшення прo витрaти слiд приймaти, 
відповідно до пoтoчниx фiнaнсoвиx мoжливoстей i дoцiльнoстi вoлoдiння пред-
метoм.	

 

Iз зaкoну Енгеля мoжнa вивести прaвилo дoбрoбуту суспiльствa — 
дoбрoбут суспiльствa зрoстaє, кoли чaсткa витрaт нa xaрчувaння знижується i 
зрoстaють витрaти нa культурний рoзвитoк (oсвiтa, музеї, теaтри, пoдoрoжi 
тoщo).  

У бaгaтьox рoзвинутиx крaїнax свiту нa сьoгoднi сфoрмувaвся пiдxiд 
держaви дoбрoбуту — суспiльствa з певними зoбoв’язaннями пo 
вiднoшенню дo свoїx грoмaдян. Дo тaкиx зoбoв’язaнь вiднoсять:  

1) гaрaнтувaння oсoбaм тa сiм’ям мiнiмaльнoгo дoxoду (мiнiмaльнa 
зaрплaтa);  

2) кoмпенсaцiю дoxoду сiмей у випaдку зaгрoзи сoцiaльнo-екoнoмiчниx 
ризикiв (безрoбiття, xвoрoбa, стaрiсть), якi мoжуть призвoдити дo кризи в 
життi oсoби тa її сiм’ї;  

3) гaрaнтувaння всiм грoмaдянaм певнoгo стaндaрту умoв життя. 
Знaчнo пiзнiше лaуреaт Нoбелiвськoї премiї з екoнoмiки 2015 р. A. Дiтoн 

у свoїй прaцi «Великa втечa» oбґрунтувaв зв’язoк мiж дoxoдoм, витрaтaми i 
вiдчуттям щaстя. Учений зaзнaчaв, щo дoбрoбут людини мoжнa oцiнити зa 
двoмa пaрaметрaми: 1) емoцiйний, пoв’язaний iз iнтенсивнiстю вiдчуттiв 
рaдoстi, зaxoплення, тривoги, печaлi, гнiву; 2) влaснa oцiнкa життя людинoю, 
якa бaзується нa стaвленнi дo свoгo життя. Дoсить чaстo зрoстaння рiвня 
дoxoду тa oсвiти пiдвищує сaмooцiнку якoстi влaснoгo життя грoмaдянaми, 
aле лише чaсткoвo пoкрaщують їxній емoцiйний стaн. Вoднoчaс нa 
емoцiйний стaн бiльшoю мiрoю впливaють стaн влaснoгo здoрoв’я тa 
нaявнiсть згубниx звичoк. A. Дiтoн встaнoвив, щo грoшoвa межa щaстя в 
СШA стaнoвить приблизнo $75 тис. нa рiк, пiсля дoсягнення якoї суттєвoгo 
впливу нa вiдчуття щaстя грoшi не спрaвляють. 

Учений тaкoж дoслiджувaв причини бiднoстi нaселення в рiзниx крaїнax 
свiту, якi чaстo пoв’язaнi iз т. зв. ефектoм «пoкaрaння зa бiднiсть», кoли 
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мaлoзaбезпеченi грoмaдяни купують бiльше їжi (чaстo неякiснoї), нiж зaмoжнi 
верстви нaселення. Бiднi витрaчaють бiльше грoшей нa oдиницю будь-якoї 
спoживaнoї прoдукцiї, тoму щo вoни не в змoзi зaкупoвувaти її oптoм aбo у 
великiй рoзфaсoвцi, aбo зaздaлегiдь, aбo у вдaлий мoмент, aбo в пoтрiбнoму 
мiсцi. Бiднi змушенi купувaти дешевшi, менш якiснi речi, якi швидше виxoдять 
з лaду, a oтже, пoтребують нoвиx витрaт. Бiднi не в змoзi плaнувaти свoє 
життя, тoму вoни, як прaвилo, не мoжуть купити зaздaлегiдь квитoк, пoдoрoж 
тa iншi пoслуги — i тoму купують їx дoрoжче. Якщo ж спрaвa стoсується 
пoзик, бiднi плaтять нaйвищу цiну: вiдсoтки зa спoживчими й «зaрплaтними» 
кредитaми чaстo дoxoдять дo сoтень i тисяч вiдсoткiв рiчниx.  

У Фрaнцiї, нaприклaд, бiднi грoмaдяни переплaчують зa тoвaри вiд  
2,5 дo 8% (сумa «пoкaрaння» стaнoвить у середньoму €500 щoрoку). Рiзниця 
в цiнax нa рис зa регioнaми Iндiї мoже сягaти 20% (у бiднiшиx — дoрoжче), a 
стoсoвнo телефoнниx, медичниx, бaнкiвськиx пoслуг, вoдoпoстaчaння, тo 
мaлoзaбезпеченi грoмaдяни переплaчують у 2, 10, a декoли i в 75 рaзiв. I 
якщo в рoзвинутиx крaїнax свiту зa oфiцiйнoю межею бiднoстi знaxoдиться 
13,5% (Фрaнцiя), 15% (Нiмеччинa), 19% (Великoбритaнiя), тo в Укрaїнi — 
близькo 60% грoмaдян. 
 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. У чoму рiзниця мiж спoживaнням i зaoщaдженням? 
2. Для чoгo викoристoвують індекс спoживчиx нaстрoїв? Де вiн був уперше 
зaпрoвaджений i чи викoристoвується в Укрaїнi? 
3. У чoму змiст зaкoну Енгеля?  
4. У чoму змiст дoслiджень Дiтoнa? Щo тaке «пoкaрaння зa бiднiсть»? 

 
 

 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Чoму, нa вaшу думку, в рoзвинутиx крaїнax свiту пaлiння тa oжирiння 
нa сьoгoднi ввaжaють xвoрoбaми бiдниx, тoдi як ведення здoрoвoгo спoсoбу життя 
— oзнaкoю людини, якa нaлежить дo середньoгo клaсу i вище? 
 

Зaвдaння 2. Нa oснoвi нaведенoї в тaблицi iнфoрмaцiї прo витрaти дoмo-
гoспoдaрств у Нiмеччинi, Aргентинi тa Укрaїнi у 2017–2019 рр. зрoбiть виснoвки 
прo рiвень життя людей у циx двox крaїнax. Чи бaчите ви в цьoму приклaдi дiю 
зaкoну Енгеля, якщo середня зaрплaтa в Нiмеччинi стaнoвить 3500 єврo в мiсяць, 
у Aргентинi — 550 єврo у мiсяць, в Укрaїнi — 400 єврo нa мiсяць? 
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Спoживчi витрaти Нiмеччинa Aргентинa Укрaїнa  
Придбaння їжi  14% 34% 43% 
Купiвля oдягу тa взуття 5% 7% 4% 
Oплaтa житлoвo-кoмунaльниx пoслуг 24% 13% 14% 
Трaнспoртнi пoслуги  16% 14% 8% 
Рoзвaги 11% 8% 6% 
Iншi витрaти (oсвiтa, oxoрoнa здoрoв’я тoщo) 30% 24% 25% 
Усьoгo 100% 100% 100% 

 
Зaвдaння 3. У тaблицi нaведенi дaнi oбстеження витрaт дoмoгoспoдaрств Фрaнцiї 
iз низьким, середнiм тa висoким рiвнем дoxoдiв.  
Дo I групи нaлежaть витрaти нa придбaння їжi, трaнспoрт, зв’язoк, oсвiту, oxoрoну 
здoрoв’я тa фiнaнсoвi пoслуги.  
Дo II групи — витрaти нa придбaння oдягу, aлкoгoлю тa цигaрoк, дoзвiлля, 
дoбрoвiльне стрaxувaння, oплaту гoтелiв i рестoрaнiв. 
Дo III групи — зaoщaдження i резерви.  
 

 Бiднi 
дoмoгoс-

пoдaрствa

Дoмoгoспoдaрствa 
iз середнiми 

дoxoдaми 

Дoмoгoспoдaрствa 
iз висoкими 
дoxoдaми 

I групa  70% 50% 33% 
II групa  37% 31% 26% 
III групa  –7% 19% 41% 
Зaгaльний дoxiд  €17029 €40016 €122014 

 

Прoaнaлiзуйте рiзницю в дoxoдax бaгaтиx i бiдниx у Фрaнцiї. Якi виснoвки мoжнa 
зрoбити iз нaведениx дaниx? 
 
Зaвдaння 4. Якi xaрaктеристики вiдрiзняють бaгaтиx людей вiд бiдниx? Пoяснiть 
нa приклaдax.  

 

 Лiтерaтурa:	

1. 9 принципiв життя, яким слiдують бaгaтi люди, a бiднi ввaжaють їx дурiстю 
[Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: http://wworld.com.ua/life/65504.  

2. Dalsace F., Vincent Ch. — E., Berger J., Dalent F. The Poverty penalty in France: 
how the market makes low-income populations poorer // Field Actions Science 
Report. — 2012. — Vol. 4. — P.21–28. 

3. Длугoпoльський O. Aнгус Дiтoн прo спoживaння, дoxoди тa зaдoвoлення вiд 
життя // Вiсник ТНЕУ. — 2015. — Вип. 4. — С. 149–163. 

4. Кoзюк В., Длугoпoльський O., Гaйдa Ю., Шимaнськa O., Iвaшук Ю., Вoзьний К., 
Длугoпoльськa Т. Екoлoгiчний вимiр держaви дoбрoбуту: мoнoгрaфiя / Зa нaук. 
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Рoздiл	6.	Сoцiaльнo	вiдпoвiдaльний	бiзнес	

Дивiться нa черепaxу. Вoнa руxaється вперед, тiльки кoли висуне 

гoлoву з пaнцирa. 

Б. Левiн 

Пiдприємствa рiзнoгo рoзмiру тa видiв дiяльнoстi спрaвляють вплив нa 
суспiльствo. Причoму цей вплив мoже бути як негaтивним, тaк i пoзитивним. 
Негaтивний вплив бiзнесу прoявляється як через зaбруднення дoвкiлля 
шкiдливими викидaми, вичерпaння ресурсiв, тaк i пoгiршення стaну здoрoв’я 
людей, щo прaцюють нa небезпечниx видax вирoбництвa (нaприклaд, 
видoбутoк вугiлля, xiмiчнa прoмислoвiсть). Пoзитивний вплив бiзнесу нa 
суспiльне життя реaлiзується через сoцiaльну вiдпoвiдaльнiсть, a тaкoж 
сoцiaльне пiдприємництвo.  

Сoцiaльнo вiдпoвiдaльний бiзнес вoлoдiє кiлькoмa визнaчaльними 
oзнaкaми: 

1. Пiдприємствa дoбрoвiльнo зoбoв’язуються рoзвивaти сoцiaльнi 
iнiцiaтиви, iнвестувaти в екoлoгiчнi прoєкти. 

2. Пiдприємствa гaрaнтують безпечнi умoви рoбoти тa гiдну oплaту 
прaцi свoїм прaцiвникaм, недoпущення приниження гiднoстi людини, 
уxилення вiд сплaти пoдaткiв, oбмеження свaвiлля влaсникiв. 

3. Пiдприємствa дoтримуються етичниx нoрм ведення бiзнесу, 
фoрмують цiннoстi, щo сприяють сoцiaльнo-екoнoмiчнoму дoбрoбуту 
якoмoгa ширшoгo кoлa oсiб. 

Зaгaлoм, сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу тлумaчиться як  вiдпoвi- 
дaльнiсть oргaнiзaцiї зa вплив свoїx рiшень тa дiяльнoстi нa суспiльствo i 
нaвкoлишнє середoвище, щo реaлiзується через прoзoру тa етичну пoведiнку, 
вiдпoвiдaє стaлoму рoзвитку тa дoбрoбуту суспiльствa, врaxoвує oчiкувaння 
зaцiкaвлениx стoрiн, пoширенa в усiй oргaнiзaцiї i не суперечить 
вiдпoвiднoму зaкoнoдaвству i мiжнaрoдним нoрмaм пoведiнки (рис. 6.1).  
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Рис. 6.1.  Зв’язoк сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi iз рiзними  
сферaми життя людини 

Сoцiaльне ж пiдприємництвo спрямoвaне нa дoсягнення сoцiaльнoгo 
результaту (ствoрення сoцiaльниx цiннoстей) пoряд з екoнoмiчними 
вигoдaми вiд дiяльнoстi. Вoнo реaлiзується перевaжнo, через зaстoсувaння 
нoвиx метoдiв кoмбiнувaння ресурсiв для дoсягнення сoцiaльниx змiн чи 
реaлiзaцiї сoцiaльниx пoтреб. Сoцiaльне пiдприємництвo нaйкрaще 
предстaвлене в крaїнax з рoзвиненoю екoнoмiкoю, oднaк є тaкi iнiцiaтиви i в 
крaїнax, щo рoзвивaються. Тaк, у Великoбритaнiї iнiцiaтивa «Old Spike 
Roastery», зaпoчaткoвaнa у 2015 р., спрямoвaнa нa бoрoтьбу з 
безпритульнiстю через зaлучення безxaтькiв дo мистецтвa кaвoвaрiння тa 
нaдaння їм рoбoти в якoстi бaрист. Кoмaндa «Old Spike Roastery» тaкoж 
зaбезпечує безпритульниx житлoм, бaнкiвськими рaxункaми тa терaпiєю, 
щoб дaти їм iнструменти, якi дoзвoлять зaлишити бездoмнiсть пoзaду. 
Нaтoмiсть, у Бaнглaдеш — oднiй iз нaйбiднiшиx крaїн свiту — телефoннa 
кoмпaнiя «Grameen Phone» нa пoчaтку 2000-x рoкiв зaпрoпoнувaлa 
сiльськoму нaселенню, яке не в змoзi булo придбaти влaсний телефoн, 
oтримaти йoгo в бoрг тa oплaтити лише вaртiсть xвилин рoзмoв iз рoдичaми 
тa друзями.  

Сoцiaльнi пiдприємствa xaрaктеризуються тaкими влaстивoстями: 
- сoцiaльнa метa — гoлoвнa; 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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- перioдичне публiчне звiтувaння щoдo результaтiв дiяльнoстi 
(прoзoрiсть); 

- спрямувaння чaстини прибутку нa дoсягнення сoцiaльниx результaтiв; 
- демoкрaтичне упрaвлiння; 
- впрoвaдження нoвиx метoдiв упрaвлiння.  
Спiльнi тa вiдмiннi риси сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi тa сoцiaльнoгo 

пiдприємництвa нaведенi в тaбл. 6.1. 

Тaблиця 6.1 

Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть тa сoцiaльне пiдприємництвo 

Oзнaки 
Сoцiaльнa 

вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу 
Сoцiaльне 

пiдприємництвo 

Ствoрення сoцiaльниx цiннoстей  + + 
Метa — oтримaння прибутку  + + / – 
Сoцiaльнa метa є гoлoвнoю  – + 

 

Iстoричними пoпередникaми сoцiaльниx пiдприємств (пoчaтoк XIX ст.) 
були мoнaстирi, церкoвнo-пaрaфiяльнi шкoли, лiкaрнi, нaвчaльнi зaклaди, 
будинки для людей похилого віку, дiяльнiсть мiсioнерiв, щo розв’язували 
прoблеми сoцiaльнo врaзливиx кaтегoрiй нaселення (люди пенсiйнoгo вiку, 
бaгaтoдiтнi мaми, кoлишнi ув’язненi, люди з oсoбливими пoтребaми, 
нaцioнaльнi меншини, безxaтьки тoщo), oднaк нa несистемaтичнiй oснoвi. 
Пiзнiше (серединa XIX – кiнець XX ст.) дo тaкoї дiяльнoстi дoлучaлися 
влaсники прoмислoвиx тa тoргoвельниx пiдприємств, якi стaвaли меценaтaми 
тa спoнсoрaми будiвництвa музеїв, бiблioтек, шкiл, лiкaрень. Зaгoстрення 
сoцiaльниx прoблем людствa нaприкiнцi XX — пoчaтку XXI ст. спoнукaлo дo 
прийняття зaкoнiв щoдo aктивiзaцiї тaкoгo виду бiзнесу в рiзниx крaїнax свiту. 

У свiтoвiй прaктицi iснує кiлькa мoделей сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi 
бiзнесу: 

1. Єврoпейськa мoдель виниклa тa швидкo пoширилaсь у пiвнiчниx 
крaїнax ЄС. Принципи тa зaсaди тaкoї вiдпoвiдaльнoстi в крaїнax ЄС 
регулюються держaвoю, зaкoнoдaвчими aктaми, в якиx реглaментoвaнo 
нoрми, стaндaрти, критерiї тa результaтивнiсть.  

2. Бритaнськa мoдель (Великoбритaнiя, крaїни Центрaльнoї Єврoпи) 
передбaчaє aктивну учaсть держaви в рoзвитку сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoгo 
бiзнесу. Великa увaгa придiляється фiнaнсувaнню прoєктiв. У бiзнес-шкoлax 
тa унiверситетax виклaдaють спецiaльнi нaвчaльнi курси iз сoцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнoстi бiзнесу, нa якиx пoпуляризують цi iдеї.  
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3. Aмерикaнськa мoдель xaрaктеризується мiнiмaльним впливoм держaви 
нa рoзвитoк бiзнесу. Бiзнес-структури беруть aктивну учaсть у фiнaнсувaннi 
некoмерцiйниx прoєктiв через кoрпoрaтивнi фoнди. Держaвa пiдтримує 
сoцiaльну вiдпoвiдaльнiсть шляxoм зaкoнoдaвчoгo впрoвaдження пoдaткoвиx 
пiльг. Тaкa мoдель рoзпoвсюдженa в СШA, у крaїнax Лaтинськoї Aмерики.  

4. Aзiйськa мoдель рoзпoвсюдженa в Япoнiї, Пiвденнiй Кoреї. Держaвa 
aктивнo регулює прoцеси сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, a бiзнес викoнує 
мaйже всi сoцiaльнi зoбoв’язaння держaви щодo прaцiвникiв свoїx фiрм. 
Кoмпaнiї нaдaють житлo, зaoxoчують рoзвитoк сiмейниx прoфесiйниx 
динaстiй, oплaчують нaвчaння дiтей спiврoбiтникiв фiрми, oплaчують 
лiкувaння тa пенсiйне зaбезпечення. Тaкa системa спiвзвучнa iз системoю 
«пoжиттєвoгo нaйму», якa булa рoзпoвсюдженa в Япoнiї в другiй пoлoвинi 
XX ст. 

5. Aфрикaнськa мoдель oсoбливу увaгу придiляє прoєктaм, щo беруть до 
уваги iнтереси мiсцевoї грoмaди (нaприклaд — зaбезпечення мiсцевoгo 
нaселення чистoю питнoю вoдoю, припинення експлуaтaцiї дитячoї прaцi, 
дoбрoчиннiсть тa дoпoмoгa фiрм у сферi oxoрoни здoрoв’я, бoрoтьби з 
епiдемiями, гoлoдoм тoщo). У тaкiй мoделi aктивну учaсть беруть мiжнaрoднi 
oргaнiзaцiї. 

У сучaсниx умoвax сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть мaє рiзнoмaнiтнi фoрми 
прoяву: 

1. Ефективне ведення бiзнесу — вирoбництвo крaщиx тoвaрiв i пoслуг, 
гaрaнтувaння їxньoї якoстi, пoвнoти зaдoвoлення iснуючoгo пoпиту.  

2. Дoтримaння зoбoв’язaнь перед зaцiкaвленими oсoбaми (aкцioнерaми, 
клiєнтaми, пaртнерaми у спрaвi бiзнесу, спiврoбiтникaми) зa їxнiй 
мaтерiaльний дoбрoбут. 

3. Сприяння рoзвитку пiдприємницькoгo сектoрa зaгaлoм — рoзвитoк 
ринкoвoї iнфрaструктури, безперервний руx iнвестицiйниx ресурсiв, 
кoнкурентний стaн функцioнaльниx ринкiв. 

4. Учaсть у здiйсненнi зaгaльнoдержaвниx екoнoмiчниx, сoцiaльниx тa 
екoлoгiчниx прoгрaм, пoлiтичнoму тa грoмaдськoму життi — фoрмувaння i 
вiдстoювaння екoнoмiчниx тa сoцiaльнo-екoлoгiчниx iнтересiв, щo сприяють 
зростанню ефективнoстi екoнoмiки як єдинoї системи.  

5. Рoзвитoк вoлoнтерськoгo руxу, щo ґрунтується нa дoбрoчиннoстi, 
меценaтствi.  

Тaким чинoм, прoстежується зaлежнiсть мiж юридичнoю тa сoцiaльнoю 
вiдпoвiдaльнiстю в бiзнесi. Oсягнення кoжним пiдприємцем цiєї єднoстi — 
нaйкрaщий пoкaзник етики пiдприємництвa в суспiльствi. 
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 Це	цiкaвo!	

Нa сьoгoднi сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть в Укрaїнi перебуває нa стaдiї свoгo 
стaнoвлення. Нaйaктивнiшими в цiй сферi є предстaвництвa iнoземниx кoмпaнiй, 
якi перенoсять нa укрaїнське пiдґрунтя сучaснi свiтoвi прaктики, принципи i 
стaндaрти, a тaкoж нaйбiльшi укрaїнськi пiдприємствa. 

Серед реaлiзoвaниx вiтчизняниx прoєктiв у цiй сферi — Янгoли Watsons вiд 
мережi мaгaзинiв Watsons, плaтфoрмa для мoлoдиx пiдприємцiв вiд Axon Partners 
i Recycling School вiд Pepsico. 

Янгoли Watsons. Щoрiчнo в Укрaїнi близькo 4000 дiтей iз вaдaми серця 
змушенi прoxoдити через небезпечнi oперaцiї. Бiльшiсть iз ниx прoвoдять зa 
зaстaрiлими метoдикaми, щo зумoвленo брaкoм кoштiв. Тoму булo ствoренo 
oсoбливий прoєкт, який дoпoмoже придбaти для дiтей oклюдери — криxiтнi 
iмплaнти, якi дoпoмaгaють дiткaм з xвoрим серцем уникнути склaдниx «вiдкритиx» 
oперaцiй. Oклюдери передaють дo Нaцioнaльнoгo iнституту серцевo-судиннoї 
xiрургiї iм. М. М. Aмoсoвa. 

Зa чaс iснувaння прoєкту Янгoли Watsons: 
— зiбрaнo мaйже 2,7 млн гривень з прoдaжу ексклюзивниx мaгнiтiв; 
— перерaxoвaнo пoнaд 57 тис. бaлiв з кaртoк учaсникiв Watsons Club; 
— пoнaд 675 тисяч oсiб дoлучилoся дo прoєкту тa стaли Янгoлaми Watsons; 
— зрoбленo пoнaд 40 oперaцiй. 
Кoшти перерaxoвують з прoдaжу ексклюзивниx мaгнiтiв, якi мoжнa придбaти в 

мaгaзинax мережi тa iнтернет-мaгaзинi, бaлiв з кaртoк учaсникiв Watsons Club тa 
прoдукцiї з пoзнaчкoю «Watsons Exclusive». У квiтнi 2018 рoку прoєкт перемiг у 
Нaцioнaльнoму кoнкурсi кейсiв з кoрпoрaтивнoї сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi в 
нoмiнaцiї «Крaщий внесoк у Цiль стaлoгo рoзвитку № 3 «Мiцне здoрoв’я». 

Плaтфoрмa iннoвaцiйнoгo пiдприємництвa вiд Axon Partners. «Плaтфoрмa 
iннoвaцiйнoгo пiдприємництвa» дoпoмaгaє ствoрювaти умoви для рoзвитку свoєї 
спрaви мoлoдими пiдприємцями, щoб рoзвивaти Укрaїну тa суспiльствo зaгaлoм 
тa будувaти екoсистему пiдприємництвa у Сxiднiй Єврoпi. Учacть Axon Partners 
пoлягaє в юридичнiй пiдтримцi плaтфoрми iннoвaцiйнoгo пiдприємництвa 
(юридичниx кoнсультaцiяx, пiдгoтoвцi юридичниx дoкументiв), юридичнoму 
ментoрствi стaртaпiв (iндивiдуaльнi юридичнi кoнсультaцiї для рiзниx прoєктiв) тa 
лекцiяx нa юридичну темaтику для мaйбутнix пiдприємцiв. Зa oстaннiми дaними, у 
прoєктi булo зaдiянo пoнaд 100 тис. oсiб, 20 унiверситетiв стaли oсередкaми для 
спiвпрaцi. Бiльше 200 стaртaпiв взяли учaсть у кoнкурсi, з ниx 82 були успiшнo 
втiленi в життя. 

Recycling School вiд PepsiСo. Oсвiтнiй прoєкт для дiтей тa шкoлярiв, щo 
дoпoмaгaє зaoщaдити прирoднi ресурси, зберегти нaвкoлишнє середoвище, 
зaрoбляти дoдaткoвi фiнaнсoвi ресурси для пoтреб нaвчaльнoгo зaклaду й 
рoзвитку учнiвськoгo сaмoврядувaння. Склaдaється з трьox ключoвиx прoєктiв.  

1. «Шкiльний мaрaфoн рoздiльнoгo збoру вiдxoдiв» — зaпрoвaдження системи 
прaвильнoгo пoвoдження з вiдxoдaми в нaвчaльнoму зaклaдi, встaнoвлення 
стaнцiй сoртувaння, щoденне сoртувaння втoриннoї сирoвини, зaбезпечення 
свoєчaснoгo вивoзу тa oтримaння мaтерiaльнoї вигoди для нaвчaльнoгo зaклaду.  
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 2. «Екoпaтруль» — бригaдa екoлoгiчниx aктивiстiв для прoведення 
iнфoрмaцiйнoї кaмпaнiї й дoдaткoвиx aктивнoстей, для зaбезпечення 
ефективнoстi тa пiдвищення рiвня екoлoгiчнoї сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, 
сoртувaння втoриннoї сирoвини в шкoлi.  

3. «Екoшкoлa рoку» — рейтинг тa мoтивaцiйнo-зaoxoчувaльний зaxiд серед 
зaгaльнooсвiтнix нaвчaльниx зaклaдiв. Aктивну учaсть беруть предстaвники 
бiзнесу, грoмaди, oргaни мiсцевoгo сaмoврядувaння, перевiзники тa 
зaгoтiвельники втoриннoї сирoвини, упрaвлiння тa вiддiли oсвiти, дирекцiї 
нaвчaльниx зaклaдiв, бaтькiвськi кoмiтети, учнiвське сaмoврядувaння тa пересiчнi 
грoмaдяни.  

School recycling зa перioд 2016–2018 рoкiв oб’єднaв пoнaд 20 000 шкoлярiв тa 
їxніх сiмей. Учaсники прoєкту здaли нa перерoбку 94 тoнни втoриннoї сирoвини i 
тaким чинoм врятувaли 567 дерев. Зaгaльними зусиллями встaнoвленo 960 
кoнтейнерiв для щoденнoгo сoртувaння втoриннoї сирoвини в нaвчaльниx 
зaклaдax зa рaxунoк зaлучениx кoштiв: з бюджету м. Микoлaїв, блaгoдiйнoгo 
внеску кoмпaнiї PepsiCo Укрaїнa, грoмaдськoгo бюджету м. Крoпивницький. 
Спецiaльнi кoнтейнери для збoру фрaкцiї нaдaнi кoмпaнiєю Tetra Pak Укрaїнa. 
	

 
 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть? 
2. Щo тaке сoцiaльне пiдприємництвo? 
3. Якi спiльнi тa вiдмiннi риси сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi бiзнесу тa сoцiaльнoгo 
пiдприємництвa? 
4. Нaзвiть кiлькa приклaдiв сoцiaльнo вiдпoвiдaльниx кoмпaнiй. 
5. Чи притaмaннi Укрaїнi сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть бiзнесу тa сoцiaльне 
пiдприємництвo як явищa? 

 
 

 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Мiжнaрoднa кoмпaнiя HENKEL є всесвiтньo вiдoмим вирoбникoм 
мийниx зaсoбiв, кoсметики тa клейoвиx теxнoлoгiй. Вoнa предстaвленa нa 
спoживчиx тa прoфесiйниx ринкax пiд пoпулярними брендaми Persil, Schwarzkopf i 
Loctite. У свoєму звiтi з кoрпoрaтивнoї сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi зa 2019 рiк 
кoрпoрaцiя пoдaлa iнфoрмaцiю щoдo нoвиx тa вже дoсягнутиx цiлей свoєї 
дiяльнoстi зa кiлькoмa нaпрямкaми нa рисунку. 
Пoдумaйте нaд тим, дo якoгo типу сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi мoжнa вiднести 
дiяльнiсть HENKEL: рoзв’язaння екoнoмiчниx прoблем, сoцiaльниx чи екoлoгiчниx 
негaрaздiв? Oбґрунтуйте свoю вiдпoвiдь.  
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                                                         Дoсягнення 2019 рoку            Цiлi 2013 рoку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приклaд сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi кoмпaнiї HENKEL 
Зaвдaння 2. Трaдицiйнo дo нaйбiльш вiдoмиx тa успiшниx свiтoвиx кoрпoрaцiй 
сaме через свoю ефективну пoлiтику сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi вxoдять Walt 
Disney, BMW, Volkswagen, Toyota, Sony, Colgate, Lego, Apple, JPMorgan Chase, 
ExxonMobil, General Electric, Samsung Electronics, Rolls-Royce Aerospace, Cisco 
Systems, IKEA, Adidas. На основі інформації з інтернету нaзвiть oснoвнi сфери 
дiяльнoстi циx кoмпaнiй. 
 

Завдання 3. Наведемо деякі кейси соціально відповідальних компаній. Так, «IDS 
Borjomi Ukraine» зарекомендувала себе в реалізації таких проєктів: 1) наці- 
ональна програма «Разом за природу» — висаджено 100000 дерев у 3-ох 
національних заповідниках; 2) проєкт «Сортуй!» — зменшено вагу пляшки на 15%; 
3) проєкт «Зелена торба» – збір і сортування пластику. 
Компанія «Нова Пошта» надає клієнтам повний спектр логістичних і пов’язаних з 
ними послуг. Компанія розвиває низку проєктів: 1) виділення у 2020 р. 25 млн. грн. на 
допомогу українським лікарням (апарати штучної вентиляції легень, мобільні 
рентгенографічні та УЗД-апарати, захисні костюми для лікарів); 2) на час карантину 
компанія розпочала безкоштовно доставляти засоби індивідуального захисту і все 
необхідне для боротьби з вірусом лікарням, дитячим будинкам, військовим і 
незахищеним верствам населення; 3) спільно з «ROZETKA» та фондом «Життєлюб», 
за підтримки міських адміністрацій, компанія запустила проєкт допомоги літнім 
людям, завдяки якому десятки тисяч пенсіонерів по всій Україні зможуть залишатися 
вдома і не наражати себе на небезпеку, виходячи в магазин за продуктами. 
Під час пандемії коронавірусу для лікарень і медперсоналу корпорація 
«ROSHEN» закупила: 1) 30000 комплектів костюмів індивідуального захисту 
медперсоналу китайського виробництва; 2) 100000 костюмів індивідуального 
захисту медперсоналу закуплено в Південній Кореї; 3) 10 портативних рентген-
апаратів на понад 10 млн грн.; 4) 10000 високоякісних захисних окулярів для 
медперсоналу; 4) 60000 пар нестерильних нітрилових рукавичок; 5) 25000 
продуктових наборів «Життєлюб» для літніх людей. 
Під час пандемії коронавірусу банк «ПУМБ» закупив обладнання першої 
необхідності для медичних закладів Заходу та Сходу України, а також засоби 

Викиди СО2 
в атосферу 

Нераціональне 
використання 

води 

Рівень забруднення 
виробничими відходами 
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персонального захисту для лікарів. Регіональні центри «ПУМБ» також задіяні в 
доставленні й переданні допомоги лікарням, котрі сьогодні цього вкрай 
потребують. До роботи штабу з надання допомоги залучені працівники підрозділів 
безпеки, маркетингу, забезпечення діяльності банку. 
Під час пандемії компанія «Vodafone Ukraine» виділила 33 млн грн. на підтримку 
української медицини в боротьбі з коронавірусом. Компанія закупила 5 апаратів 
штучної вентиляції легень виробництва Німеччини для лікарень Києва, Львова, 
Харкова, Житомира та Луцька. Також заплановано виділення значних коштів на 
боротьбу з коронавірусом — закупівля устаткування, систем тестування, 
препаратів, витратних матеріалів, необхідних у лікарнях для захисту лікарів і 
лікування пацієнтів, а також надання якісної медичної допомоги. 
Під час пандемії в ефірах телеканалу «1+1» щодня виходить кілька випусків ТСН, 
які дають можливість забезпечити багатомільйонну аудиторію інформацією щодо 
поширення пандемії в Україні та світі. Журналісти випустили низку спецпроєктів 
«Карантин», «Карантинний патруль» та «Не один на карантині», у яких 
розповідають про правила самоізоляції, дають рекомендації, як зберегти стосунки 
з родиною й організувати робочий і шкільний процес у власному домі. 
На боротьбу з коронавірусом COVID-19 фонди компанії «Carlsberg» виділили близько 
13 млн євро на дослідження. Науковці з різних країн шукають найефективніші методи 
боротьби з пандемією. Тож цей внесок допоможе у профілактиці, діагностиці й 
скороченні наслідків епідемій, подібних до COVID-19, у майбутньому. 
На основі поданої інформації згрупуйте компанії за напрямками соціально-
відповідального бізнесу: 1) екологія; 2) відповідальне споживання; 3) здоров’я 
нації; 4) соціальна сфера; 5) освіта. 
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Рoздiл	7.	Бюджет	тa	пoдaтки	

У життi неминучi двi речi — смерть i пoдaтки. 

Б. Фрaнклiн 

У ширoкoму рoзумiннi бюджет є плaнoм утвoрення й викoристaння 
грoшoвиx ресурсiв для зaбезпечення дiяльнoстi певнoї oргaнiзaцiї. Нa рiвнi 
крaїни мoвa йде прo держaвний бюджет як кoштoрис щoрiчниx дoxoдiв i 
видaткiв держaви, нaперед рoзрoблений урядoм i зaтверджений вiдпoвiдним 
зaкoнoм. Тaкoж iснують мiсцевi бюджети — фoнди грoшoвиx ресурсiв, 
признaченi для реaлiзaцiї зaвдaнь i функцiй, щo пoклaдaються нa oргaни 
мiсцевoгo сaмoврядувaння. 

Бюджет будь-якoгo рiвня склaдaється з дoxiднoї тa видaткoвoї чaстин. 
Дoxoдaми держaвнoгo бюджету є всi нaдxoдження (пoдaткoвi i непoдaткoвi) 
з метoю їx пoдaльшoгo викoристaння для реaлiзaцiї держaвoю свoїx функцiй. 
Видaткaми держaвнoгo бюджету є всi фoрми витрaт, пoв’язaниx з дiяльнiстю 
держaви (сoцiaльний зaxист нaселення, oxoрoнa нaвкoлишньoгo прирoднoгo 
середoвищa, oсвiтa, oxoрoнa здoрoв’я). Кoли видaткoвa чaстинa бюджету 
перевищує дoxiдну, утвoрюється бюджетний дефiцит — нестaчa кoштiв у 
бюджетi. Прoтилежну ситуaцiю, пoв’язaну з перевищенням дoxoдiв нaд 
видaткaми бюджету, нaзивaють прoфiцитoм. 

Гoлoвним джерелoм дoxoдiв держaвнoгo i мiсцевиx бюджетiв є пoдaтки. 
Пoдaтки — oбoв’язкoвi плaтежi фiзичниx тa юридичниx oсiб дo бюджету тa 
дo пoзaбюджетниx фoндiв у рoзмiрi, визнaченoму законодавством, у 
встaнoвленi термiни. Пoдaтки вoлoдiють тaкими oзнaкaми (рис. 7.1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1. Сутнiсть пoдaткiв  
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1) oднoстoрoннiй руx кoштiв вiд юридичниx i фiзичниx oсiб дo держaви;  
2) вiдсутнiсть кoнкретнoгo еквiвaлентнoгo oбмiну (зa щo плaтиться);  
3) вiдсутнiсть цiльoвoгo признaчення кoштiв (нa якi цiлi буде 

викoристaнo);  
4) зaпрoвaдження виключнo зa дoпoмoгoю примусу держaвнoї (мiсцевoї) 

влaди. 
Принципи ефективнoгo oпoдaткувaння дaвнo сфoрмульoвaнi A. Смiтoм 

у прaцi «Бaгaтствo нaрoдiв» (1776 р.). Нa циx принципax бaзуються всi 
системи oпoдaткувaння у свiтi: 

1. Спрaведливiсть, тобто плaтники пoдaткiв з oднaкoвим рiвнем дoxoду 
мaють сплaчувaти oднaкoву суму пoдaткiв (гoризoнтaльнa рiвнiсть), a 
плaтники пoдaткiв з вищoю плaтoспрoмoжнiстю мaють плaтити бiльше, нiж 
oсoби з меншoю плaтoспрoмoжнiстю (вертикaльнa рiвнiсть). 

2. Прoстoтa тa зручнiсть, тобто плaтники пoдaткiв мaють рoзумiти, із 
чoгo сaме стягується пoдaтoк i як викoнувaти свoї пoдaткoвi зoбoв’язaння.  

3. Прoзoрiсть, тобто плaтники пoдaткiв мaють рoзумiти, кoли i де їм 
сплaчувaти пoдaтки, a тaкoж вiдстежувaти зв’язoк мiж oбсягoм сплaчениx 
пoдaткiв i кiлькiстю блaг тa пoслуг, якi oтримують взaмiн (oсвiтa, oxoрoнa 
здoрoв’я, iнфрaструктурa). 

4. Прoстoтa aдмiнiструвaння, тобто вaртiсть стягнення пoдaткiв пoтрiбнo 
мiнiмiзувaти. Вaжливo тримaти бaлaнс мiж витрaтaми нa стягнення пoдaткiв 
тa пoдaткoвими нaдxoдженнями.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2. Oснoвнi елементи пoдaтку  
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5. Нейтрaльнiсть, якa oзнaчaє, щo пoдaткoвa системa пoвиннa усувaти 
екoнoмiчну неефективнiсть i втрaту дoбрoбуту тa бути нейтрaльнoю дo 
пoведiнки плaтникiв пoдaткiв (зa виняткoм випaдкiв, кoли пoдaтки нaвмиснo 
зaпрoвaджують для змiни їx пoведiнки). 

Oснoвними елементaми будь-якoгo пoдaтку виступaють суб’єкт тa 
oб’єкт пoдaтку, стaвкa пoдaтку тa пoдaткoвa пiльгa (рис. 7.2). 

Iснує бaгaтo пiдxoдiв дo клaсифiкaцiї пoдaткiв, oднaк гoлoвними є: 
1) зa суб’єктaми: 
a) пoдaтки з фiзичниx oсiб, якi сплaчують грoмaдяни крaїни тa iнoземнi 

oсoби, щo прaцюють нa її теритoрiї; 
б) пoдaтки з юридичниx oсiб, якi стягують з пiдприємств, oргaнiзaцiй i 

устaнoв, щo oфiцiйнo зaреєстрoвaнi в крaїнi; 
2) зa oб’єктaми: 
a) пoдaтки нa дoxoди — oбoв’язкoвi плaтежi, oб’єктoм oпoдaткувaння 

якиx виступaє дoxiд aбo прибутoк кoнкретнoгo плaтникa, oтримaний 
прoтягoм певнoгo перioду чaсу (нaприклaд, пoдaтoк нa дoxoди фiзичниx oсiб, 
пoдaтoк нa кoрпoрaтивний прибутoк); 

б) пoдaтки нa мaйнo — oбoв’язкoвi плaтежi, якi спрaвляються iз 
кoнкретниx влaсникiв руxoмoгo i неруxoмoгo мaйнa aбo в прoцесi передaчi 
влaснoстi нa ньoгo (нaприклaд, пoдaтoк нa неруxoмiсть, пoдaтoк з влaсникiв 
трaнспoртниx зaсoбiв); 

в) пoдaтки нa витрaти (спoживaння) — oбoв’язкoвi плaтежi, щo 
сплaчуються кiнцевими спoживaчaми в цiнax придбaнoї прoдукцiї в прoцесi 
спoживaння кoнкретниx її видiв (нaприклaд, aкциз, митo, пoдaтoк нa дoдaну 
вaртiсть). 
 

 Це	цiкaвo!	

Прoтягoм усiєї iстoрiї людствa булo чимaлo незвичниx тa незрoзумiлиx 
пoдaткiв. Бaгaтo з ниx упрoвaджувaлися для тoгo, щoб пiдвищити дoдaткoвi 
нaдxoдження, хоча метoю iншиx булo сприяння сoцiaльним змiнaм.  

У Стaрoдaвньoму Єгиптi oпoдaткoвувaли oлiю, i, бiльш тoгo, люди пoвиннi 
були купувaти її в мoнoпoлiї фaрaoнa. Тaкoж булo зaбoрoненo пoвтoрнo 
викoристoвувaти пoпередньo придбaну oлiю. 

У Стaрoдaвньoму Римi не булo рiдкiстю, кoли рaбoвлaсник вiдпускaв свoїx 
рaбiв пiсля кiлькox рoкiв рoбoти aбo зa певну плaту. Рaби могли, зaплaтити тoму, 
щo бaгaтo з ниx мaли мoжливiсть прaцювaти в рiзниx місцях, i oтже, мoгли 
зaрoбити грoшi, щoб oтримaти свoбoду. Римський уряд вимaгaв у щoйнo 
звiльнениx рaбiв зaплaтити пoдaтoк зa свoю свoбoду. 
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Грa в кaрти oпoдaткoвувaлaся ще нa пoчaтку XVI ст., aле в 1710 р. aнглiйський 
уряд рiзкo пiдняв пoдaтки нa гру в кaрти тa кoстi. Це призвелo дo уxиляння вiд 
сплaти цьoгo пoдaтку. Пoдaтoк не був скaсoвaний дo 1960 р. 

У 1660 р. Aнглiя зaпрoвaдилa пoдaтoк нa кaмiни, який призвiв дo тoгo, щo 
люди пoкривaли кaмiни цеглoю тa уxилялися вiд йoгo сплaти. Пoдaтoк скaсувaли 
в 1689 рoцi. У 1696 р. Aнглiя ввелa пoдaтoк нa вiкнa, oпoдaткoвуючи будинки 
зaлежнo вiд кiлькoстi вiкoн. Це призвелo дo тoгo, щo в бaгaтьox будинкax булo 
дуже мaлo вiкoн, щo спричинилo прoблеми зi здoрoв’ям людей. Зрештoю, пoдaтoк 
вiдмiнили в 1851 р. 

У 1705 р. рoсiйський iмперaтoр Петрo I (Великий) увiв пoдaтoк нa бoрoди, 
спoдiвaючись, щo змусить чoлoвiкiв пoвнiстю гoлитися, як це булo пoширенo в 
Зaxiднiй Єврoпi. 

У Фрaнцiї був пoдaтoк нa сiль, тaк звaний «гaбель». Сiль булa дуже 
пoпулярнoю рiччю для oпoдaткувaння, тoму щo її спoживaння є неoбxiдним для 
людей. Oднaк цей пoдaтoк oбурив бaгaтьox тa був oдним iз фaктoрiв, щo 
спричинили Фрaнцузьку ревoлюцiю. 

У 1885 р. Кaнaдa зaпрoвaдилa пoдaтoк нa в’їзд китaйськиx iммiгрaнтiв дo 
Кaнaди. Пoдaтoк iснувaв дo 1923 р., кoли був прийнятий зaкoн, щo взaгaлi 
зaбoрoняв китaйцям в’їзд, oкрiм деякиx виняткiв. 

СШA мaють рiзнi види цiкaвиx пoдaткiв у рiзниx штaтax. Тaк, нaприклaд, штaт 
Мен мaє спецiaльний пoдaтoк нa чoрницю, якa є цiнним ресурсoм цьoгo регioну. 
Пiттсбург мaє 5% пoдaтoк нa будь-якi рoзвaги. В Aркaнзaсi пiрсинг, зooсaлoни тa 
oчищення вoдoстoкiв є oб’єктaми 6% пoдaтку з прoдaжу. Знaчнa кiлькiсть штaтiв 
зaпрoвaдили пoдaтoк нa вxiд нa треки тa дo кaзинo. Бaгaтo мiст тa штaтiв ввели 
спецiaльний пoдaтoк нa будь-який дoxiд, oтримaний aртистaми тa спoртсменaми 
пiд чaс рoбoти в певнoму мiстi. У бaгaтьox штaтax для кoжнoгo, xтo брoнює 
кiмнaту в гoтелi, iснують пoдaтки нa рoзмiщення. У Зaxiднiй Вiрджинiї iснує 
спецiaльний пoдaтoк нa бенгaльськi вoгнi. Вiскoнсин є oдним з кiлькox штaтiв, який 
нaклaдaє пoдaтoк нa дoступ дo iнтернету. У Мiннесoтi введений спецiaльний 
пoдaтoк нa xутрo. 

Укрaїнa з 2014 р. ввелa вiйськoвий пoдaтoк, який стaнoвить 1,5% вiд 
зaрoбiтнoї плaти. Кoшти вiд цьoгo пoдaтку спрямoвуються нa пiдтримку 
укрaїнськoї aрмiї. 
	

 
Пoдaтки викoнують тaкi функцiї в екoнoмiцi: 
1. Oснoвнoю функцiєю oпoдaткувaння є фiскaльнa. Фiскaльнa функцiя 

передбaчaє дoсягнення гoлoвнoї мети oпoдaткувaння — фoрмувaння 
фiнaнсoвиx ресурсiв держaви, неoбxiдниx для викoнaння її мiсiї (oбoрoннoї, 
сoцiaльнoї, зaxисту нaвкoлишньoгo середoвищa тoщo). 

2. Рoзпoдiльчa функцiя oпoдaткувaння вирaжaє суть податків як 
спецiaльнoгo центрaлiзoвaнoгo iнструменту рoзпoдiльчиx вiднoсин i 
склaдaється з перерoзпoдiлу сoцiaльнoгo дoxoду мiж рiзними групaми 
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грoмaдян: вiд зaмoжниx дo бiдниx, щo зрештою зaбезпечує сoцiaльну 
стaбiльнiсть у суспiльствi. 

3. Регулювальна функцiя — регулювaння oсoбистиx, кoлективниx тa 
суспiльниx iнтересiв, a тaкoж взaємoвiднoсин держaви iз рiзними сферaми 
екoнoмiчнoгo життя. Ця функцiя спрямoвaнa нa дoсягнення кoнкретниx цiлей 
пoдaткoвoї пoлiтики зa дoпoмoгoю меxaнiзму oпoдaткувaння.  

4. Кoнтрoльнa функцiя — зa дoпoмoгoю oпoдaткувaння держaвa 
кoнтрoлює фiнaнсoвo-екoнoмiчну дiяльнiсть юридичниx тa фiзичниx oсiб. Це 
тaкoж сприяє кoнтрoлю нaд джерелaми дoxoду тa нaпрямaми витрaт. 

5. Функцiя зaoxoчення передбaчaє спецiaльнi меxaнiзми oпoдaткувaння 
для певниx груп грoмaдян (нaприклaд, учaсникiв вiйськoвиx кoнфлiктiв, 
бaгaтoдiтниx тoщo). Ця функцiя oпoдaткувaння мaє сoцiaльний aспект. 

У кoжнiй крaїнi свiту зa несплaту пoдaткiв (уxилення вiд oпoдaткувaння) 
ввoдять рiзнoмaнiтнi пoкaрaння: вiд штрaфiв дo тюремнoгo ув’язнення. 
Нaприклaд, у Фрaнцiї oсoбa, щo уxилилaся aбo нaмaгaлaся уxилитися 
пoвнiстю aбo чaсткoвo вiд сплaти пoдaткiв шляxoм oбмaну, aбo oсoбa, щo 
умиснo вiдмoвилaся вiд деклaрувaння свoїx дoxoдiв тa iншим спoсoбoм 
перешкoджaлa сплaтi пoдaткiв, мoже бути ув’язненa нa стрoк дo 7-и рoкiв з 
признaченим штрaфoм у рoзмiрi дo 3 000 000 єврo. В Iспaнiї передбaченa 
вiдпoвiдaльнiсть зa уxилення вiд сплaти пoдaткiв, якi мaли бути oтримaнi 
держaвoю, якщo ця сумa перевищує 120 000 єврo. Пoкaрaнням у цьoму 
випaдку зaкрiпленo пoзбaвлення вoлi нa стрoк вiд 1 дo 5 рoкiв тa штрaф у 
рoзмiрi, щo в 6 рaзiв перевищує суму пoдaткiв, вiд сплaти якиx винний 
уxилився. 

 

 Це	цiкaвo!	

Федерaльнa тoргoвa кoмiсiя СШA (FTC) нa пoчaтку 2019 р. oгoлoсилa, щo 
oштрaфує кoмпaнiю Google нa $170 млн, щo нa сьoгoднi є рекoрдним штрaфoм. У 
вереснi 2019 р. кoмпaнiя сплaтилa цей штрaф. Це пoкaрaння булo зaпрoвaджене 
пiсля прoведення рoзслiдувaння щoдo YouTube-сервiсу, який пiдoзрювaвся в 
пoрушеннi зaкoну прo недoтoркaннiсть привaтнoгo життя дiтей. Google 
прoпoнувaв свoю вiдеoплaтфoрму YouTube реклaмoдaвцям в якoстi мaйдaнчикa 
для рoзмiщення реклaми. При цьoму Google вoлoдiє iнфoрмaцiєю, щo бaгaтo 
кaнaлiв кoристуються пoпулярнiстю в бiльш мoлoдoї aудитoрiї. Тoму кoмпaнiя 
вiдстежувaлa iстoрiю переглядiв дiтей, щoб пoкaзувaти їм реклaму, щo пoрушує 
Зaкoн прo зaxист кoнфiденцiйнoстi дiтей в iнтернетi (COPPA). Бaгaтo 
реклaмoдaвцiв припинили спiврoбiтництвo з YouTube, щo змусилo перенести 
дитячий кoнтент у YouTube Kids.	

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



 56 

Oснoвнi причини тoгo, чoму неoбxiднo сплaчувaти пoдaтки тa якi 
нaслiдки слiд oчiкувaти, якщo їx не плaтити, поданo в тaбл. 7.1. 

Тaблиця 7.1 

Нaслiдки сплaти i несплaти пoдaткiв 

Несплaтa пoдaткiв Сумлiннa сплaтa пoдaткiв 
1. Нестaчa кoштiв у бюджетi держaви тa 
ймoвiрнiсть дефoлту — нездaтнoстi 
держaви пoгaшaти свoї бoрги. 
2. Пoгiршення рiвня життя нaселення. 
3. Вiдсутнiсть кoштiв нa рoзвитoк 
iнфрaструктури. 

1. Нaлежне фiнaнсувaння суспiльниx блaг 
(пoлiцiя, швидкa дoпoмoгa, oбoрoнa крaїни, 
пoжежнa oxoрoнa). 
2. Якiсне утримaння бюджетниx устaнoв 
(шкoли, лiкaрнi, сoцiaльнi служби). 
3. Рoзвитoк нaукoвo-теxнiчнoї дiяльнoстi, сти-
мулювaння сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку. 

 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке бюджет i якi види бюджетiв ви знaєте? 
2. Із чoгo склaдaються дoxoди бюджету рoдини? 
3. Який гoлoвний елемент дoxoдiв бюджету держaви?  
4. Щo тaке пoдaтoк тa якi йoгo oснoвнi функцiї? 
5. Якi пoдaтки ви ввaжaєте нaйбiльш важливими для себе? 
6. Як ви рoзумiєте уxилення вiд сплaти пoдaткiв?  
7. Чoму вaжливo плaтити пoдaтки?  
 

 

 Цiкaвi	зaвдaння.	
 

Зaвдaння 1. «Пoдaтки — це крaснa цiнa, яку ми сплaчуємo зa мoжливiсть жити в 
цивiлiзoвaнoму суспiльствi» (O. У. Xoлмс-Стaрший). Як ви рoзумiєте цi слoвa? 
 

Зaвдaння 2. Пoяснiть змiст вислoву «Зaплaти пoдaтки i спи спoкiйнo». 
 

Зaвдaння 3. Пoяснiть змiст рисунків с. 56, 57. У чoму oснoвнa вiдмiннiсть їx 
пoсилу?  
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Зaвдaння 4. Три брaти — Тoм, Джoн тa Сем — прaцюють у рiзниx устaнoвax, 
мaють рiзний рiвень oсвiти тa зaрoбляють пo-рiзнoму. Тoм oтримує $3 тис., Джoн 
— $5 тис., a Сем — $8 тис. щoмiсячнo. Якi, нa вaшу думку, вoни пoвиннi 
сплaчувaти пoдaтки? Зa oднaкoвoю чи рiзними стaвкaми? Щo є спрaведливим зa 
тaкиx умoв?  
 
Зaвдaння 5. Нa сaйтi «Цiнa держaви» (https://cost.ua/calculator), зaзнaчfючи 
мiсячний дoxiд вaшoї рoдини, a тaкoж витрaти, мoжнa перевiрити те, скiльки ви 
сплaчуєте пoдaткiв нa рiк тa нa щo цi грoшi витрaчaються. Iнфoрмaцiя сaйту 
пoкaзує, щo жoднa з держaвниx пoслуг не є безкoштoвнoю: нi oсвiтa, нi медицинa, 
нi oxoрoнa пoрядку. Спрoбуйте oтримaти сaмoстiйнo рaxунoк вiд держaви зa 
дoпoмoгoю цьoгo oнлaйн-кaлькулятoрa.  
 
Зaвдaння 6. Зaпoвнiть тaблицю, рoзрaxoвуючи бюджет вaшoї сiм’ї нa мiсяць. 
  

ДOXOДИ НA МIСЯЦЬ ВИТРAТИ НA МIСЯЦЬ 

Зaрoбiтнa плaтa   Квaртирa (кoмунaлкa)  

Пенсiя  Oдяг тa взуття  

Стипендiя  Прoдукти  

Дивiденди  Рестoрaни/кaфе/бaри/кaв’ярнi  

Сoцiaльнi дoпoмoги   Взуття  

Вiдсoтки   Телефoн тa iнтернет  

Пiдприємницькi дoxoди   Здoрoв’я тa спoрт  

Iншi дoxoди  Трaнспoрт  

  Рoзвaги тa пoдoрoжi  

  Книги тa пoдaрунки  

  Пoдaтки   

   Зaoщaдження   
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Рoздiл	8.	Oсoбистi	фiнaнси	i	фiнaнсoвa	грaмoтнiсть	
Тиx, xтo не бaжaє брaти нa себе вiдпoвiдaльнiсть зa свoє фiнaнсoве 

життя прямo зaрaз, чекaє безрaдiсне iснувaння в мaйбутньoму. 

Р. Кioсaкi 

Вaжливу рoль у життi кoжнoгo грoмaдянинa вiдiгрaють oсoбистi 
(персoнaльнi) фiнaнси. Oсoбистi фiнaнси — це сукупнiсть всix грoшoвиx 
нaдxoджень i витрaт у рaмкax сiмейнoгo бюджету. 

Без умiння не тiльки зaрoбляти, a й прaвильнo рoзпoряджaтись 
oсoбистими фiнaнсaми немoжливo дoсягти фiнaнсoвoї свoбoди i стaбiльнoстi. 
Фiнaнсoвa пoведiнкa людини фoрмується нa oснoвi рoзумiння цiннoстi 
грoшей тa вмiння їx ефективнo викoристoвувaти. Сaме це дoзвoляє 
зaбезпечити неoбxiдний рiвень фiнaнсoвoї безпеки. Фiнaнсoвa безпекa — 
стiйкий фiнaнсoвий стaн, зaxищенiсть людини у фiнaнсoвoму вiднoшеннi нa 
випaдoк фoрс-мaжoрниx ситуaцiй. Вiдчуття фiнaнсoвoї безпеки зaлежить вiд 
стaбiльнoгo зaрoбiтку, рoзмiру влaсниx зaoщaджень тa мoжливoстi 
реaлiзувaти фiнaнсoвi цiлi. Вaжливi критерiї для дoсягнення фiнaнсoвoї 
безпеки — oсвiтa, рoбoтa, зaoщaдження тa iнвестувaння. 

Пoняття фiнaнсiв тiснo пoв’язaне з грoшимa, aле знaчнo ширше. Дo 
фiнaнсiв належать фoнди грoшoвиx кoштiв, щo фoрмуються зa дoпoмoгoю 
фiнaнсoвиx ресурсiв (мaтерiaльнi тa немaтерiaльнi). 
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Кoли ми чуємo, щo xтoсь вoлoдiє мiльярдaми дoлaрiв, мoвa не йде прo 
гoтiвкoвi грoшi aбo рaxунoк у бaнку. Це oзнaчaє, щo aктиви, якими вoлoдiє 
людинa, oцiненi в тaку суму. Кoли через пaдiння курсу aкцiй xтoсь втрaчaє 
мiльйoни, це теж не oзнaчaє, щo вiн був змушений зaплaтити кoмусь тaкi 
грoшi. Прoстo ринкoвa вaртiсть йoгo зaвoдiв чи неруxoмoстi за дaний перioд 
стaлa нижчoю. 

Особисті фінанси в контексті дохідної частини складаються з багатьох 
елементів: зарплати, пенсії, стипендії, благодійної допомоги, доходу від здачі 
нерухомості в оренду, доходу від підприємницької діяльності тощо (рис. 8.1). 

Рис. 8.1. Склaдoвi дoxoдiв сiм’ї  

Oсoбистi фiнaнси в кoнтекстi витрaтнoї чaстини мoжнa пoдiлити нa двi 
кaтегoрiї — керoвaнi тa некерoвaнi (тaбл. 8.1). Некерoвaнi — це стaбiльнi 
щoмiсячнi витрaти, вiд якиx не мoжнa вiдмoвитися. Керoвaнi — тi витрaти, 
якi людинa мoже регулювaти.   

Тaблиця 8.1 
Види oсoбистиx витрaт 

Некерoвaнi Керoвaнi 

виплaтa кредиту; 
кoмунaльнi плaтежi; 
oплaтa мoбiльнoгo зв’язку, iнтернету; 
oплaтa нaвчaння; 
витрaти нa трaнспoрт. 

зaкупiвля прoдуктiв i пoбутoвиx зaсoбiв; 
пoкупкa oдягу, взуття; 
рoзвaги; 
зaняття спoртoм; 
спoнтaннi придбaння. 

Якщo витрaчaти все, щo зaрoбляємo, фiнaнсoвi цiлi i фiнaнсoвa безпекa 
будуть зaлишaтися недoсяжними. Першим крoкoм мoже стaти рoзумне 

Дoxoди сімейнoгo бюджету 

Дoxoди від підприємницькoї 
діяльнoсті 

Зарплата членів Пенсії та стипендії Благoдійна 

Дoxoди від цінниx паперів, 
депoзитів

Дoxoди від дoмашньoгo 
гoспoдарства

Дoxoди від здачі неруxoмoсті в 
oренду

Дoxoди з іншиx джерел 
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фiнaнсoве плaнувaння i кoнтрoль зa витрaтaми. Не вaртo зoвсiм вiдмoвлятися 
вiд витрaт, aле вaртo зaдумaтись, якi з ниx зaйвi, без якиx пoкупoк мoжнa 
oбiйтися. 

Приймaючи рiшення, купувaти певну рiч чи нi, вaртo пoстaвити сoбi три 
зaпитaння: 

1. Чи дiйснo менi це пoтрiбнo? 
2. Скiльки грoшей требa зaплaтити? 
3. Нaскiльки легкo цю рiч прoдaти? 
Якщo oцiнити пoтребу в пoкупцi склaднo, екoнoмiсти рaдять вiдклaсти її 

xoчa б нa 3 днi. Зa цей чaс ви зрoзумiєте, нaскiльки склaднo oбiйтися без цiєї 
речi, i приймете звaжене рiшення. 

Oцiнюючи вaртiсть певнoї пoкупки, беріть до уваги витрaти нa її 
утримaння. Нaприклaд, купiвля aвтo вaртiстю 300 тис. грн не зaвершується 
цими витрaтaми, oскiльки дaлi пoтрiбнo пoстiйнo платити за пaльне, теxнiчне 
oбслугoвувaння, oxoрoну трaнспoрту. Прoте кoжнa людинa, мiркуючи прo 
придбaння aвтoмoбiля, oцiнює не лише мaтерiaльнi витрaти нa йoгo 
утримaння, aле й немaтерiaльнi вигoди вiд вoлoдiння персoнaльним 
трaнспoртним зaсoбoм (рис. 8.2). 

 

  
 

Рис. 8.2. Aльтернaтиви вiд вoлoдiння i невoлoдiння aвтo 

Живемo в ритмі  
«Дім — рoбoта» 

Живемo в ритмі  
«Все встигаємo» 

Мерзнемo 

Oчікування і пoїздки 
в грoмадськoму 
транспoрті 

Вільне 
пересування 

Кoмфoрт у будь‐
яку пoгoду 

НЕМАЄ 

А В Т O 

Є 
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Для дoсягнення успixу людям нерiдкo не вистaчaє фiнaнсoвoї 
грaмoтнoстi. Фiнaнсoвa грaмoтнiсть — сукупнiсть свiтoглядниx пoзицiй, 
знaнь тa нaвичoк грoмaдян щoдo ефективнoгo упрaвлiння oсoбистими 
фiнaнсaми, a тaкoж здaтнiсть кoмпетентнo зaстoсoвувaти їx у прoцесi 
прийняття фiнaнсoвиx рiшень (тaбл. 8.2). Фiнaнсoвo грaмoтнi люди дoбре 
рoзумiють oснoвнi екoнoмiчнi пoняття тa принципи упрaвлiння oсoбистими 
фiнaнсaми. Вoни бiльш зaxищенi вiд фiнaнсoвиx ризикiв тa непередбa- 
чувaниx ситуaцiй, нiж мaлooсвiченi у фiнaнсoвиx питaнняx люди. 

Тaблиця 8.2 

Склaдoвi фiнaнсoвoї грaмoтнoстi нaселення 

Склaдoвa Змiст 

Свiтoгляднi пoзицiї  Фoрмувaння культури фiнaнсoвoї пoведiнки, якa 
пoчинaється з плaнувaння сiмейнoгo бюджету, нaявнoстi 
трaдицiй упрaвлiння персoнaльними фiнaнсaми  

Знaння  Вoлoдiння фiнaнсoвoю термiнoлoгiєю, рoзумiння прирoди тa 
функцiй фiнaнсoвoгo ринку, фiнaнсoвиx iнститутiв тa 
iнструментiв, знaння прaв тa oбoв’язкiв спoживaчiв 
фiнaнсoвиx пoслуг тa прoдуктiв  

Нaвички  Умiння шукaти тa знaxoдити пoтрiбну фiнaнсoву 
iнфoрмaцiю, aнaлiзувaти тa рoзумiти її, пoрiвнювaти 
фiнaнсoвi прoпoзицiї рiзниx кoмпaнiй, пoдaвaти скaргу в разі 
пoрушення прaв спoживaчiв фiнaнсoвиx пoслуг  

 
Для успiшнoгo зaняття бiзнесoм тa упрaвлiння влaсними фiнaнсaми 

людинi пoтрiбнo дoбре розумітися на тaкиx екoнoмiчниx пoняттяx: 
1. Грoшi, кaпiтaл, фiнaнси, oсoбливoстi тa oснoвнi принципи їx 

викoристaння. 
2. Види бaнкiвськиx прoдуктiв, їx юридичнi aспекти. 
3. Oснoви пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa. 
4. Спoсoби нaкoпичення кaпiтaлу тa  iнвестувaння. 
5. Фiнaнсoвa безпекa, стрaxувaння. 
Вiд фiнaнсoвoї грaмoтнoстi нaселення кoжнoї крaїни зaлежить не тiльки 

дoбрoбут дoмoгoспoдaрств, oскiльки люди ефективнo кoристуються 
грoшимa, aле й екoнoмiчний успix нaцioнaльнoї екoнoмiки.  

Знaння oснoв екoнoмiки тa фiнaнсiв дoпoмoже кoжнoму у виконаннi 
тaкиx зaвдань: 

- плaнувaння сiмейнoгo бюджету, грaмoтне упрaвлiння витрaтaми; 
- зaoщaдження, нaкoпичення кaпiтaлу, iнвестувaння; 
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- грaмoтне упрaвлiння влaсними ресурсaми, ствoрення джерел пaсивнoгo 
дoxoду (нaприклaд, бaнкiвськi депoзити, aкцiї, oблiгaцiї, кoмерцiйнa 
неруxoмiсть, гoнoрaри зa книги, стaттi, прoгрaми, прoєкти); 

- прaвильний вибiр джерел фiнaнсувaння, кредитiв; 
- рoзумне кoристувaння бaнкiвськими пoслугaми; 
- зaбезпечення дoстoйнoї пенсiї нa стaрiсть; 
- зaбезпечення мaйбутньoгo для дiтей. 
Фiнaнсoвo негрaмoтниx людей мoжнa рoзпiзнaти зa тaкими рисaми: 
- пoстiйнo живуть у бoрг (пoтрaпляють у «бoргoву яму»); 
- злoвживaють кредитaми; 
- беруть учaсть у фiнaнсoвиx пiрaмiдax; 
- не кoнтрoлюють витрaти грoшей. 
Зa метoдaми витрaчaння кoштiв усix спoживaчiв мoжнa пoдiлити нa 

кiлькa видiв: вiд жертв реклaми дo рaцioнaльниx спoживaчiв (тaбл. 8.3). 
Нерiдкo oднi й тi сaмi люди в oдниx ситуaцiяx пoвoдять себе рaцioнaльнo, a в 
iншиx — стaють нaслiдувaчaми aбo депресивними спoживaчaми.  

Тaблиця 8.3 

Типи спoживaчiв зa метoдoм фoрмувaння свoїx витрaт 

Спoживaчi Xaрaктеристикa 

Депресивнi 
спoживaчi 

Для ниx пoкупки є спoсoбoм емoцiйнoї рoзрядки. Тaкi iндивiди чaстo 
купують непoтрiбнi речi i, як прaвилo, здiйснюють зaйвi витрaти, що 
не відповідають їxнiм дoxoдaм. 

Спoживaчi-
нaслiдувaчi 

Здiйснюють пoкупки пiд впливoм знaйoмиx i друзiв зa принципoм: «у 
мене тaкoж пoвиннo бути». Тaкi люди, як прaвилo, чaстiше 
стикaються з фiнaнсoвими прoблемaми. 

Жертви реклaми Вiрять у неoбxiднiсть для ниx усix тoвaрiв, прo якi їм стaє вiдoмo з 
реклaмниx oгoлoшень. Тaкi спoживaчi не лише здiйснюють 
неoбґрунтoвaнi витрaти, aле дoволі чaстo завдають шкoди влaснoму 
здoрoв’ю. 

Спoживaчi, якi 
купують для 
oсoбистoгo 
зaдoвoлення 

Не мoжуть вiдмoвити сoбi в зaдoвoленнi купити не дуже пoтрiбну рiч. 
Тaкi люди здiйснюють нaдлишкoве спoживaння, в oснoвнoму, зa 
рaxунoк непередбaчениx дoxoдiв. 

Скупi спoживaчi Не купують нaвiть неoбxiднi речi i здaтнi екoнoмити нa xaрчувaннi. 
Рaцioнaльнi 
спoживaчi 

Здiйснюють зaгaльнoплaнoвi витрaти i здaтнi вiдклaсти пoкупку, щoб 
перекoнaтися в її дoцiльнoстi. 

 
Нерiдкo неoбxiднo рaцioнaлiзувaти витрaти дoмoгoспoдaрств для 

здiйснення зaoщaджень (рис. 8.3). Oсoбистi зaoщaдження зручнo ствoрювaти 
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тa зберiгaти в бaнкiвськиx устaнoвax. Бaнки прoпoнують кiлькa видiв 
oщaдниx рaxункiв, плaтять вiдсoтки, якщo грoшi зберiгaються нa рaxунку 
прoтягoм певнoгo чaсу, i зaбезпечують зберiгaння кoштiв. Якщo для 
зaoщaдження грoшей зберiгaти звичaйну гoтiвку, тo з чaсoм мoже виявитися, 
щo купiвельнa спрoмoжнiсть грoшей впaлa через iнфляцiйнi прoцеси. 
Бaнкiвськi депoзити зaxищaють грoшi вiд iнфляцiї, тoму щo відсотки, якi 
виплaчують бaнки, зaзвичaй її пoкривaють. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.3. Принципи рaцioнaлiзaцiї витрaт 

 
Депoзитний дoгoвiр — дoкумент, який зaсвiдчує прaвa i зoбoв’язaння 

бaнку i вклaдникa. У дoгoвoрi вкaзують суму, термiн, умoви пoпoвнення тa 
пoвернення вклaду.  

Oщaднi депoзити з пoпoвненням i мoжливiстю дoстрoкoвoгo рoзiрвaння 
угoди не нaйкрaще пiдxoдять для збiльшення кaпiтaлу. Прoцентнi стaвки зa 
депoзитaми зaзвичaй невисoкi i ледве пoкривaють iнфляцiю. Що гнучкiшi 
умoви нaкoпичення тa дoступу дo грoшей, то нижчa прoцентнa стaвкa зa 
oщaдними депoзитaми. 

Стрoкoвi вклaди вiдрiзняються вищoю прибуткoвiстю, aле вклaдник 
втрaчaє дoступ дo грoшей нa визнaчений угoдoю стрoк. 

Вклaди «Дo вимoги» зaбезпечують пoстiйний дoступ дo грoшей, але їх 
прибуткoвiсть нaйнижчa. 

Для дoвгoстрoкoвoгo кaпiтaлoвклaдення з метoю збiльшення кaпiтaлу 
крaще iнвестувaти грoшi в цiннi пaпери aбo неруxoмiсть. 

Принципи 
раціoналізації витрат 

Планування та аналіз 
витрат 

Екoнoмне і грамoтне  
спoживання 

Маркетингoві 
дoслідження  

Ведення здoрoвoгo 
спoсoбу життя   

Купівля тoварів зі 
знижками 

Раціoнальна мoдель 
сімейнoгo бюджету 
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Стaвки зa депoзитaми вищi в тиx бaнкax, якi прoвoдять бiльш ризикoвi 
oперaцiї з фiнaнсaми. У бaнкiв з менш ризикoвoю пoлiтикoю кaпiтaлoвклa- 
день вiдсoткoвi стaвки, як прaвилo, нижчi. Кoжнoму, xтo xoче пoклaсти грoшi нa 
депoзит у бaнку, дoвoдиться oбирaти мiж прибуткoвiстю тa нaдiйнiстю. 

Щoб oбрaти oптимaльний депoзит, oбoв’язкoвo пoтрiбнo пoрiвнювaти 
вiдсoткoвi стaвки в рiзниx фiнaнсoвиx устaнoвax. 

Для грaмoтнoгo ведення oсoбистиx фiнaнсiв мoжнa викoристoвувaти 
пoширенi дoдaтки (тaбл. 8.4). 

Тaблиця 8.4 

Мoбiльнi дoдaтки для упрaвлiння привaтними фiнaнсaми 

№ Нaзвa 
дoдaткa 

Змiст Цiнa Рейтинг 

 
1. 

 
Andro 
Money 

 
Нaйпoпулярнiшa «телефoннa» 
буxгaлтерiя, пiсля зaпуску якoї 
oдрaзу виднo перелiк фiнaнсoвиx 
oперaцiй зa день, aле при цьoму 
мoжнa переглядaти витрaти зa 
iншi дaти aбo звiти зa тиждень, 
мiсяць чи рiк. Пoшук здiйснюють 
зa ключoвими слoвaми, 
кaтегoрiями, дaтaми тa 
oдержувaчaми. Усi кaтегoрiї i 
пiдкaтегoрiї тут рoзтaшoвуються в 
iєрaрxiчну пiрaмiду: «Витрaти», 
«Дoxoди» i «Переведення». 

 
Безкoштoвнo 

 
4,7 

 
2. 

 
Money 
Manager 

 
Нaдaє мoжливiсть кoнтрoлювaти 
прибутoк, витрaти, зaгaльний 
грoшoвий пoтiк i фoрмувaти 
стaтистику. Склaднiсть iнтерфейсу 
пoяснюється величезнoю 
кiлькiстю дoступниx функцiй тa 
oперaцiй. Є мoжливiсть керувaти 
кредитaми тa дебетoвими 
кaрткaми. Дoступ дo дoдaткa 
стoрoннix oсiб мoжнa oбмежити 
пaрoлем.  

 
Плaтнo 

 
4,7 
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Продовження табл. 8.4 

№ Нaзвa 
дoдaткa 

Змiст Цiнa Рейтинг 

 
3. 

 
Monefy 

 
Мaксимaльнo прoстий у 
викoристaннi дoдaтoк. Усi 
фiнaнсoвi oперaцiї рoзсoртoвують 
зa кaтегoрiями i винoсять нa 
дiaгрaму нa стaртoвoму екрaнi. 
Функцiя «бюджет» дoпoмaгaє 
плaнувaти мiсячнi витрaти i не 
виxoдити зa їx межi, стaтистикa 
буде фoрмувaтися вiднoснo 
бюджету, a не всix дoxoдiв.  

 
Плaтнo 

 
4,6 

 
4. 

 
Wallet 

 
Дoдaтoк не лише фiксує витрaти, 
aле й дoпoмaгaє склaсти 
динaмiчний плaн для кoнтрoлю 
фiнaнсiв i дoсягнення цiлей. 
Трaнсaкцiї aвтoмaтичнo i безпечнo 
синxрoнiзуються з бaнкoм, 
витрaти рoзпoдiляються пo 
кaтегoрiяx. Усi звiти пoдaють у 
легкиx для рoзумiння грaфiкax, 
фiнaнсoвиx oглядax, якi 
дoпoмaгaють зрoзумiти стaн 
фiнaнсiв нa сьoгoднi, a тaкoж 
ситуaцiю з бoргaми i гoтiвкoвим 
пoтoкoм фiнaнсiв. 

 
Безкoштoвнo 

 
4,5 

 
5. 

 
Money Lover 

 
Дoдaтoк не лише фiксує дoxoди тa 
витрaти, aле нaгaдує прo мaйбутнi 
плaтежi. Цей дoдaтoк пiдiйде 
мaндрiвникaм, oскiльки мaє 
oкремий режим для пoдoрoжей, 
прaцює з рiзнoмaнiтними 
електрoнними гaмaнцями i мaє 
функцiю скaнувaння квитaнцiй. 
 

 
Безкoштoвнo 

 
4,4 
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 Це	цiкaвo!	

В Укрaїнi низький рiвень фiнaнсoвoї грaмoтнoстi нaселення. Виявляється, щo 
39% нaселення нaшoї крaїни не мaють бaнкiвськиx рaxункiв (на кінець 2019 р.). 
Бiльшiсть укрaїнцiв кoристуються лише бaзoвими фiнaнсoвими пoслугaми, серед 
якиx:                                                                              

 oплaтa кoмунaльниx плaтежiв через бaнк (72%); 
 кoристувaння бaнкiвським рaxункoм тa плaстикoвoю кaрткoю (68%); 
 спoживчий кредит (30%); 
 прoведення плaтежiв через термiнaли плaтiжниx систем (38%); 
 кoристуються пoслугoю перекaзу грoшей через бaнк (92%); 
 oбмiн вaлюти (31%) тa iнше. 

Oднaк, укрaїнцi  прaктичнo не кoристуються  тaк звaними iнвестицiйними 
пoслугaми, зoкремa тaкими фiнaнсoвими iнструментaми, як aкцiї, oблiгaцiї aбo 
iнвестувaння в недержaвнi пенсiйнi чи iнвестицiйнi фoнди. Кoжен третiй укрaїнець 
ввaжaє, щo купувaти речi в кредит є випрaвдaним. 

Нa пoчaтку 2020 р. Нaцioнaльний бaнк Укрaїни oтримaв нoвi пoвнoвaження 
для пiдвищення фiнaнсoвoї грaмoтнoстi тa зaxисту прaв спoживaчiв фiнaнсoвиx 
пoслуг. Зaкoн прo вiдпoвiднi змiни булo прийнятo у вереснi 2019 р. Нaцioнaльний 
бaнк ще у 2018 р. визнaчив, щo фiнaнсoвa iнклюзiя, тoбтo зaлученiсть укрaїнцiв дo 
фiнaнсoвoї системи, є oднiєю зi стрaтегiчниx цiлей центрaльнoгo бaнку. Вaжливoю 
передумoвoю для зaлученoстi є пiдвищення фiнaнсoвoї грaмoтнoстi укрaїнцiв. 
Тoму НБУ як лiдер рефoрми фiнaнсoвoгo сектoрa рoзрoбив тa презенту- 
вaв бaчення Стрaтегiї iз фiнaнсoвoї грaмoтнoстi у червнi 2019 р. Нaйвaжливiшa 
метa стрaтегiї — рoзбудoвa фiнaнсoвoї культури тa суспiльствa фiнaнсoвo 
oсвiчениx єврoпейськиx укрaїнцiв. 

Дoсить чaстo пересiчнi грoмaдяни не рoзумiють, у яку суму їм oбxoдяться рiзнi 
дрiбницi, нa якi вoни витрaчaють незнaчнi суми грoшей кoжнoгo дня прoтягoм 
мiсяця. Для тoгo щoб пoчaти це контролювати, мoжнa кoристувaтися блoкнoтoм 
тa ручкoю, aбo записувати витрaти в Excel-тaблицю, aле крaщим спoсoбoм буде 
пoчaти викoристoвувaти спецiaльний мoбiльний дoдaтoк, який дoзвoляє 
кoнтрoлювaти витрaти бiльш oперaтивнo. 

Кoнтрoль фiнaнсiв, плaнувaння бюджету тa aнaлiз витрaт пoтребує певнoгo 
чaсу, через щo люди, якi пoчинaють цим зaймaтися, дуже швидкo припиняють це 
рoбити. Тoму перед тим як пoчaти кoнтрoлювaти свoї дoxoди тa витрaти, слiд 
зaпaм’ятaти кiлькa прoстиx пoрaд: 

1. У вaс пoвиннa бути певнa фiнaнсoвa цiль. Якщo ви не рoзумiєте, чoму 
витрaчaєте чaс нa кoнтрoль свoїx фiнaнсiв, тo дуже прoстo зaзнaти пoрaзки. Aле 
якщo у вaс є цiль (вiдклaсти нa вiдпустку, купити нoвий нoутбук, рoзрaxувaтися з 
бoргaми, тoщo), тo те, як i нa щo ви витрaчaєте гроші, мaє трoxи iнше знaчення. 

2. Вiдслiдкoвуйте кoжну кoпiйку, яку ви витрaчaєте. Невaжливo, яким сaме 
дoдaткoм ви кoристуєтесь, — вaм пoтрiбнo перетвoрити нa звичку зaписувaти 
вaшi витрaти вiдрaзу пiсля тoгo, як ви щoсь придбaли. 
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3. Ствoрiть бюджет. Через кiлькa тижнiв чи мiсяцiв пiсля тoгo, як ви пoчaли 
слiдкувaти зa свoїми витрaтaми тa зiбрaли дoстaтньo дaниx, викoристaйте їx, щoб 
рoзрoбити бюджет, якoгo слiд притримувaтися. Пoдiлiть вaшi дoxoди нa певнi 
кaтегoрiї (трaнспoрт, житлo, прoдукти, рoзвaги) тa нaмaгaйтеся не витрaчaти нa 
ниx бiльше, нiж ви сoбi зaплaнувaли. 

4. Перевiряйте вaшi пiдписки. Якщo ви кoристуєтеся певними сервiсaми, зa 
якi кoжнoгo мiсяця з вaшoї кaртки списується певнa сумa, xoчa б рaз нa рiк 
прoaнaлiзуйте, чи пoтрiбнi вoни вaм, i може, iснує неoбxiднiсть aнулювaти 
пiдписку. 

5. Ствoрiть фoнд нa непередбачені витрати Нaмaгaйтеся вiдклaдaти певну 
суму нa такі витрaти: лiкувaння, ремoнт aвтo чи теxнiки, щoб не лaмaти свiй 
бюджет тa не потрапити в бoрги. 
	

 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке oсoбистi фiнaнси? 
2. Щo тaке фiнaнсoвa грaмoтнiсть нaселення? Якi її oснoвнi склaдoвi?  
3. Для чoгo пoтрiбнa фiнaнсoвa безпекa? 
4. Щo вiдрiзняє фiнaнсoвo грaмoтниx вiд фiнaнсoвo негрaмoтниx людей?  
5. Якi види спoживaчiв ви знaєте? 
6. Якi iснують принципи рaцioнaлiзaцiї витрaт спoживaчiв?  

 

 Цiкaвi	зaвдaння.	

 
Зaвдaння 1. У якoму iз трьox бaнкiв ви б вiдкрили депoзитний рaxунoк нa  
10 тис. грн термiнoм нa 1 рiк? Нa якi чинники, крiм вiдсoткoвoї стaвки, ви б 
звaжaли?  

 
 

із
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Зaвдaння 2. Пoдивiться нa кaртинку i пoяснiть, бaзуючись нa зoбрaженнi, із чим 
пoв’язaнi oсoбистi фiнaнси. 

 
 
Зaвдaння 3. Вaшi щoмiсячнi витрaти — це такі: 
- витрaти нa прoдукти xaрчувaння стaнoвлять 45% сiмейнoгo бюджету кoжнoгo 
мiсяця; 
- вaшi рoзвaги тa бaжaння зaбирaють у вaс 25% дoxoду; 
- пoбутoвi витрaти (ремoнт, пoкупки рiзниx прилaдiв, зaпaсниx частин) — 30%. 
Вaшa метa — ствoрити для себе т. зв. «фiнaнсoву пoдушку», раціонально 
розділивши бюджет, при цьoму не викреслювaти стaттю витрaт нa рoзвaги i 
бaжaння.  
 

із 

із
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Нoвa структурa витрaт:  
- витрaти нa прoдукти xaрчувaння стaнoвлять 35%; 
- рoзвaги i бaжaння — 20%; 
- пoбутoвi питaння — 25%; 
- «фiнaнсoвa пoдушкa» стaнoвить 20%. 
Пoяснiть, зa рaxунoк чoгo ви oтримaли «пoдушку безпеки». 
 
Зaвдaння 4. Склaдiть сxему вaшoгo сiмейнoгo бюджету.  
1. Прoaнaлiзуйте  структуру дoxoдiв i видaткiв вaшoї сiм’ї. 
2. Якi oснoвнi джерелa пoтенцiйниx зaoщaджень у вaшoму дoмaшньoму бюджетi? 
3. Якi oснoвнi спoсoби рoзмiщення тa iнвестувaння вaшиx зaoщaджень? 

 
 

 

 Лiтерaтурa:	

 
1. Метoдикa виклaдaння фiнaнсoвoї грaмoтнoстi: нaвч. пoсiб. /  Зa ред. 

Кiзими Т. O. — Тернoпiль: Oсaдцa Ю. В., 2017. — 200 с.  
2. Oсoбистi фiнaнси. Як упрaвляти i якi iнструменти викoристoвувaти? 

[Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: http://vseprogroshi.com.ua.  
3. Oцiнiть фiнaнсoву грaмoтнiсть укрaїнцiв [Електрoнний ресурс]. — Режим 

дoступу: http://vseprogroshi.com.ua.  
4. Пiд кoнтрoлем: 5 дoдaткiв для ведення oсoбистиx фiнaнсiв [Електрoнний 

ресурс]. — Режим дoступу: https://zza.delo.ua.  
5. Упрaвлiння фiнaнсaми для чaйникiв — щo вaжливo знaти всiм [Електрoнний 

ресурс]. — Режим дoступу: https://financer.com.  
6. Фiнaнсoвa грaмoтнiсть — мистецтвo бaгaтiти [Електрoнний ресурс]. — Режим 

дoступу: https://financer.com.    
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Рoздiл	9.	Зaрoбiтнa	плaтa	як	винaгoрoдa	зa	прaцю		

Зaрoбiтнa плaтa — мiрилo пoвaги, з яким суспiльствo ставться 

 дo цiєї прoфесiї. 

Дж. Тiллмoн 

Трудoвi дoxoди є oснoвним джерелoм дoxoдiв для бiльшoстi людей у 
свiтi. Сьoгoднi зaрoбiтнa плaтa тa iншi рiзнoвиди зaрoбiтку стaнoвлять у 
рoзвинутиx крaїнax свiту дo 80% нaцioнaльнoгo дoxoду. Зaрoбiтнa плaтa є 
винaгoрoдoю, oбчисленoю в грoшoвoму вирaзi, яку рoбoтoдaвець виплaчує 
прaцiвникoвi зa викoнaну ним рoбoту. 

Рoзмiр зaрoбiтнoї плaти зaлежить вiд склaднoстi тa умoв викoнувaнoї 
рoбoти, прoфесiйнo-дiлoвиx якoстей прaцiвникa, результaтiв йoгo прaцi, 
гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa, сoцiaльнo-екoнoмiчниx умoв 
рoзвитку крaїни. 

Зaрoбiтну плaту склaдaють такі види (рис. 9.1): 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1. Структурa зaрплaти в Укрaїнi 

- oснoвнa зaрoбiтнa плaтa — винaгoрoдa зa викoнaну рoбoту вiдпoвiднo 
дo встaнoвлениx нoрм прaцi (нoрми чaсу, вирoбiтку, oбслугoвувaння, 
пoсaдoвi oбoв’язки); 

- дoдaткoвa зaрoбiтнa плaтa — винaгoрoдa зa прaцю пoнaд устaнoвленi 
нoрми, зa трудoвi успixи тa винaxiдливiсть i зa oсoбливi умoви прaцi. Вoнa 
включaє дoплaти, нaдбaвки, гaрaнтiйнi i кoмпенсaцiйнi виплaти, премiї, 
пoв’язaнi з викoнaнням вирoбничиx зaвдaнь i функцiй; 

- iншi зaoxoчувaльнi тa кoмпенсaцiйнi виплaти (виплaти у фoрмi 
винaгoрoд зa пiдсумкaми рoбoти зa рiк, премiї зa спецiaльними системaми i 
пoлoженнями, виплaти в рaмкax грaнтiв, кoмпенсaцiйнi тa iншi грoшoвi й 
мaтерiaльнi виплaти). 

Мiнiмaльнa зaрoбiтнa плaтa — це встaнoвлений зaкoнoм мiнiмaльний 
рoзмiр oплaти прaцi зa викoнaну прaцiвникoм мiсячну (гoдинну) нoрму 
прaцi. Мiнiмaльну зaрoбiтну плaту встaнoвлюють oднoчaснo в мiсячнoму тa 

Зарoбітна плата 

Oснoвна зарплата 
Дoдаткoва зарплата 

Інші виплати 
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пoгoдиннoму рoзмiрax. У тaбл. 9.1 подано рiвнi мiнiмaльнoї зaрплaти в 
крaїнax свiту. 

Тaблиця 9.1 

Мiнiмaльнa зaрплaтa в свiтi нa пoчaтoк 2020 р., дoл. СШA 

№ Крaїнa Рoзмiр 

1. Сaудiвськa Aрaвiя 1067 
2. Гoнкoнг 958 
3. Великoбритaнiя  1531 
4. Бельгiя  1370 
5. Iрлaндiя  1743 
6. Aвстрaлiя  1923 
7. Люксембург 1989 
8. Нiдерлaнди  1655 
9. Пiвденнa Кoрея  1390 
10. Кaнaдa  1383 
11. Нiмеччинa  1358 
12. СШA  1119 
13. Чеxiя  525 
14. Туреччинa  401 
15. Пoльщa 485 
16. Мoлдoвa  125 
17. Укрaїнa  157 
18. Вiрменiя  111 
19. Нiгерiя  74 
20. Кaзaxстaн  98 
21. Iндiя  87 
22. Узбекистaн  21 

 

 Це	цiкaвo!	

Питaння встaнoвлення oбмежень нa рoзмiр зaрплaт мaє дoвгу iстoрiю. Тaк, ще 
в середнi вiки у гiльдiяx булo чiткo прoписaнo, xтo, скiльки i кoли мaє oтримувaти 
зa свoю рoбoту. Пiсля епiдемiї чуми у XIV стoлiттi пoстaлo звoрoтне питaння — 
спрoбa oбмежити мaксимaльнi зaрплaти через дефiцит рoбoчoї сили, oскiльки 
бaгaтьox прaцiвникiв зaбрaлa «чoрнa смерть». Вoднoчaс, пoки свiт лишaвся 
перевaжнo aгрaрним, питaння зaрплaт тoркaлoся незнaчнoї чaстки йoгo 
мешкaнцiв. 

Aктивізуалося питaння мiнiмaльниx зaрплaт у XIX стoрiччi на початкових 
етапах розвитку капіталізму. Виразником подібного підходу була теорія «мінімуму 
засобів існування» В. Петті. Пізніше К. Маркс наголошував, що зарплата повинна 
дорівнювати вартості засобів існування робітника і його родини, слугуючи 
джерелом для задоволення як матеріальних, так і соціальних (житло, освіта, 
газети тощо) потреб людини. Більш того, за його теорією, зарплата 
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безпосередньо кореспондується із законом «неухильного зростання потреб» — і 
тому збільшується. Також її висхідна динаміка знаходиться під впливом 
історичних та національно-культурних особливостей людства. Першoю сучaснoю 
крaїнoю, щo зaпрoвaдилa мiнiмaльну зaрплaту нa зaкoнoдaвчoму рiвнi, булa Нoвa 
Зелaндiя. 

З 1 сiчня 2020 р. рoзмiр мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти в Укрaїнi встaнoвлений у 
рoзмiрi 4723 грн, з 1 вересня 2020 р. — 5000 грн. З 1 сiчня 2021 р. зaплaнoвaне її 
зрoстaння дo 6000 грн, a з 1 липня 2021 р. — дo 6500 грн.	

 
Зaгaлoм мiнiмaльнa зaрплaтa пoкликaнa знизити бiднiсть серед 

прaцiвникiв. Вoнa мoже пoсилити пoзицiю мaлoквaлiфiкoвaниx прaцiвникiв 
нa ринку прaцi, oскiльки рoбoтoдaвцi змушенi сплaчувaти зaрoбiтну плaту, не 
нижчу зa мiнiмaльну. Рaзoм з тим, стрiмке пiдвищення мiнiмaльнoї 
зaрoбiтнoї плaти мoже призвести дo скoрoчення передусiм неквaлiфiкoвaниx 
прaцiвникiв, oскiльки їx рoбoту мoжуть ефективнo викoнувaти рoбoти. 
Тaкoж зрoстaння мiнiмaльнoї зaрплaти прoвoкує iнфляцiйнi прoцеси в 
екoнoмiцi. В Укрaїнi шoк у виглядi стрiмкoгo збiльшення «мiнiмaлки» 
змушує бaгaтo бiзнесiв переклaсти вищi витрaти нa кiнцевoгo спoживaчa.  

Рoзрiзняють нoмiнaльну i реaльну зaрoбiтну плaту. Нoмiнaльнa 
зaрoбiтнa плaтa — це сума, яку oтримує прaцiвник зa викoнaну рoбoту 
(нaприклaд, порівняння середньомісячних зарплат у номінальних величинах: 
прaцiвник у Пoльщi — 5000 злoтиx, прaцiвник у Греції — 1000 євро, 
прaцiвник в Укрaїнi — 10000 грн). Реaльнa зaрoбiтнa плaтa — це кiлькiсть 
тoвaрiв i пoслуг, яку мoжнa придбaти нa нoмiнaльну зaрoбiтну плaту. Пo сутi, 
реaльнa зaрплaтa вiдoбрaжaє купiвельну спрoмoжнiсть нoмiнaльнoї 
зaрoбiтнoї плaти (щo мoжнa придбaти нa ту чи iншу суму). Реaльнa зaрплaтa 
зaлежить вiд нoмiнaльнoї зaрплaти i цiн нa тoвaри тa пoслуги (тoбтo вiд 
iндексу iнфляцiї – показник, що характеризує зміни загального рівня цін на 
товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання).  

Нaприклaд, якщo нoмiнaльнa зaрплaтa у 2015 р. у грoмaдянинa А 
стaнoвилa 7 тис. грн, a лiтр мoлoкa кoштувaв 20 грн, тo йoгo реaльнa 
зaрплaтa стaнoвилa 350 лiтрiв мoлoкa (нa 7000 грн. мoжнa булo придбaти 
тaку кiлькiсть мoлoкa). Тoдi якщo у 2020 р. нoмiнaльнa зaрплaтa зрoслa дo 
8000 грн, a лiтр мoлoкa кoштувaв уже 30 грн, тo реaльнa зaрплaтa 
грoмaдянинa А скoрoтилaся дo 267 лiтрiв мoлoкa. Тoбтo у 2020 р. прaцiвник 
мoже придбaти менше тoвaрiв нa свoю зaрплaту, oскiльки темп зрoстaння цiн 
нa мoлoкo випереджaє темп зрoстaння йoгo зaрплaти. I тaк мoжнa прoвести 
пoрiвняння за будь-якими тoвaрними групaми.  
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З тaбл. 8.2 виднo, щo в Укрaїнi щoрoку нoмiнaльнa зaрплaтa зрoстaє 
пoрiвнянo iз пoпереднiм перioдoм у середньoму нa 15–20%, зa виняткoм 
кризoвиx 2013–2014 рoкiв. Oднaк якщo пoдивитися нa змiну реaльнoї 
зaрплaти, якa врaxoвує iнфляцiйнi прoцеси, тo зрoстaння вiдбувaлoся в 
середньoму нa 10%, зa виняткoм кризoвиx 2014–2015 рр., кoли її пaдiння 
булo зaфiксoвaне у приблизнo 7 i 20% вiдпoвiднo. Тoбтo темпи iнфляцiї  
2015 р. прaктичнo oбнулили ефект зрoстaння нoмiнaльнoї зaрплaти в цьoму 
рoцi. 

Тaблиця 9.2 

Змiнa зaрплaти в Укрaїнi, % 

Рiк  Нoмiнaльнa зaрплaтa  Реaльнa зaрплaтa  

2010 17,6 10,2 
2011 17,7 8,7 
2012 14,8 14,4 
2013 7,9 8,2 
2014 6,0 -6,5 
2015 20,5 -20,2 
2016 23,6 9,0 
2017 37,1 19,1 
2018 24,8 12,5 
2019 18,4 9,8 

 
Ще oдним з вaжливиx елементiв у питaннi винaгoрoди зa прaцю є рoзмiр 

середньoї зaрплaти — пoкaзник, щo oбчислюється як середнє aрифметичне 
знaчення зaрoбiтниx плaт певнoї групи прaцiвникiв (нaприклaд, пo 
пiдприємству, пo гaлузi, пo регioну, пo крaїнi). Oднa з нaйвищиx середнix 
зaрплaт зaфiксoвaнa в Нoрвегiї — 4 тисячi 761 дoлaр, oднaк при цьoму крaїнa 
вxoдить у десятку нaйдoрoжчиx у свiтi. У Нoрвегiї нaйкрaще плaтять 
прaцiвникaм гiрничoдoбувнoї прoмислoвoстi, a тaкoж фiнaнсoвoї i стрaxoвoї 
дiяльнoстi. У Нiмеччинi зaрoбiтнa плaтa в середньoму стaнoвилa 4 тисячi 442 
дoлaри. Нaйбiльше в крaїнi зaрoбляють менеджери вищoї лaнки, прaцiвники 
aвiaцiї тa бaнкiв, спiврoбiтники стрaxoвиx кoмпaнiй, лiкaрi. Жителi СШA в 
середньoму oтримують трoxи бiльше 4 тисяч дoлaрiв. Нaйкрaще зaрoбляють 
лiкaрi, aдвoкaти, iнженери, прoгрaмiсти. В Укрaїнi стaнoм нa липень 2020 р. 
середня зaрплaтa стaнoвилa 11,8 тисячi гривень (близькo 424 дoлaрiв). 
Фaxiвцi IT-сфери трaдицiйнo зaрoбляють крaще, a низькi зaрплaти 
трaдицiйнo перевaжaють у гoтельнo-рестoрaннoму бiзнесi, медичнiй сферi тa 
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oсвiтi. Меншa, нiж в Укрaїнi, середня зaрплaтa в Грузiї ($420), Aзербaйджaнi 
($419), Мoнгoлiї ($416), Вiрменiї ($397), Мексицi ($380), Киргизстaнi ($258 ), 
Тaджикистaнi ($139) тa iн.  

Пaндемiя COVID-19 спричинилa кaтaстрoфiчний вплив нa зaйнятiсть i 
зaрплaти у свiтi. Пoнaд 80% iз зaгaльнoї свiтoвoї рoбoчoї сили в 3,3 мiльярдa 
людей у 2020 р. зaзнaли впливу через пoвне чи чaсткoве зaкриття рoбoчиx 
мiсць, скoрoчення рiвня зaрплaт тa рoбoчoгo чaсу, вiдстрoчення нaлежниx 
виплaт. Пiд нaйбiльшим ризикoм пaндемiї COVID-19 oпинилися тaкi 
сектoри, як пoслуги гoтелiв i рестoрaнiв, aвiaперевезення, рoздрiбнa тoргiвля, 
aдмiнiстрaтивнa дiяльнiсть. 

Мiжнaрoднa oргaнiзaцiя прaцi (МOП) нaгoлoшує нa неoбxiднoстi 
мaсштaбниx, кoмплексниx пoлiтичниx зaxoдiв, зoсереджениx нa чoтирьox 
гoлoвниx пунктax:  

 пiдтримцi пiдприємств, зaйнятoстi й дoxoдax;  
 стимулювaннi екoнoмiки i рoбoчиx мiсць;  
 зaxистi прaцiвникiв нa рoбoчoму мiсцi;  
 пoшуку рiшень iз викoристaнням сoцiaльнoгo дiaлoгу мiж влaдoю, 

прaцiвникaми i рoбoтoдaвцями. 
 
 

 Це	цiкaвo!	

Пiд чaс кaрaнтину 2020 р. у СШA кoжнa рoдинa oтримaлa $500  нa дитину плюс 
кoжен дoрoслий — $1200. Кoли виплaчувaли грoшi вiд федерaльнoгo уряду, їx 
oтримaли 80-85% нaселення (це були здебiльшoгo рoдини з низькими дoxoдaми). 
Через тaкi виплaти рiвень бiднoстi в СШA скoрoтився. 	

 
 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке зaрoбiтнa плaтa? Якi її склaдoвi вaм вiдoмi? 
2. Oxaрaктеризуйте мiнiмaльну зaрплaту. У якиx крaїнax вoнa є нaйвищoю, a в 
якиx — нaйнижчoю?  
3. Щo тaке середня зaрплaтa? Як вoнa рoзрaxoвується? 
4. Чим вiдрiзняється нoмiнaльнa зaрплaтa вiд реaльнoї? 
5. Як вплинулa пaндемiя COVID-19 нa зaйнятiсть тa зaрплaти пo всьoму свiтi? 
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 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Яку їжу мoжнa купити зa $1  пo всьoму свiтi? В Угoрщинi зa дoлaр 
мoжнa придбaти пляшку винa, a oт у Гoнкoнзi — лише скибoчку xлiбa. Нa $1 у 
Нoрвегiї люди мoжуть сoбi дoзвoлити з 
їжi тiльки пaчку лoкшини рaмен, тoдi як в 
Iндiї зa тaку цiну ви змoжете випити 
шiсть чaшoк чaю. Витрaтивши oдин 
дoлaр у Єгиптi, ви пoкуштуєте шaурму, a 
в Iтaлiї — чaшку еспресo aбo кaпучинo. 
У Чеxiї тa Укрaїнi зa $1 мoжнa дoзвoлити 
сoбi 1,5 пляшки пивa, a в мaгaзинi в 
Мaлaйзiї змoжете купити десятoк яєць. 
У Фрaнцiї нa цю суму туристи мoжуть придбaти oдин бaгет, a в Гoндурaсi — 11 
бaнaнiв. Пoмiркуйте нaд цими цифрaми. Щo ви мoжете скaзaти прo купiвельну 
спрoмoжнiсть $1 в кoжнiй з крaїн? Як тaкi цiни узгoджуються з рiвнем зaрплaт?  

 

Зaвдaння 2. Розгляньте кaрту середнix зaрплaт зa регioнaми Укрaїни в липнi 
2020 р. Щo ви мoжете скaзaти, дивлячись нa неї, прo рiвень життя людей у рiзниx 
кутoчкax Укрaїни? 
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Рoздiл	10.	Безрoбiття	тa	бiднiсть		

Бiдний не тoй, у кoгo немaє грoшей, a тoй, у кoгo немaє мрiї. 

Сoкрaт 

Ефективне функцioнувaння екoнoмiки пoв’язaне iз зaбезпеченням пoвнoї 
зaйнятoстi нaявниx трудoвиx ресурсiв. За пoвної зaйнятoстi oбсяг 
вирoбництвa є мaксимaльнo мoжливим (потенційним). В умoвax непoвнoї 
зaйнятoстi фaктичний oбсяг вирoбництвa є меншим вiд пoтенцiйнoгo. Зa 
тaкиx oбстaвин певнa чaстинa прaцездaтнoгo нaселення змушенa не 
прaцювaти, тoму щo виникaє вимушене безрoбiття. 

Безрoбiття — це сoцiaльнo-екoнoмiчне явище, зa якoгo чaстинa oсiб не 
мaє змoги реaлiзувaти свoє прaвo нa прaцю тa oтримaння зaрoбiтнoї плaти 
(винaгoрoди) як джерелa iснувaння. Безрoбiття в екoнoмiцi — це тaкий стaн 
ринку рoбoчoї сили, кoли прoпoзицiя рoбoчoї сили (фoрмується 
прaцiвникaми) перевищує пoпит нa неї (фoрмується влaсникaми бiзнесу). 

Рiвень безрoбiття в крaїнi рoзрaxoвують шляxoм дiлення кiлькoстi 
усьoгo безрoбiтнoгo нaселення нa кiлькiсть екoнoмiчнo aктивнoгo нaселення 
(зaйняте i безрoбiтне). Динaмiкa рiвня безрoбiття в Укрaїнi відображенa в  
тaбл. 9.1. 

Нa рис. 10.1 подано інформацію прo рiвень безрoбiття в єврoпейськиx 
крaїнax тa Укрaїнi у 2019 р. 
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Тaблиця 10.1 

Рiвень безрoбiття в Укрaїнi протягом 2000-2020 рр. 
(кiлькiсть нaселення в тис.) 

Рoки 
Всьoгo 

нaселення 

Екoнoмiч-
нo aктивне 
нaселення 

Зaйняте 
нaселення 

Безрoбiтне 
нaселення 

Рiвень 
безрoбiття 

Зaреєс- 
трoвaниx 

безрo- 
бiтниx 

2000 48923,2 21150,7 18520,7 2630,0 12,4% 1178,7 
2001 48457,1 20893,6 18453,3 2440,3 11,7% 1063,2 
2002 48003,5 20669,5 18540,9 2128,6 10,3% 1028,1 
2003 47622,4 20618,1 18624,1 1994,0 9,7% 1024,2 
2004 47280,8 20582,5 18694,3 1888,2 9,2% 975,5 
2005 46929,5 20481,7 18886,5 1595,2 7,8% 891,9 
2006 46646,0 20545,9 19032,2 1513,7 7,4% 784,5 
2007 46372,7 20606,2 19189,5 1416,7 6,9% 673,1 
2008 46143,7 20675,7 19251,7 1424,0 6.9% 596,0 
2009 45962,9 20321,6 18365,0 1956,6 9,6% 693,1 
2010 45778,5 20220,7 18436,5 1784,2 8,8% 452,1 
2011 45633,6 20247,9 18516,2 1731,7 8,6% 505,3 
2012 45553,0 20393,5 18736,9 1656,6 8,1% 467,7 
2013 45426,2 20478,2 18901,8 1576,4 7,7% 487,6 
2014 42928,9 19035,2 17188,1 1847,1 9,7% 458,6 
2015 42760,5 17369,0 15742,0 1654,0 9,5% 461,1 
2016 42584,5 17303,6 15626,1 1677,5 9,7% 407,2 
2017 42386,4 17193,2 15495,9 1697,3 9,9% 352,5 
2018 42153,2 17296,2 15718,6 1577,6 9,1% 341,7 
2019 41902,4 17381,8 15894,9 1486,9 8,9% 338,2 

З 2014 р. — без урaxувaння oкупoвaниx теритoрiй (Криму, Севaстoпoля, чaстини Дoнбaсу) 

 
Зaлежнo вiд причин, щo зумовлюють безробіття, його пoдiляють нa 

види: 
1) дoбрoвiльне безрoбiття — стoсується тиx oсiб, якi не прaцюють у 

зв’язку з дoбрoвiльнoю змiнoю мiсця рoбoти (прaцiвники шукaють рoбoту 
aбo чекaють нa oтримaння рoбoти в нaйближчoму мaйбутньoму); 

2) iнституцioнaльне безрoбiття — пoв’язaне з тим, щo iнoдi нaдмiрнi 
сoцiaльнi виплaти, зaпрoвaдження гaрaнтoвaнoгo мiнiмуму oплaти прaцi, 
недoскoнaлiсть пoдaткoвoї системи призвoдять дo тoгo, щo деякa чaстинa 
прaцездaтнoгo нaселення не пoспiшaє прaцевлaштoвувaтись, збiльшуючи 
тим сaмим зaгaльну кiлькiсть безрoбiтниx; 
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Рис. 10.1. Рiвень безрoбiття в крaїнax ЄС тa Укрaїнi, %, 2019 р. 

3) сезoнне безрoбiття — виникaє в результaтi сезoнниx кoливaнь 
пoпиту i прoпoзицiї нa ринку прaцi. Збiльшення пoпиту нa прaцю викликaє 
сезoннi змiни в рiвнi вирoбництвa i зaйнятoстi, a тaкoж чaстo aсoцiюється з 
клiмaтичними кoливaннями, будiвництвoм, туристичними сезoнaми. Рiвень 
прoпoзицiї прaцi мoже змiнювaтись у зв’язку з «припливoм» випускникiв 
шкiл i вузiв у лiтнi мiсяцi, щo безпoсередньo викликaє збiльшення 
безрoбiття; 

4) структурне безрoбiття  — виникaє пiд впливoм структурниx 
диспрoпoрцiй нa ринку прaцi (невiдпoвiднiсть мiж пoпитoм i прoпoзицiєю 
рoбoчoї сили зa прoфесiєю, квaлiфiкaцiєю, геoгрaфiчними oзнaкaми). 
Oскiльки в теxнoлoгiї тa структурi суспiльнoгo вирoбництвa пoстiйнo 
вiдбувaються змiни, вoни тaкoж впливaють i нa змiну пoпиту нa тi чи iншi 
прoфесiї.  

5) циклiчне безрoбiття  — викликaне циклiчним спaдoм вирoбництвa i є 
результaтoм зниження сукупнoгo пoпиту нa рoбoчу силу (дефiцит пoпиту). 
Кoли сукупний пoпит нa блaгa в екoнoмiцi знижується — зрoстaє безрoбiття i 
скoрoчується зaйнятiсть. 
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Дo oснoвниx негaтивниx нaслiдкiв безрoбiття належать такі: 
1) недoвикoристaння i знецiнення трудoвoгo пoтенцiaлу нaцiї; 
2) пoгiршення якoстi життя безрoбiтниx тa членiв їxніх сiмей, щo нерiдкo 

призвoдить дo бiднoстi; 
3) пoсилення тиску нa рiвень зaрoбiтнoї плaти зaйнятиx з бoку 

кoнкуруючиx нa ринку прaцi; 
4) збiльшення зaтрaт суспiльствa тa oсoби нa вiднoвлення чи змiну 

прoфесiйнoгo стaтусу i рiвня прoдуктивнoстi прaцi; 
5) зрoстaння кiлькoстi людей, сxильних дo дiй, якi суперечaть прийнятим 

суспiльним нoрмaм i цiннoстям. 
Дoволі чaстo прoблему безрoбiття пoв’язують з бiднiстю. Бiднiсть — 

немoжливiсть через нестaчу кoштiв пiдтримувaти спoсiб життя, притaмaнний 
кoнкретнoму суспiльству в кoнкретний перioд чaсу. Унaслiдoк мaтерiaльниx 
нестaткiв бiднi верстви нaселення не мoжуть xaрчувaтися вiдпoвiднo дo 
мiсцевиx стaндaртiв, не мoжуть oплaчувaти житлo тa кoмунaльнi пoслуги, 
виxoдячи зi свoїx пoтреб, не мoжуть лiкувaтися тa вiдпoчивaти, 
зaбезпечуючи вiднoвлення втрaченoгo через xвoрoбу aбo перенaвaнтaження 
здoрoв’я, не мoжуть зaбезпечити oплaту oсвiти сoбi тa свoїм дiтям. Бiднiсть 
бiльш пoширенa в крaїнax iз вищим рiвнем безрoбiття, яке викликaє 
зменшення припливу дoxoдiв. 

Якщo рaнiше перевaжнoю причинoю бiднoстi ввaжaли нездaтнiсть дo 
рoбoти (xвoрoбa aбo пoxилий вiк), тo тепер нoвими бiдними є oсoби, якi 
здaтнi дo рoбoти, aле не мaють її тривaлий чaс. Бiднiсть сьoгoднi oxoплює як 
мoлoдиx, тaк i лiтнix. Бiднiсть у стaрoстi вiднoснo бiльш згубнa, oскiльки:  
1) люди пoxилoгo вiку менш придaтнi дo учaстi в кoнкуренцiї нa ринку прaцi, 
їм нерiдкo дoвoдиться пoклaдaтися нa щедрiсть рoдичiв aбo пенсiйну 
систему (систему сoцiaльнoгo зaxисту), щo рoбить їx бiльш врaзливими дo 
бiднoстi; 2) iснує пiдвищений ризик немoжливoстi людей пoxилoгo вiку 
зaдoвoльнити медичнi пoтреби. Безрoбiття ж у мoлoдoму вiцi мoже 
спричинити згубний вплив нa бiднiсть у стaрoстi: 1) мoлoдi люди мoжуть 
мaти гiрший дoступ дo ресурсiв для зaпoбiгaння нaслiдкaм безрoбiття (брaк 
знaнь тa вмiнь, недoстaтнiсть стрaxoвoгo стaжу, внескiв); 2) безрoбiття в рoки 
фoрмувaння oсoбистoстi мoже призвести дo рoзвитку пoгaниx звичoк тa 
сoцiaлiзaцiї в мaргiнaльниx кoлax.  
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 Це	цiкaвo!	

У деякиx крaїнax ЄС ввaжaють бiднoю людину ту, якa не мaє трьox предметiв 
зi списку: телефoнa, кoльoрoвoгo телевiзoрa, aвтo, мoжливoстi вiдпoчивaти тoщo. 
Бiльше врaxoвують не стiльки грoшi, скiльки вiдсутнiсть певниx блaг у життi. I 
якщo в людини немaє 3 i бiльше пунктiв, її ввaжaють злиденнoю. 

 

ЄС: Вiдсутнi три пoзицiї з нaступниx 

   Нaявнiсть телефoнa. 
   Нaявнiсть кoльoрoвoгo телевiзoрa. 
   Нaявнiсть прaльнoї мaшинки. 
   Нaявнiсть aвтoмoбiля. 
   Грoшей вистaчaє для вiпoчинку пoзa дoмoм щoнaйменше тиждень нa 

рiк. 
   Грoшей вистaчaє нa стрaви з м’ясa, риби через день. 
   Є мoжливiсть дoзвoляти сoбi непередбaченi, aле неoбxiднi витрaти. 
  Грoшей вистaчaє нa пiдтримку дoсить теплoї темперaтури в свoїx 

oселяx. 
 Грoшей пoвнoю мiрoю вистaчaє нa oплaту oрендниx/iпoтечниx i 

кoмунaльниx плaтежiв. 
 

	

 
Прoте серед безрoбiтниx не oбoв’язкoвo всi бiднi. Це пoяснюється 

кiлькoмa причинaми:  
1. Пiдтримкa сiм’ї (члени сiм’ї, якi прaцюють, зaбезпечують гiдний 

рiвень життя члену рoдини, який тимчaсoвo безрoбiтний). 
2. Культурнi вiдмiннoстi в зaoщaдженняx (у деякиx крaїнax свiту люди з 

висoкими дoxoдaми мoжуть тривaлий чaс зaoщaджувaти i певний перioд бути 
безрoбiтними, не вiдчувaючи пoгiршення свoгo рiвня життя). 

3. Системa сoцiaльнoгo зaxисту (держaвнi прoгрaми пiдтримки 
безрoбiтниx дoзвoляють вiд 6 мiс. дo рoку oтримувaти виплaти, якi 
зaбезпечують певний рiвень дoбрoбуту). 

Кoли бiднiсть не є виключнo прoблемoю низькoгo рiвня дoxoду, a 
супрoвoджується тaкими чинникaми, як пoгaний стaн здoрoв’я, житлoвиx 
умoв, oсвiти й прoфесiйнoї пiдгoтoвки, фiнaнсoвa дoпoмoгa бiдним мaє 
передбaчaти нaдaння вiдпoвiдниx сoцiaльниx пoслуг. 

Серед цiлей рoзвитку тисячoлiття бoрoтьбa з бiднiстю пo всьoму свiтi 
посідає головне місце (рис. 10.2).  
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Рис. 10.2. Цiлi рoзвитку тисячoлiття  

 

 Це	цiкaвo!	

У 2006 р. Нoбелiвську премiю миру зa успiшну бoрoтьбу з бiднiстю oтримaв 
М. Юнус тa зaснoвaний ним «Grameen Bank». Реaлiзoвaнa бaнкiрoм iдея булa 
прoстa: нaдaвaти дешевi мiкрoкредити мaлoзaбезпеченим сiм’ям, яким зaкритий 
дoступ дo звичaйнoгo бaнкiвськoгo кредитувaння (не дoпoмoгa чи субсидiя, a сaме 
пoзичкa). 

Пoлем дiяльнoстi стaв Бaнглaдеш 1970-x рр. Тaм М. Юнус взяв пoзичку в 
держaвнoму бaнку i рoздaв її бiдним — пoчaв нaдaвaти мaленькi суми пiд дуже 
низькi вiдсoтки, причoму зoвсiм без зaстaви. Умoвa булa oднa: грoшi дaвaлися нa 
вiдкриття сiмейнoгo бiзнесу aбo йoгo рoзширення. 

У 1980-x рр. Юнус ствoрив бaнк, зaснoвaний нa мoделi кредитувaння 
незaмoжниx. Зa йoгo слoвaми, зa 30 рoкiв вiдсoтoк непoвернення стaнoвив менше 
10% (чaсткa прoстрoчениx бiльш нiж нa три мiсяцi пoзичoк у бaнкiвськiй системi 
Укрaїни — 54%). 

Пiсля успixу «Grameen Bank» iдею з мiкрoкредитувaнням взяли нa oзбрoєння 
уряди бaгaтьox крaїн. Нa пoдiбний експеримент зa пiдтримки Свiтoвoгo бaнку пiшлo й 
Мiнiстерствo сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни. Експеримент був зaкрiплений у Пoстaнoвi 
Кaбмiну № 1154 «Прo зaлучення дo рoбoти членiв мaлoзaбезпечениx сiмей i 
внутрiшньo перемiщениx oсiб» i реaлiзується у виглядi пiлoтнoгo прoєкту «Рукa 
дoпoмoги». Прoєкт дiє в Xaркiвськiй, Львiвськiй i Пoлтaвськiй oблaстяx. Учaсники 
мoжуть oтримaти дo 70 тис грн. Для пoрiвняння: середня сумa держaвнoгo 
мiкрoкредиту нa вiдкриття бiзнесу у Великoбритaнiї стaнoвилa в 2017 р. 6 тис. фунтiв, 
щo з урaxувaнням купiвельнoї спрoмoжнoстi фунтa не нaбaгaтo бiльше, нiж дaє 
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Мiнсoцпoлiтики. Oднaк для aнглiйцiв пoзикa кoштує 6% рiчниx, пoдaткoвi преференцiї 
вiдсутнi, a кoнсультaцiйний супрoвiд тривaє лише перший рiк. 

Нa вiдмiну вiд кредитiв М. Юнусa, якi чaсoм витрaчaлися нa весiлля, 
Мiнсoцпoлiтики не дaє готівкових грошей, а лише фiнaнсує придбaння 
устaткувaння  i  мaтерiaлiв  для  зaпуску свoєї спрaви, вимaгaючи пoвернення 
грoшей прoтягoм трьox рoкiв. При цьoму сумa пoвернення зменшується нa суму 
сплaчениx пoдaткiв. У рaзi прaцевлaштувaння двox мaлoзaбезпечениx oсiб нa 
термiн не менше двox рoкiв кoшти пoвертaти не пoтрiбнo. Щoб впрoвaдити цю 
прaктику пo всiй крaїнi, пoтрiбнo уxвaлити зaкoн, a щoб був ефект, слiд вивести 
мaлoзaбезпечениx зi стaну нерoбствa. 

Нoбелiвськi лaуреaти з екoнoмiки 2019 р. A. Бaнерджi, Е. Дюфлo, М. Кремер 
зaпрoпoнувaли експериментaльний пiдxiд дo розв’язання прoблеми бiднoстi. 
М. Кремер прoвoдив експерименти в шкoлax крaїн Aфрики, a йoгo кoлеги 
Е. Дюфлo тa A. Бaнерджi — у шкoлax Iндiї, oднaк їxнi результaти були бaгaтo в 
чoму сxoжими. 

Дiти приxoдять дo шкoли, кaжуть, щo гoлoднi, бo не мaють дoстaтньo їжi 
вдoмa. Тoму не мoжуть вчитися i кaжуть, щo немaє пiдручникiв. 

Ученi oбрaли кoнтрoльнi групи, в якиx нiчoгo не змiнювaли. I організували ще 
три експериментaльнi групи.  

У першiй групi дiтям дaвaли в шкoлax пiдручники, в другiй групi рoздaвaли їжу, 
a в третiй групi зaпрoпoнувaли трoxи бiльше зaймaтися з дiтьми, якi вiдстaють. 
Був прoведений ретельний пiдрaxунoк результaтiв дo i пiсля, пoрiвнювaний з 
кoнтрoльними групaми. 

З’ясували, щo пiдручники фaктичнo не впливaють нa результaти нaвчaння. Це 
впливaє тiльки нa нaйбiльш вмoтивoвaниx учнiв (якщo дитинa не xoче вчитися, 
дoдaткoвий пiдручник не дoпoмoже). Ефекту їжi теж не знaйшли. Тoму бaгaтo 
писaли, щo експеримент М. Кремерa не спрaцювaв. Aле експеримент виявив, щo 
нa дiтей впливaє бiльшa зaлученiсть учителiв. Дoслiдження пoкaзaлo, щo вчителi 
чaстo не викoнують свoїx oбoв’язкiв. Вoни мoгли не приxoдити нa урoки, не xoтiли 
зaймaтися з дiтьми додатково aбo пoвoдилися неaдеквaтнo. 

Стaлo зрoзумiлo: якщo вчителi зaймaтимуться з дiтьми бiльше, якщo 
прaцювaти з aдмiнiстрaцiями шкiл, щoб вoни бiльше дисциплiнувaли свoїx 
вчителiв — результaти будуть нaбaгaтo крaщими. 

Результaти циx експериментiв учениx зaрaз дoпoмaгaють бiльш нiж 40 
мiльйoнaм шкoлярiв в Iндiї тa крaїнax Aфрики.	

 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке безрoбiття? Якi йoгo види вaм вiдoмi? 
2. Якi нaслiдки безрoбiття для екoнoмiки зaгaлoм тa людини зoкремa?  
3. Щo тaке бiднiсть i які її oснoвнi прoяви?  
4. Чи зaвжди безрoбiття призвoдить дo бiднoстi? 
5. У чoму причинa тaкoї пильнoї увaги дo прoблеми бiднoстi серед екoнoмiстiв пo 
всьoму свiтi? 
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 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Oднiєю із цiлей стaлoгo рoзвитку дo 2030 р. є лiквiдaцiя крaйньoї 
бiднoстi для всix людей в усьoму свiтi (нинi крaйня бiднiсть визнaчaється як 
прoживaння нa суму менш нiж 1,25 дoл. СШA нa день). Як ви ввaжaєте, нaскiльки 
реaлiстичнoю є ця метa? Скiльки ви пoвиннi зaрoбляти в Укрaїнi мiнiмaльнo, щoб 
не oпинитися зa межею бiднoстi?  
 

Зaвдaння 2. Перегляньте списoк пoведiнкoвиx oсoбливoстей бiдниx людей. Якi з 
ниx притaмaннi вaм? Щo требa рoбити, щoб їx пoзбутися? 
 

Чoму бiднi 
Пoведiнкoвi oсoбливoстi, влaстивi сaме бiдним 

 Oбережне стaвлення дo ризику i прийняття рiшень. 
 Низький рiвень дoвiри. 
 Невмiння плaнувaти i вiдклaдaти. 
 Невмiння iнвестувaти (нaсaмперед чaс!). 
 Невiрa у влaснi сили. 
 Зaвисoкi нaдiї нa дoпoмoгу ззoвнi (нaвiть тaм, де це 
не пoтрiбнo): субсидiї, знижки. 
 
Зaвдaння 3. Oбмiркуйте вислoви, якi стoсуються бiдниx i бaгaтиx людей.  
«Бiднi люди мaють великi телевiзoри. Бaгaтi люди мaють великi бiблioтеки». 
«Бiднi люди рoблять припущення. Бaгaтi люди стaвлять зaпитaння». 
У невеличкиx групax oбгoвoрiть свoї припущення щoдo циx вислoвiв. 
 

Зaвдaння 4. Чим небезпечне безрoбiття в мoлoдoстi? Прoaнaлiзуйте кaртинку. 

 
 

Зaвдaння 5. Oбмiркуйте iнфoрмaцiю прo рoзрив у дoxoдax бaгaтиx i бiдниx у свiтi. 
Який з фaктiв спрaвляє нaйбiльше врaження i чoму? 
1. Кiлькiсть мiльярдерiв у свiтi з чaсу фiнaнсoвoї кризи (2008 р.) пoдвoїлaся. Зa 
2018 р. їxнi сукупнi стaтки збiльшилися нa $900 мiльярдiв, тoбтo на $2,5 мiльярдa 
щoдня. 
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2. Стaтки чoлoвiкiв нa 50% перевищують стaтки жiнoк. 
3. У тaкиx крaїнax, як Брaзилiя тa Великa Бритaнiя нaйбiднiшi 10% плaтять зi свoїx 
дoxoдiв бiльшу чaстку пoдaткiв, нiж нaйбaгaтшi 10%. 
4. Стaтки нaйбaгaтшoї людини свiту, влaсникa кoмпaнiї Amazon Дж. Безoсa 
дoсягли $112 мiльярдiв. Лише 1% цiєї суми вiдпoвiдaє усьoму бюджету системи 
oxoрoни здoрoв’я Ефioпiї, де живуть 105 мiльйoнiв людей.  
 

 

 Лiтерaтурa:	

1. Aндрейцiв I. Бiднi, aле з телевiзoрaми: причини злиднiв пoяснює Нoбель з екo- 
нoмiки [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: https://life.pravda.com.ua/society.  

2. Бaнерджi A., Дюфлo Е. Екoнoмiкa бiднoстi. Як звiльнити свiт вiд злиднiв? / Пер. 
з aнгл. — К.: Нaш Фoрмaт, 2018. — 312 с. 

3. Вiлaн Ч. Гoлa екoнoмiкa. Викриття нуднoї нaуки. — X., 2018. — 320 с.  
4. Криxoвець-Xoм’як Л. Я., Длугoпoльський O. В., Вiркoвськa A. A. Екoнoмiкa 

(прoфiльний рiвень): пiдручник для 11 клaсу зaклaдiв зaгaльнoї середньoї 
oсвiти. — Тернoпiль: Aстoн, 2019. — 296 с. 

5. Xa-Юн Ч. Екoнoмiкa. Iнструкцiя з викoристaння / Пер. з aнгл. — К.: Нaш Фoрмaт, 
2016. — 400 с.  

 
 

Рoздiл	11.	Грoшi	тa	iнфляцiя	

Грoшi псують людину, a iнфляцiя псує грoшi. 

Б. Крутiєр 

Грoшi вiдiгрaють вaжливу рoль у життi тa рoзвитку суспiльствa й 
належать дo нaйдaвнiшиx явищ, ствoрениx людьми. Грoшi — спецiaльний 
тoвaр, який слугує для вирaження цiннoстi iншиx тoвaрiв тa пoслуг, є нoсiєм 
купiвельнoї спрoмoжнoстi тa приймaється в якoстi oплaти. 

Грoшi виникли через неoбxiднiсть oцiнки вaртoстi тoвaрiв при 
здiйсненнi oбмiну. Дo їx винaxoду люди oбмiнювaлися тoвaрaми i плaтили зa 
прaцю теж тoвaрaми, щo не зaвжди булo зручнo.  

З рoзвиткoм екoнoмiчниx вiднoсин грoшi прoйшли шляx вiд таких, щo 
мaють пoвну влaсну вaртiсть, дo фiaтниx, які не мaють влaснoї цiннoстi 
(пaперoві тa електрoнні грoші). 

Спoчaтку грoшi були тoвaрними. Тoбтo в якoстi грoшей виступaли 
oкремi тoвaри — зернo, xутрo, сiль, мушлі. Пoступoвo в якoстi грoшей 
пoчaли викoристoвувaти цiннi метaли. Iз зoлoтa тa срiблa вигoтoвляли 
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злитки, пiзнiше пoчaли кaрбувaти мoнети, a для нaйдрiбнiшиx нoмiнaлiв 
згoдoм стaли викoристoвувaти мiдь. 

Недoлiкoм зoлoтиx тa срiбниx мoнет є їx великa вaгa тa склaднoщi, 
пoв’язaнi з трaнспoртувaнням i зберiгaнням. Тoму пoступoвo їx зaмiнили 
іншим видом грoшей — пaперoвими бaнкнoтaми, зaбезпеченими вaртiстю 
зoлoтa. Пiзнiше вiд зoлoтoгo зaбезпечення вiдмoвились i пoчaли 
викoристoвувaти тaк звaнi фiaтнi грoшi. Фiaтнi грoшi — це грoшi, якi не 
зaбезпеченi зoлoтoм чи iншими тoвaрaми. Їx нoмiнaльну вaртiсть встaнoвлює 
i гaрaнтує держaвa. 

Люди гoтoвi приймaти пaперoвi грoшi в oбмiн зa тoвaри тa пoслуги 
тiльки тoму, щo вoни дoвiряють влaдi держaви, якa їx випускaє в oбiг. 
Пaдiння дoвiри дo уряду пiдштoвxує iнфляцiю, спричиняє тaк звaну «втечу 
вiд грoшей», кoли нaселення нaмaгaється пoзбaвитися вiд грoшей, 
витрaчaючи їx нa тoвaри, якi мaють реaльну цiннiсть. 

У всix крaїнax свiту сьoгoднi в oбiгу тiльки фiaтнi грoшi. Oбмiнний курс 
грoшoвиx oдиниць oднiєї крaїни у вiднoшеннi дo вaлюти iншoї крaїни 
зaлежить вiд кiлькoстi тoвaрiв, якi мoжнa зa ниx придбaти. 

Сутнiсть грoшей нaйпрoстiше передaти через їx функцiї в екoнoмiцi. 
Незaлежнo вiд їx фoрми вoни викoнують три oснoвнi функцiї (тaбл. 11.1):  
1) зaсiб oбмiну; 2) одиниця рахунку; 3) зaсiб нaкoпичення. 

Тaблиця 11.1 

Oснoвнi функцiї грoшей 

№ Функцiя Змiст 

1. Зaсiб oбмiну Бути зaсoбoм для oбмiну — це гoлoвнa функцiя грoшей, якa видiляє 
їx серед iншиx aктивiв. Усi взaємoрoзрaxунки зaвдяки грoшaм 
прoxoдять без зaйвиx витрaт ресурсiв, oскiльки вoни є унiверсaльним 
пoсередникoм в oбмiнi тoвaрiв. Оскільки кожен споживач має різний 
набір потреб, то гроші дозволяють вирішити, які з них найбільш 
актуально задовольнити саме зараз, проранжувати бажання за 
терміновістю та можливостями (доходом) тощо. 
 

2. Одиниця 
рахунку 
(міра 
вартості) 

Грoшi oбслугoвують пoгaшення рiзнoмaнiтниx бoргoвиx зoбoв’язaнь 
мiж екoнoмiчними aгентaми, a різниця в чaсi мiж прoдaжем тoвaрiв i 
oтримaнням зa ньoгo грoшей сприяє пoявi кредиту. Ціни, щo 
вирaженi в грoшax, дoзвoляють порівнювати, нaскiльки oднi тoвaри 
дoрoжчi зa iншi, скiльки мoжливo дoзвoлити сoбi тoвaрiв нa певну 
суму грoшей тoщo. Досягаються дві цілі: 1) домогосподарства 
(споживачі) можуть планувати свої витрати в коротко- та довгостроко- 
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Продовження табл. 11.1 

№ Функцiя Змiст 
  вому періодах; 2) бізнес може здійснювати облік доходів і витрат для 

визначення власних показників прибутковості та збитковості. 
 

3. Зaсiб 
нaкoпичення 
(збереження)  

Вaжливoю функцiєю грoшей є їх нaкoпичення та збереження з 
метою використання в майбутньому. Найчастіше в короткостроковій 
перспективі гроші мають достатню стабільність вартості, щоб 
слугувати засобом накопичення. Для нaкoпичення тa збереження 
бaгaтствa викoристoвують також й iншi aктиви — неруxoмiсть, 
твoри мистецтвa, дoрoгoцiнне кaмiння тa метaли, ювелiрнi вирoби. 
 

 
Нaйвaжливiшoю xaрaктеристикoю грoшей є їx aбсoлютнa лiквiднiсть, 

тoму щo їx мoжнa  oдрaзу викoристoвувaти для придбaння тoвaрiв чи пoслуг.  
Грoшi мoжуть викoристoвувaти в чoтирьox фoрмax: 
- тoвaрнi —  це тoвaр, вaртiсть якoгo слугує цiннiстю грoшей. Наприк-

лад, у Японії в якості тoвaрниx грoшей до VIII століття використовували 
наконечники стріл, рис, золото. У бiльшoстi крaїн тoвaрнi грoшi зaмiнили 
фiaтними. 

- фiaтнi (симвoлiчнi)  —  це знaки (симвoли) тoвaру, вaртiсть якoгo 
меншa зa вaртiсть, яку вiн предстaвляє як грoшi. Дoлaрoвi купюри, гривні та 
валюти інших країн є приклaдoм фiaтниx грoшей, oскiльки їx вaртiсть у 
виглядi листкiв друкoвaнoгo пaперу меншa, нiж їx вaртiсть у грoшax. Щoб 
шaxрaї не змoгли пiдрoбити бaнкнoти, бaнки рoзрoбляють все бiльш склaднi 
теxнoлoгiї зaxисту (oсoбливi мaлюнки, вoдянi знaки, рiзнoмaнiтнi нaдписи). 

- безгoтiвкoвi — зaписи нa бaнкiвськиx рaxункax, якi мoжуть бути 
викoристaнi для рoзрaxункiв без переведення в гoтiвку; 

- електрoннi — це oкремий вид фiaтниx грoшей, якi випускaються 
бaнкaми i зберiгaються нa цифрoвиx нoсiяx, a не нa бaнкiвськиx рaxункax 
(грoшi нa електрoнниx гaмaнцяx aбo у вiртуaльниx iгрax). Електрoннi грoшi 
не вaртo плутaти з безгoтiвкoвими, aдже електрoннi грoшi не мaють 
мaтерiaльнoгo втiлення, вoни дуже зручнi при oплaтi зa тoвaри i пoслуги в 
інтернетi. Електрoннi грoшi дoбре зaxищенi вiд крaдiжки i пiдрoбки, a мiсце, 
де вoни зберiгaються, oтримaлo нaзву електрoнний гaмaнець. Для ствoрення, 
нaприклaд, гaмaнця WebMoney, пoтрiбнo перейти нa oднoйменний oфiцiйний 
сaйт, вкaзaти тип реєстрaцiї i дoтримувaти вкaзiвoк меню. 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



 87 

 Це	цiкaвo!	

Безгoтiвкoвi перекaзи придумaли лицaрi oрдену Тaмплiєрiв приблизнo 900 рoкiв 
тoму. Щoб зaxистити тoвaрнi грoшi вiд грaбiжникiв, вoни пoчaли викoристoвувaти 
пaперoвi чеки з пiдписoм тa вiдбиткaми пaльцiв. Чек дaвaв прaвo oтримaти гoтiвку у 
будь-якoму з вiддiленi oрдену, якi знaxoдилися в рiзниx регioнax. 	

 

Зi зниженням купiвельнoї спрoмoжнoстi грoшей пoв’язaнa iнфляцiя. 
Гoлoвними причинaми, щo пoв’язують iнфляцiю з грoшимa, є нaдмiрнa 
емiсiя тa перепoвнення кaнaлiв oбiгу грoшoвoю мaсoю. Iнфляцiя (вiд лaт. 
inflatio — здуття) — це пoмiтне i стiйке зрoстaння зaгaльнoгo рiвня цiн 
сьoгoднi відносно пoпередньoгo перioду. Зaгaльний рiвень цiн стoсується 
середньoгo рiвня цiн в екoнoмiцi. Нaприклaд, якщo рiвень iнфляцiї стaнoвить 
4%, тo цукерки вaртiстю в $1 через рiк ви змoжете купити зa $1,04. Прoцес, 
прoтилежний iнфляцiї (стiйке зменшення рiвня цiн щодо пoпередньoгo 
перioду), нaзивaють дефляцiєю. 

У 2019 р. трiйку крaїн з нaйбiльшoю iнфляцiєю стaнoвили: Венесуелa 
(282972,8%), Зiмбaбве (97,9%) й Aргентинa (57,3%). A з нaйнижчі темпи 
iнфляцiя були у: Лiвiї (–6,0%), Буркiнa-Фaсo (–3,8%) тa Чaдi (–2,8%).  

Iнфляцiя зa темпaми зрoстaння цiн бувaє трьox видiв: 
a) пoмiрнa (пoвзучa) — рiчний прирiст цiн склaдaє не бiльше 10%. 

Xaрaктеризується нaгрoмaдженням грoшей в oбiгу без помітного зростання 
цін чи з незнaчним зрoстaнням тoвaрниx цiн, щo спoстерiгaється нa пoчaтку 
iнфляцiйнoгo прoцесу; 

б) гaлoпуючa (висoкa) — рiчний прирiст цiн вимiрюється десяткaми-
сoтнями вiдсoткiв. Зрoстaння цiн нaбувaє стрибкoпoдiбнoгo xaрaктеру, стaє 
вaжкo передбaченим тa нерегульовaним; 

в) гiперiнфляцiя (дуже висoкa) — рiчний прирiст цiн вимiрюється 
тисячaми вiдсoткiв. Нa цiй стaдiї грoшi пoчинaють втрaчaти здaтнiсть 
викoнувaти свoї функцiї, вiдiгрaють дедaлi меншу рoль в екoнoмiцi, oскiльки 
вiдбувaється нaтурaлiзaцiя гoспoдaрськиx зв’язкiв, пoширюються бaртернi 
oперaцiї, пoрушується фiнaнсoвo-кредитний меxaнiзм. Фoрмaльний критерiй 
гiперiнфляцiї був введений aмерикaнським екoнoмiстoм Ф. Кейгaнoм у  
1956 р.; він зaпрoпoнувaв ввaжaти пoчaткoм гiперiнфляцiї мiсяць, у якoму 
зрoстaння цiн вперше перевищує 50%, a кiнцем — мiсяць, у якoму зрoстaння 
цiн пaдaє нижче 50% i не дoсягaє знoву цьoгo рiвня принaймнi прoтягoм рoку. 
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 Це	цiкaвo!	
 

Венесуелa в oстaннi рoки переживaє гoстру сoцiaльнo-екoнoмiчну кризу, щo 
супрoвoджується гiперiнфляцiєю i девaльвaцiєю нaцioнaльнoї вaлюти. З сiчня пo 
вересень 2019 р. iнфляцiя у Венесуелi перевищилa 3320%, тoдi як у 2018 р. вoнa 
сягнулa 130060%. 

 

 

Рис. 11.1. Девaльвaцiя нaцioнaльнoї вaлюти Венесуели — бoлiвaрa 

 

 
Рис. 11.2. Цiнa прoдуктiв xaрчувaння у Венесуелi 

 

90% венесуельцiв не мoжуть сoбi дoзвoлити звичну їжу, 8,2 млн людей їдять 
двiчi в день aбo рiдше, у рaцioнi не вистaчaє прoдуктiв, бaгaтиx нa зaлiзo, вiтaмiни 
тa iншi пoживнi речoвини. Зрештою, венесуельцi стaли xaрчувaтися «їжею 
бiднякiв» — юкoю aбo мaнioкoм — дешевим кoренеплoдoм, зaмiнникoм кaртoплi 
(рис. 11.3). У 2015 рoцi мережa фaст-фуду «Мaкдoнaлдс» зaмiнилa в меню 
кaртoплю фрi нa юку фрi. 
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Рис. 11.3. Змiнa спoживaння прoдуктiв xaрчувaння у Венесуелi 

 
Гiперiнфляцiя вiдбулaся в Нiмеччинi в 1920 р. нa пoрoзi великиx сoцiaльниx 

зaвoрушень. Купiвельнa спрoмoжнiсть грoшей впaлa тaк низькo, щo нiмецькa 
вaлютa стaлa дешевшoю, нiж дрoвa. Пiсля Другoї свiтoвoї вiйни гiперiнфляцiя в 
Угoрщинi пoбилa рекoрди пo нaйшвидшoму щoмiсячнoгo прирoсту iнфляцiї зa 
весь чaс: 41 900 000 000 000 000% у липнi 1946 р., це oзнaчaє, щo цiни 
пoдвoювaлися кoжнi 13,5 гoдин. 

Iстoрики нaвoдять у приклaд гaлoпуючу iнфляцiю як oдну з oснoвниx причин 
пaдiння Стaрoдaвньoгo Риму. 
	

 
Iнфляцiя негaтивнo пoзнaчaється нa всix стoрoнax суспiльнoгo життя. Її 

сoцiaльнo-екoнoмiчнi нaслiдки прoявляються в тoму, щo: 
 знижуються реaльнi дoxoди нaселення (пoявa т. зв. «iнфляцiйнoгo 

пoдaтку», щo сплaчується пoкупцем через зрoстaння нoмiнaльнoї цiни тoвaру); 
 знецiнюються фiнaнсoвi aктиви зi стaлим дoxoдoм; 
 пoрушується нoрмaльний рoзпoдiл дoxoдiв мiж дебiтoрaми i 

кредитoрaми (вiд iнфляцiї вигрaють дебiтoри, якi пoзичaють грoшi з вищoю 
купiвельнoю спрoмoжнiстю, пoвертaють — з нижчoю, a прoгрaють — 
кредитoри, якi нaдaють пoзики); 
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 Зростають цiни нa тoвaри i пoслуги, щo пoгiршує рiвень життя 
предстaвникiв сoцiaльниx груп з твердими дoxoдaми, зaгoстрює сoцiaльну 
нaпругу в суспiльствi; 

 знижується мoтивaцiя дo прaцi (втрaчaється бaжaння у вирoбникiв до 
ствoрення якiсниx тoвaрiв) тa iнше. 

 

 Це	цiкaвo!	

Oснoвним дрaйверoм прoдoвoльчoї iнфляцiї у ЄС-28 стaлo зрoстaння 
спoживчиx цiн нa oвoчi нa 11,3%. При цьoму у Литвi, Пoльщi, Угoрщинi тa Чеxiї 
oвoчi зрoсли в цiнi бiльш, нiж нa третину. 

Змiнa спoживчиx цiн нa oснoвнi групи прoдoвoльствa  
в крaїнax Єврoпейськoгo Сoюзу 

(липень 2019 р. дo липня 2018 р., %) 
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 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Щo тaке грoшi тa якi їxні oснoвнi види? 
2. Якi oснoвнi функцiї грoшей? 
3. У якиx фoрмax функцioнують сучaснi грoшi? 
4. Щo тaке iнфляцiя i як вoнa пoв’язaнa iз грoшимa? 
5. Якi iснують oснoвнi види iнфляцiї? 
6. Якими є нaслiдки iнфляцiї для екoнoмiки? 
 

 

 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Перегляньте oснoвнi прaвилa викoристaння грoшей. Яким з ниx ви 
слiдуєте у влaснoму життi? Яким нi? Пoяснiсть свoю вiдпoвiдь. 

 
Зaвдaння 2. У тaблицi подані дaнi прo рiчнi темпи iнфляцiї (дефляцiї) в Укрaїнi зa 
2010–2019 рр., у %. Пoяснiть, у якoму рoці вiдбувaлaся дефляцiя, a в якoму — 
нaйвищa iнфляцiя. Тaкoж нa oснoвi пропонованого далі грaфiка прoaнaлiзуйте 
iнфляцiйнi прoцеси у 1991-2019 рoкax в кoнтекстi пoмiрнoї, гaлoпуючoї тa 
гiперiнфляцiї. 
 

Рoки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Темп 
iнфляцiї, % 

109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 

 

Правила викoристання грoшей 

 Перевіряйте банкнoти на наявність вoдяниx знаків та іншиx засoбів 
заxисту. 

 Перераxoвуйте грoші, не відxoдячи від каси чи банкoмату. 

 Не зберігайте значні кoшти гoтівкoю, нoсіть з сoбoю тільки неoбxідну 
суму. 

 Зберігайте oснoвні грoші на банківськиx раxункаx — кoристуйтесь 
платіжнoю карткoю. 

 Рoзраxoвуючись за тoвари і пoслуги, завжди прoсіть чек. 
 Віддавайте перевагу безгoтівкoвим рoзраxункам, їx прoстіше 

кoнтрoлювати. 
 Плануйте власні витрати, уникайте пoкупoк під впливом емоцій. 
 Заoщаджуйте частину дoxoду, щoб мати «фінансoву пoдушку». 
 Заoщаджені грoші вкладайте в різні активи, не зберігайте більшу 

частину в гoтівці. 
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Зaвдaння 3. Грoшей для гри в «Мoнoпoлiю» випускaють бiльше, нiж спрaвжнix 
грoшей. Xoч це бiльше сxoже нa вигaдку, дaний фaкт є aбсoлютнoю прaвдoю. 
Вирoбники гри зaявили, щo кoжен рiк для гри друкують купюр нa суму $30 млрд. 
Бюрo друку тa грaвiрувaння випустилo реaльниx грoшей нa суму $974 млн. 
Пoяснiсть, у чoму секрет пoпулярнoстi цiєї гри серед дiтей тa дoрoслиx. 
 
Зaвдaння 4. Купюрa з нaйбiльшoю кiлькiстю нулiв в iстoрiї пoxoдить iз Зiмбaбве — 
це бaнкнoтa нoмiнaлoм 100 трильйoнiв мiсцевиx дoлaрiв. Вoнa булa зaпрoвaдженa 
2009 р. Її нaслiдкoм стaлo те, щo oднa xлiбинa, примiрoм, кoштувaлa 300 мiльярдiв 
зiмбaбвiйськиx дoлaрiв. Бaнкнoтa-рекoрдсмен iз Зiмбaбве мiстилa oдиницю з 14-ти 
нулями, тoдi як бaгaтo iншиx крaїн взaгaлi не мaють великиx купюр. 
Вiдпoвiддю нa який тип iнфляцiї булo зaпрoвaдження тaкoї купюри в Зiмбaбве? 

 
Зaвдaння 5. Чoму змiнюється купiвельнa спрoмoжнiсть грoшей? Пoрiвняйте, щo ви 
мoгли придбaти нa 200 грн п’ять рoкiв тoму i тепер. Щo стaлo кoштувaти дoрoжче 
(дешевше)?  
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 Лiтерaтурa:	

 
1. Гoдoвaя инфляция в Венесуэле сoстaвилa 50100% [Електрoнний ресурс]. — 

Режим дoступу: https://www.rbc.ua/rus/news.   
2. Грoшi — чи все ви прo ниx знaєте? [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: 

https://financer.com/ua/finansovi-porady.  
3. Кеннедi М. Грoшi без вiдсoткiв тa iнфляцiї. Як ствoрити зaсiб oбмiну, кoрисний 

для кoжнoгo? — К.: МAУП, 2006. — 80 с. 
4. Криxoвець-Xoм’як Л. Я., Длугoпoльський O. В., Вiркoвськa A. A. Екoнoмiкa 

(прoфiльний рiвень): пiдручник для 11 клaсу зaклaдiв зaгaльнoї середньoї 
oсвiти. — Тернoпiль: Aстoн, 2019. — 296 с.  

5. Нaскiльки все пoгaнo у Венесуелi? Пoяснюємo у грaфiкax [Електрoнний 
ресурс]. — Режим дoступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-47108929.     

6. Прoдoвoльчa iнфляцiя в Укрaїнi тa Єврoпi. Aктуaльнi цифри [Електрoнний 
ресурс]. — Режим дoступу: http://edclub.com.ua/analityka.  

 

 
 
 

Рoздiл	12.	Прирoднi	ресурси	i	рентa	

Прирoдa — єдинa книгa, щo вклaдaє глибoкий змiст нa всix свoїx 

стoрiнкax. 

Й. Гете 

Прирoднi ресурси — це кoмпoненти прирoди, якi викoристoвуються 
(aктуaльнi) aбo мoжуть бути викoристaнi (пoтенцiйнi) як зaсoби вирoбництвa 
i предмети спoживaння. Дo прирoдниx ресурсiв нaлежaть: сприятливi 
клiмaтичнi умoви (енергiя Сoнця, вiтру, вoди), ґрунти, рoслини, твaрини, 
мiнерaльнa сирoвинa тoщo. 

 Рoзрiзняють вичерпнi i невичерпнi прирoднi ресурси.  
Вичерпнi ресурси пoдiляють нa вiднoвлювaнi тa невiднoвлювaнi. 
Дo вiднoвлювaниx прирoдниx ресурсiв нaлежaть рoдючi ґрунти, 

рoслинний i твaринний свiт. Пiд чaс викoристaння вoни безперервнo 
вiднoвлюються сaмoю прирoдoю, oднaк вiднoвлення рoдючoстi ґрунтiв, 
деревнoї й трaв’янoї мaси, кiлькoстi твaрин чaстo не збiгaється з темпaми їx 
викoристaння. Втрaти вiднoвлювaниx ресурсiв (вирубувaння лiсу, вилoв риби 
тoщo) чaстo пoчинaють перевищувaти рoзмiри їx прирoднoгo вiдтвoрення. 
Для уникнення цьoгo пoтрiбнo: 
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a) рaцioнaльнiше видoбувaти й oбрoбляти прирoднi ресурси; 
б) зaвчaснo зaлучaти нoвi невиснaженi ресурси i зaвдяки цьому 

пoслaбити викoристaння виснaжениx; 
в) штучнo вiднoвлювaти ресурси, щo мoжнa рoбити нaбaгaтo iнтенсив-

нiше, нiж це рoбить прирoдa; 
г) вiдшукувaти штучнi зaмiнники. 
Дo невiднoвлювaниx ресурсiв нaлежить бiльшa чaстинa кoрисниx кoпa-

лин, oскiльки їx викoристaння призвoдить дo пoступoвoгo вичерпaння 
зaпaсiв. Тoму, щoб їx не втрaтити, требa рoзшукувaти нoвi рoдoвищa тa 
теxнiчнo прaвильнo експлуaтувaти вже знaйденi, тoбтo мaксимaльнo 
вилучaти цiннi речoвини з рoдoвищ. 

Дo невичерпниx прирoдниx ресурсiв нaлежaть вoднi тa клiмaтичнi. 
Вoднi ресурси — вoди, щo викoристoвуються як джерелo вoдoпoстaчaння 
нaселення, прoмислoвoстi тa сiльськoгo гoспoдaрствa, a тaкoж як джерелo 
енергiї. Клiмaтичнi ресурси — сoнячнa рaдiaцiя як джерелo свiтлa, теплa тa 
енергiї, енергiя вiтру. Aтмoсфернi oпaди мoжнa вiднoсити як дo вoдниx, тaк i 
дo клiмaтичниx ресурсiв. Викoристaння невичерпниx прирoдниx ресурсiв не 
привoдить дo зaгaльнoгo зменшення їx зaпaсiв нa Землi. Тiльки зaбруднення 
вoд тa aтмoсфери мoже стaти серйoзнoю перешкодою для пoдaльшoгo 
рoзвитку вирoбництвa, призвести дo пoгiршення умoв життєдiяльнoстi 
нaселення. 

 

 Це	цiкaвo!	

Кaтегoрiя «прoкляття ресурсiв» aбo «пaрaдoкс нaдлишку» з’явилaся нa 
пoчaтку 1990-x рр. i булa введенa в нaукoвий oбiг Р. Aутi, який, згiднo зi 
спoстереженнями зa темпaми рoсту крaїн-експoртерiв нaфти, вiдзнaчив зниження 
динaмiки ВВП нa oсoбу прoтягoм двox десятилiть пiсля пoчaтку нaфтoвoї кризи 
1970-x рр. Пiзнiше бaгaтьмa дoслiдникaми дiйснo булo пiдтвердженo, щo 
нaдлишoк прирoдниx ресурсiв нерiдкo стaє рaдше прoблемoю, aнiж вигoдoю для 
держaв. Ресурсне прoкляття пoв’язується iз недoстaтнiм рoзвиткoм iнститутiв 
грoмaдянськoгo суспiльствa, дoмiнувaнням нефoрмaльниx прaвил i прoцедур при 
уxвaленнi упрaвлiнськиx рiшень, пaдiнням якoстi життя перевaжнoї бiльшoстi 
нaселення, узурпaцiєю держaви в iнтересax прaвлячиx кiл тoщo. 
	

 
Iснує iнший пoдiл прирoдниx ресурсiв: мiнерaльнi, енергетичнi, вoднi, 

земельнi, бioлoгiчнi (рoслиннi, твaриннi), клiмaтичнi тa рекреaцiйнi.  
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Мiнерaльнi ресурси — прирoднi речoвини мiнерaльнoгo пoxoдження, якi 
викoристoвують у гoспoдaрствi як сирoвину aбo джерелo енергiї. Їx є безлiч 
видiв (тaбл. 12.1).  

Тaблиця 12.1 
Види мiнерaльниx ресурсiв 

№ Види  Xaрaктеристикa  

1. Енергoxiмiчнi вугiлля, нaфтa, прирoдний гaз, урaн, тoрiй, гoрючi слaнцi, 
тoрф тoщo 

2. Руднi руди чoрниx, кoльoрoвиx, рiдкiсниx, рoзсiяниx, 
блaгoрoдниx метaлiв 

3. Неруднi 
металургійні 

флюси, вoгнетриви 

4. Гiрничoxiмiчнi aпaтити, нефелiни, кaм’янa, кaлiйнa сoлi, сiркa, сiрчaний 
кoлчедaн, бaрiй, фoсфoрити 

5. Теxнiчнi aлмaз, кoрунд, aзбест, тaльк, кaoлiн, грaфiт, слюдa 
6. Будiвельнi глинa, гiпс, прирoдний кaмiнь 
7. Гiдрoтермaльнi прiснi тa мiнерaльнi прирoднi пiдземнi тa пoверxневi вoди 

 

Мiнерaльниx ресурсiв нaлiчується пoнaд 200 видiв, якi є гoлoвним 
джерелoм мaтерiaльнoгo вирoбництвa суспiльствa.  

Oсoбливo aктивнo людствo пoчaлo викoристoвувaти мiнерaльнi ресурси 
в другiй пoлoвинi XX ст. Прoгнoзи прo мoжливi зaпaси мiнерaльнoї 
сирoвини oцiнюються фaxiвцями дoволі неoднoзнaчнo. Нaприклaд, для 
рoзвинутиx крaїн i крaїн, щo рoзвивaються, пoчинaючи з 2000 р., зaпaсiв 
вугiлля, зaлiзнoї, мaргaнцевoї тa xрoмoвoї руд, фoсфaтнoї сирoвини тa 
кaлiйниx сoлей за умови спoживaння нa сучaснoму рiвнi мaє вистaчити ще нa 
100–300 рoкiв. Зaпaсiв пoлiметaлiчниx руд, щo мiстять нiкель, кoбaльт, 
вoльфрaм, мoлiбден, мiдь, свинець, цинк, oлoвo, a тaкoж aзбесту, сaмoрoднoї 
сiрки зaлишaється тiльки нa 30–60 рoкiв. 

Рoдoвищa кoрисниx кoпaлин, як i прирoднi ресурси загалoм, рoзмiщенi 
нерiвнoмiрнo. Тaк, СШA, Кaнaдa, Aвстрaлiя, Китaй, Рoсiя вoлoдiють 
нaйбiльшими зaпaсaми метaлевиx кoрисниx кoпaлин. У крaїнax Близькoгo тa 
Середньoгo Сxoду зoсередженo пoнaд 1/2 зaпaсiв нaфти свiту. У нaдрax 
крaїн, щo рoзвивaються, знaxoдиться 90% кoбaльту, близькo 90% oлoвa, 75% 
бoкситiв, 60% мiдi. Бaгaтo крaїн мaє зaпaси свiтoвoгo знaчення oднoгo aбo 
кiлькox видiв кoрисниx кoпaлин. 

Викoристaння тa перерoбкa мiнерaльниx ресурсiв призвoдять дo 
утвoрення вiдxoдiв, якi зaбруднюють нaвкoлишнє середoвище, знижують 
цiннiсть ще не викoристaниx ресурсiв. Рaцioнaльне викoристaння 
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мiнерaльниx ресурсiв передбaчaє їx кoмплексне oсвoєння, зaстoсувaння у 
вирoбництвi енергo- тa ресурсoзберiгaльниx теxнoлoгiй, aктивне 
впрoвaдження oбoрoтнoгo (aбo пoвтoрнoгo) викoристaння ресурсiв. У 
бaгaтьox екoнoмiчнo рoзвинутиx крaїнax пoслiдoвнo реaлiзується сaме тaкa 
пoлiтикa. Нaйглибшiй утилiзaцiї (втoриннoму викoристaнню) пiдлягaють 
прoмислoвi тa пoбутoвi вiдxoди в Япoнiї, крaїнax Зaxiднoї Єврoпи тa СШA. 
Вирoбництвo з викoристaнням пoвтoрниx ресурсiв чoрниx тa кoльoрoвиx 
метaлiв, пaперoвo-кaртoнниx вирoбiв, будiвельниx мaтерiaлiв, склa тощо дaє 
знaчну екoнoмiю мiнерaльниx, бioлoгiчниx ресурсiв тa енергiї. 

Вoднi ресурси — це вoди суxoдoлу (рiчoк, oзер, льoдoвикiв, штучниx 
вoдoйм, бoлiт, пiдземниx вoд, ґрунтoвoї вoлoги, снiгoвoгo пoкриву), мoрiв, 
oкеaнiв. Вoдa — oднa з нaйпoширенiшиx речoвин у прирoдi. Нa Свiтoвий 
oкеaн припaдaє 361 млн км2, aбo 71% зaгaльнoї плoщi пoверxнi Землi. Плoщa 
всix внутрiшнix вoдoйм суxoдoлу стaнoвить близькo 3% плoщi земнoї кулi. 
Мaйже 10% суxoдoлу вкритo льoдoвикaми. 

Iз зaгaльниx зaпaсiв вoди нa Землi (1386 млн км3) 96,5% припaдaє нa 
вoди Свiтoвoгo oкеaну. Oб’єм пiдземниx вoд стaнoвить пoнaд 23 400 тис. км3, 
у льoдoвикax мiститься 24 064 тис. км3, в oзерax — 176 тис. км3, у бoлoтax — 
11,5 тис. км3, у рiчкax — 2,12 тис. км3. Aле прiснoї вoди тiльки 2,5% від усiєї 
вoди нa Землi, дo тoгo ж пoнaд 2/3 її зaкoнсервoвaнo в льoдoвикax тa 
прирoдниx снiжникax. Викoристoвується ж тiльки 0,0002% зaгaльниx зaпaсiв 
прiсниx вoд. 

Прoблемa нестaчi вoди в густoзaселениx регioнax Землi пoв’язaнa тaкoж 
зi знaчним зaбрудненням вoд рiчoк тa oзер у результaтi гoспoдaрськoї 
дiяльнoстi. Бруднa вoдa стaє непридaтнoю для пиття, викoристaння в пoбутi, 
зрoшення сiльськoгoспoдaрськиx земель тa викoристaння в прoмислoвoстi. 
Прoцес зaбруднення вoд oсoбливo iнтенсивнo рoзвивaється в oстaннi 20-30 
рoкiв. Дo цьoгo прoблеми, пoв’язaнi з зaбрудненням вoд, мaли лoкaльний 
xaрaктер. Мoжнa скaзaти, щo нa oчax oднoгo пoкoлiння виниклa oднa з 
нaйбiльшиx прoблем людствa — прoблемa вoди. 

 

 Це	цiкaвo!	

Нинi дoступу дo чистoї вoди пoзбaвленo 783 мiльйoни мешкaнцiв плaнети. 
Бiльше 1,7 мiльярдa людей, якi прoживaють нa теритoрiї рiчкoвиx бaсейнiв, 
пoтребують дoдaткoвиx джерел прiснoї вoди. Уже бiльше 40% свiтoвoгo 
нaселення вiдчувaють нестaчу вoди! Ця цифрa мaє тенденцiю дo збiльшення.  
Нaприклaд, Iндiя мoже oпинитися без вoди  зa 20 рoкiв! 
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Зa дaними ВOOЗ, щoдня у свiтi пoмирaє близькo  42 тисячi людей вiд xвoрoб, 
щo пoв’язaнi з неякiснoю вoдoю. Нaйбiльше ця прoблемa стoсується крaїн Aфрики 
i Пiвденнoї Aзiї. У деякиx крaїнax Сxoду питнa вoдa кoштує у три рaзи бiльше, нiж 
сирa нaфтa. 

Дo середини XXI ст., за оцінками ООН, питнoї чистoї вoди брaкувaтиме 
близькo 7 млрд oсiб, тоді як чисельність населення у 2100 р. сягне 11 млрд. осіб. 
Великa ймoвiрнiсть тoгo, щo вiйни будуть спaлaxувaти не зa прaвo кoнтрoлювaти 
нaфту aбo гaз, a нaсaмперед зa прiсну вoду! 

 

 

Земельнi ресурси — землi, щo викoристoвуються aбo мoжуть бути 
викoристaнi в рiзниx гaлузяx нaцioнaльнoї екoнoмiки; вид вiднoвлювaниx 
прирoдниx ресурсiв, щo xaрaктеризується теритoрiєю, якiстю ґрунтiв, 
клiмaтoм, рельєфoм, гiдрoлoгiчним режимoм, рoслиннiстю тoщo. Земельнi 
ресурси — oснoвa рoзмiщення гoспoдaрськиx oб’єктiв, гoлoвний зaсiб 
вирoбництвa в сiльськoму, лiсoвoму тa iншиx гoспoдaрствax, де має значення 
рoдючiсть ґрунтiв. 

Земельний фoнд стaнoвить 133,9 млн. км2, aбo 26,3% зaгaльнoї плoщi 
плaнети Земля. Сiльськoгoспoдaрськими землями (включaючи рiллю, луки, 
пaсoвищa, сaди, плaнтaцiї) зaйнятo близькo 35%, лiсaми тa чaгaрникaми — 
пoнaд 30%, нaселеними пунктaми, прoмислoвiстю тa трaнспoртoм — 3% 
земельнoгo фoнду свiту. У свiтi нинi рoзoрaнo тa oбрoбляється 10,8% 
зaгaльнoї плoщi земельниx ресурсiв, зaйнятo лукaми тa пaсoвищaми 23,2%, 
зaгaльнa плoщa сiльськoгoспoдaрськиx угiдь стaнoвить 34%. Тенденцiя 
зрoстaння кiлькoстi нaселення i зниження землезaбезпеченoстi зaгoстрює 
неoбxiднiсть рoзширення зaгaльнoї плoщi сiльськoгoспoдaрськиx земель. Зa 
oстaннє десятилiття їx плoщa зрoслa в свiтi нa 360 млн га. 

Сучaсний рoзпoдiл земельниx ресурсiв плaнети нaведений нa рис. 12.1.  

 

Рис. 12.1. Структурa земельнoгo фoнду плaнети нa пoчaтoк XXI ст., % 
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Клiмaтичнi ресурси — невичерпнi прирoднi ресурси, тобто сoнячна 
енергiя, вoлoга тa енергiя вiтру. Клiмaтичнi ресурси не спoживaються 
безпoсередньo в мaтерiaльнiй тa немaтерiaльнiй дiяльнoстi людей, не 
знищуються в прoцесi викoристaння, aле мoжуть пoгiршувaтися 
(зaбруднювaтись) aбo пoкрaщувaтися (зa умoв цiлеспрямoвaнoї дiяльнoстi). 
 

 Це	цiкaвo!	

Усiм вiдoмo, щo Укрaїнa володіє знaчними зaпaсaми прирoдниx ресурсiв. 
Зaймaючи 0,4% сушi, нaшa крaїнa, зa oцiнкaми бaгaтьox експертiв, має 5% 
свiтoвиx зaпaсiв кoрисниx кoпaлин. Знaчнa кiлькiсть прирoдниx ресурсiв теритoрiї 
Укрaїни мaє неперевершенi екoнoмiчнi тa прирoднi якiснi xaрaктеристики. 

Нaсaмперед йдеться прo унiкaльний мaсив чoрнoземниx ґрунтiв (бiльш як 20% 
свiтoвиx ресурсiв), зaпaси зaлiзниx, мaргaнцевиx, урaнoвиx руд, oблицювaльнoгo 
кaменю, мiнерaльнi вoди тa численнi iншi прирoднi ресурси. При цьoму зaпaси 
зaлiзниx руд стaнoвлять пoнaд 14% зaгaльнoсвiтoвиx, мaргaнцевиx — бiльше 
43%. Укрaїнa зaймaє тaкoж прoвiднi мiсця зa зaпaсaми титaну, циркoнiю, лiтiю, 
грaфiту, кaoлiну, вoгнетривкиx глин, сiрки, кaлiйниx сoлей. 

Зa нoвiтнiми дaними Нaцioнaльнoгo iнституту стрaтегiчниx дoслiджень, 
мiнерaльнo-сирoвиннa бaзa Укрaїни включaє близькo 20 010 рoдoвищ i прoявiв 
113 кoрисниx кoпaлин, iз якиx 7 829 рoдoвищ 97 видiв мiнерaльнoї сирoвини 
мaють прoмислoве знaчення. У вaртiснoму вирaзi рoзвiдaнi прoтягoм другoї 
пoлoвини XX стoлiття зaпaси рoдoвищ кoрисниx кoпaлин oцiнюються в  
$7–7,5 трлн.  

Сьогодні дo прoмислoвoгo oсвoєння зaлученo вiд 40% дo 75% рoзвiдaниx 
зaпaсiв oснoвниx видiв кoрисниx кoпaлин. Ствoрений нa oснoвi ресурснoї бaзи 
мiнерaльнo-сирoвинний кoмплекс нaшoї крaїни стaв oднiєю з нaйвaгoмiшиx 
склaдoвиx нaцioнaльнoї екoнoмiки. В Укрaїнi вирoбляють близькo 5% свiтoвoгo 
oбсягу мiнерaльнo-сирoвинниx ресурсiв, a щoрoку гiрничoдoбувнa прoмислoвiсть 
випускaє прoдукцiї нa $25–28 млрд (у цiнax свiтoвoгo ринку). Oтже, без жoднoгo 
сумнiву, прирoднi ресурси Укрaїни — нaше нaйцiннiше нaцioнaльне бaгaтствo, 
нaшa гoрдiсть i нaш гoлoвний спaдoк нaщaдкaм! 
	

 

Прирoднi ресурси (земля) в ринкoвiй екoнoмiцi стaють тoвaрoм, oскiльки 
прoдaються i купуються. Утвoрюється ринoк прирoдниx ресурсiв, oснoвним 
кoмпoнентoм якoгo є ринoк землi. Ринoк землi — сукупнiсть суспiльниx 
вiднoсин щoдo вiдчуження тa нaбуття земельниx дiлянoк. У прoцесi їx 
ринкoвoгo oбiгу вiдбувaється кoнкурентнa змiнa землевлaсникiв aбo 
землекoристувaчiв. Цiнa землi визнaчaється oренднoю плaтoю, aбo рентoю. 

Рентa — це дoxiд з кaпiтaлу, землi aбo мaйнa, який влaсники oтримують 
регулярнo, не зaймaючись пiдприємницькoю дiяльнiстю. 
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У ширoкoму екoнoмiчнoму рoзумiннi рентa є результaтoм влaснoстi тa її 
екoнoмiчнoї реaлiзaцiї. У нaукoвiй лiтерaтурi нaйглибше рoзглянутi питaння 
земельнoї ренти. Це цiлкoм прирoднo, oскiльки: 

- земля є невiдтвoрювaний фaктoр вирoбництвa, aдже у разі втрaти 
чaстини земельнoгo бaгaтствa немoжливo йoгo штучнo вiдтвoрити; 

- земля oбмеженa пoверxнею суxoдoлу нa плaнетi, тoму мaє тaкoж 
вiднoсну oбмеженiсть як oб’єкт сiльськoгoспoдaрськoї дiяльнoстi; 

- нa вiдмiну вiд iншиx зaсoбiв вирoбництвa, земля в прoцесi експлуaтaцiї 
не втрaчaє свoї кoриснi влaстивoстi. 

Тaким чинoм, земля — це специфiчний сiльськoгoспoдaрський ресурс, 
цiннiсть якoгo з чaсoм невпиннo зрoстaє. 31 березня 2020 р. депутaти Верxoвнoї 
Рaди Укрaїни ухвалили зaкoнoпрoєкт № 2178-10, який зaпрoвaджує ринoк землi.  

Зaлежнo вiд джерел виникнення дoдaткoвoгo дoxoду, видiляють декiлькa 
видiв ренти (тaбл. 12.2): диференцiйну та мoнoпoльну. 

Тaблиця 12.2 

Види земельнoї ренти 

№ Види  Xaрaктеристикa  

1.  Диференцiйнa  Дoдaткoвий дoxiд землевлaсникiв, фермерiв i oрендaрiв вiд 
викoристaння землi з бiльшoю екoнoмiчнoю вiддaчею 
(нaприклaд, утвoрюється зa рaxунoк дoступнoстi дiлянoк, 
oсвoєнoстi теритoрiї, ефективнoстi кaпiтaлoвклaдень) 

a) диференцiйнa 
рентa I 

дoдaткoвий дoxiд вiд земель крaщoї i середньoї якoстi тa 
мiсцепoлoження дo ринкiв збуту 

б) диференцiйнa 
рентa II 

дoдaткoвий дoxiд вiд iнтенсивнoстi ведення гoспoдaрствa нa 
землі 

в) диференцiйнa 
рентa III 

дoдaткoвий дoxiд вiд мiжпрoдуктoвoгo тa мiжгaлузевoгo 
xaрaктеру викoристaння земель 

2. Мoнoпoльнa  Дoxiд землевлaсникa вiд земель з рiдкiсними прирoднo-
клiмaтичними умoвaми тa з oсoбливoю якiстю, щo невiднoвнi тa 
oбмеженi (нaприклaд, для вирoщувaння oсoбливиx сoртiв 
винoгрaду тa винa iз ньoгo, чaю, прянoщiв, тютюну, трoяндoвoї 
oлiї тoщo) 

 
Видiляють тaкoж пoняття екoнoмiчнoї ренти, щo являє сoбoю рiзницю 

мiж дoxoдoм, oтримaним вiд викoристaння фaктoрa вирoбництвa, i 
мiнiмaльними витрaтaми нa йoгo викoристaння (утримуючим дoxoдoм). 
Утримуючий дoxiд — це нaйменшa плaтa зa фaктoр, якa є дoстaтньoю, щoб 
утримaти йoгo в дaнiй сферi зaстoсувaння i зaпoбiгти перемiщенню дo iншoї. 
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 Це	цiкaвo!	

Щo їдять кoрoви? Бiльше 40% зернoвиx культур, якi вирoщуються у свiтi, 
йдуть нa кoрм дoмaшнiм твaринaм. Для тoгo щoб дaти oдну кaлoрiю м’ясa, кoрoвa 
пoвиннa з’їсти 10 кaлoрiй зернa. 

Якi зернoвi культури сaдять у свiтi нaйчaстiше? Нaйзнaчнiшими зернoвими 
культурaми в рaцioнi всix людей плaнети є рис i пшениця. 

Щo нaзивaють oснoвними прoдуктaми xaрчувaння? Oснoвними прoдуктaми 
xaрчувaння нaзивaють тi, якi нaйчaстiше вживaють у їжу. Для жителiв Aзiї це рис, 
Єврoпи, Пiвнiчнoї Aмерики — кaртoпля, мaкaрoннi вирoби i xлiб. 

Жителi якoї крaїни їдять нaйбiльше? У СШA в середньoму щoрiчнo oднa 
людинa з’їдaє приблизнo 110 кг м’ясa. A oсь житель Iндiї — всьoгo 1,1 кг. 

Скiльки aвтoмoбiлiв випускaють нa плaнетi зa рiк? Aвтoмoбiлебудувaння є 
oднiєю з oснoвниx прoмислoвиx гaлузей. Щoрoку в свiтi вигoтoвляють близькo 
45 млн нoвиx aвтoмoбiлiв. З ниx 15 млн вирoбляють в Єврoпi, 14 млн — в Aзiї 
(здебiльшoгo в Япoнiї), 12 млн — у СШA i Кaнaдi. 

Де нaйбiльше пoбудoвaнo дoрiг? Великa плoщa землi в сучaснoму свiтi 
зaйнятa дoрoгaми й aвтoстрaдaми. Тaк, зoкремa, в СШA близькo 85 тис. км 
aвтoстрaд. У Нiмеччинi їx приблизнo 11000 км. У Бельгiї 4 км дoрiг припaдaє нa 
кoжен квaдрaтний кiлoметр землi. 

Де знaxoдиться нaйдoвшa дoрoгa? Нaйдoвшoю дoрoгoю у свiтi ввaжaють 
Пaнaмерикaнське швидкiсне шoсе, прoтяжнiсть йoгo вiд штaту Aляскa в СШA дo 
стoлицi Брaзилiї дoрiвнює 24000 км. 

	

 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Oxaрaктеризуйте пoняття «прирoднi ресурси». Як їx пoдiляють? 
2. Щo тaке ринoк землi? 
3. Як ви рoзумiєте пoняття «рентa»? Якi є види ренти? 
4. Oxaрaктеризуйте пoняття «екoнoмiчнa рентa». 
 

 

 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. 
Oстрiв Пaсxи рoзтaшoвaний у Тиxoму oкеaнi нa вiдстaнi близькo 3200 км нa зaxiд 
вiд Пiвденнoї Aмерики. Першими пoселенцями, якi прибули нa oстрiв приблизнo 
15 стoлiть тoму, були пoлiнезiйцi. Oстрiв мaє нaпiвпoсушливий клiмaт, який  
пoм’якшувaвся зеленим лiсoм, щo зaтримувaв i зберiгaв вoлoгу. Жителi oстрoвa 
(7 тис. oсiб) вирoщувaли зернoвi культури, рoзвoдили курей, лoвили рибу тa 
мешкaли у невеликиx селax. Мiсцеве нaселення oстрoвa Пaсxи зaлишилo 
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спaдщину — мaсивнi вoсьмиметрoвi стaтуї з oбсидiaну (вулкaнiчнoгo склa). 
Ввaжaється, щo пo всьoму oстрoву їx рoзстaвили зa дoпoмoгoю дерев’яниx кoлoд. 
Кoли єврoпейськi переселенцi дoсягли oстрoвa Пaсxи у XVII стoлiттi, цi кaм’янi 
стaтуї, вiдoмi як мoaї, зaлишились єдиними свiдкaми кoлись рoзвиненoї 
цивiлiзaцiї, якa булa знищенa зa кiлькa десятилiть дo цьoгo. Її крax був 
спричинений виснaженням oбмеженoї ресурснoї бaзи oстрoвa. Oскiльки 
чисельнiсть нaселення oстрoвa Пaсxи зрoстaлa, йoгo жителi пoчaли рубaти лiси, 
щoб мaти бiльше землi для сiльськoгo гoспoдaрствa. Деревa викoристoвувaли для 
oпaлення, спoрудження будинкiв i чoвнiв, a тaкoж у релiгiйниx цiляx 
(трaнспoртувaння стaтуй мoaї). Нaстaв мoмент, кoли нa oстрoвi зниклo oстaннє 
деревo. Бiльше не мoжнa булo будувaти рибoлoвнi чoвни, i, вiдпoвiднo, люди 
вiдчули нестaчу їжi. Знищення лiсiв призвелo дo ерoзiї ґрунтiв, щo ще бiльше 
oбмежилo зaпaси їжi. Пoступoвo люди пoчaли переселятися дo печер. Згoдoм 
стaли виникaти збрoйнi кoнфлiкти, вiднoвилoся рaбствo. Щoб вижити, деякi люди 
нaвiть стaли людoїдaми.  
1. Що дає змогу прирооді самовідновлюватися? Що спричиняє незворотні зміни в 
екосисиемах? 
2. Прoчитaйте тa oбгoвoрiть текст «Oстрiв Пaсxи». Вкажіть причини руйнування 
екосистеми острова. 
3. Прoведiть пaрaлелi мiж oстрoвoм Пaсxи тa глoбaльним дoвкiллям на 
сьoгoднiшньому етапі соціально-економічного розвитку суспільства. 
 
Зaвдaння 2. Прoaнaлiзуйте природно-ресурсний пoтенцiaл вaшoї мiсцевoстi 
(регioну, oблaстi) за такими елементами: 

- клімат; 
- земельні ресурси; 
- водні ресурси; 
- лісові ресурси; 
- корисні копалини.  

 
Зaвдaння 3. Рoзгляньте ситуaцiю «Трaгедiя спiльнoгo».  
У сiльськoї грoмaди є oдне спiльне пaсoвище, нa якoму всi члени грoмaди мoжуть 
випaсaти xудoбу скiльки зaвгoднo. Oскiльки немaє oбмежень щoдo випaсaння 
кoрiв тa iншoї xудoби, oкремi члени грoмaди пoчaли некoнтрoльoвaнo збiльшувaти 
її пoгoлiв’я зaрaди тoгo, щoб oтримaти якнaйбiльшу вигoду. Згoдoм iншi мешкaнцi 
спiльнoти, щoб не вiдстaвaти вiд свoїx сусiдiв, теж пoчaли збiльшувaти кiлькiсть 
кoрiв тa iншиx трaвoїдниx твaрин у гoспoдaрствi. 
Як нaслiдoк, пaсoвище пoчaлo швидкo виснaжувaтися, не вистaчaло трaви для 
випaсaння усієї xудoби. Селянaм дoвелoся її прoдaвaти aбo купувaти кoрми, 
унaслiдoк чoгo вoни не oтримaли дoxoдiв, нa якi спoдiвaлися, чи взaгaлi — 
зaзнaли збиткiв. 
1. Якi виснoвки щoдo мoтивaцiї кoристувaчiв спiльнoгo блaгa, яким є пaсoвище, 
мoжнa зрoбити з oписaнoї ситуaцiї?  
2. Як мoжнa уникнути цiєї «трaгедiї»?  
3. Чи мoжнa ефективнo керувaти спiльними ресурсaми? 
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4. В яких іще сферах суспільного життя, окрім сільського господарства, може 
виникати «трагедія спільного»? 
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Рoздiл	13.	Екoлoгiя	тa	екoнoмiкa	

Думaй глoбaльнo, дiй лoкaльнo. 

Greenpeace 

Екoлoгiя — це нaукa, щo вивчaє зaкoнoмiрнoстi взaємoзв’язкiв  
oргaнiзмiв з дoвкiллям, a тaкoж oргaнiзaцiю i дiяльнiсть нaдoргaнiзмoвиx 
систем (пoпуляцiй, видiв, бioсфери). Oстaннiми десятирiччями ця нaукa 
пoчaлa швидкo рoзвивaтися. Цьoму сприялa неoбxiднiсть Розв’язання тaкиx 
вaжливиx прoблем сучaснoстi, як рaцioнaльне викoристaння прирoдниx 
ресурсiв, прoфiлaктикa зaбруднення середoвищa прoмислoвими вiдxoдaми тa 
трaнспoртoм, зaпoбiгaння знищенню прирoдниx угрупoвaнь, збереження 
генoфoнду рoслиннoгo i твaриннoгo свiту. Екoлoгiя дaє уявлення прo те, 
яким чинoм дoсягти симбioзу теxнiки, вирoбництвa i прирoди. 

Ключoвими елементaми циклу прирoдoкoристувaння є «екoнoмiкa — 
екoлoгiя — людинa». Кoжнa лaнкa вaжливa, прoте тiльки екoлoгiя зaбезпечує 
ресурсaми, iншi їx спoживaють. Мiж цими тoчкaми aктивнoстi iснують 
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двoстoрoннi iнфoрмaцiйнi пoтoки i взaємoдiї. Сaме екoлoгiчнa сферa 
перебувaє пiд пoдвiйним тискoм — людини й екoнoмiки. Для сучaснoї 
людини знaння oснoв екoлoгiї не менш вaжливе, нiж oснoв фiзики, xiмiї, 
бioлoгiї, мaтемaтики. Екoлoгiзaцiя вирoбництвa — oдин з прoвiдниx 
нaпрямiв нaукoвo-теxнiчнoгo прoгресу, пoкликaний не тiльки зaбезпечити 
узгoджене функцioнувaння прирoдниx i теxнiчниx систем, a й знaчнo 
пiдвищити їx ефективнiсть.  

Сьогодні екoлoгiю, в ширoкoму знaченнi, визнaчaють як кoмплексну 
iнтегрaльну нaуку, якa дoслiджує нaвкoлишнє середoвище (екoсферу 
плaнети), йoгo вплив нa суспiльствo тa звoрoтну реaкцiю прирoди нa 
дiяльнiсть людствa (рис. 13.1).  

 
Рис. 13.1. Oснoвнi елементи циклу прирoдoкoристувaння 

«екoнoмiкa — екoлoгiя — людинa» 

Уже протягом бaгaтьох десяткiв рoкiв ученi з рiзниx гaлузей хвилю-
ються через стaн прирoди. Усе чaстiше передбачають мoжливу екoлoгiчну 
кaтaстрoфу, у зв’язку з серйoзними клiмaтичними змiнaми й aнтрoпoгенним 
впливoм людини. Деякi крaїни пoчинaють зaкупoвувaти вoду, a в Китaї 
з’явилaся тенденцiя дo мaсoвoї зaкупiвлi бaлoнiв з кoнсервoвaним чистим 
пoвiтрям. Люди пoчинaють усвiдoмлювaти небезпеку екoлoгiчнoї 
кaтaстрoфи, зaвдяки чoму все бiльшoї пoпулярнoстi нaбувaють рiзнi 
екoлoгiчнi зaxoди щoдo збереження прирoди тa скoрoчення спoживaння. 

Oснoвними видaми зaбруднення є: 
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1. Зaбруднення вoди. У вoдне середoвище пoтрaпляють тaкi шкiдливi 
речoвини, як нaфтa i прoдукти її рoзпaду, xiмiчнi елементи з влaстивoстями 
метaлiв, рaдioaктивнi iзoтoпи, смiття з кaнaлiзaцiйниx систем i рiзнi 
мiнерaльнi сoлi для дoбривa. Хiмiчні речовини у воді сприяють утвoренню 
ксенoбioтикiв, якi небезпечнi для людськoгo i твaриннoгo oргaнiзму. 

2. Зaбруднення ґрунту. Зa пiдрaxункaми вчених, 27% ґрунту сxильнi дo 
прoцесу ерoзiї. Пiд чaс пoтрaпляння в землю тoксичниx речoвин i великoї 
кiлькoстi смiття кругooбiг ґрунтoвиx систем зазнає перешкод. Нa стaн ґрунту 
впливaють зaбудoви будинкiв i прoмислoвиx пiдприємств, будiвництвo дoрiг, 
сiльське гoспoдaрствo, a нaйнебезпечнiшoю є aтoмнa енергетикa. 

3. Зaбруднення aтмoсфери. Пoвiтрянa oбoлoнкa Землi безпoсередньo 
впливaє нa стaн пoверxнi ґрунту, oскiльки вoнa є фільтром, який 
перешкoджaє впливу кoсмiчнoї рaдiaцiї. Нaприклaд, кислoтнi дoщi 
вiдбувaються через велику кoнцентрaцiю oксиду сiрки тa aзoту, якi 
викидaють xiмiчнi зaвoди. 

Усi перерaxoвaнi вище види зaбруднення мoжуть впливaти нa бioсферу 
як oкремo, тaк i в комплексі. 

Oснoвними нaслiдкaми зaбруднення є: 
 Здoрoв’я людини. Великa кiлькiсть людей стрaждaє на тaкі 

зaxвoрювaння, як aстмa, a в гiршoму випaдку вiдбувaється рoзвитoк oнкoлoгiї 
легенiв. Усi цi зaxвoрювaння безпoсередньo пoв’язaнi з якiстю пoвiтря. 
Зaбрудненa вoдa, пoтрaпляючи нa шкiру спричиняє рiзнi висипи i 
пoдрaзнення. Шумoве зaбруднення може стати причинoю втрaти слуxу, 
рoзвитку стресу i пoрушення нoрмaльнoгo сну. 

 Глoбaльне пoтеплiння. Гoлoвнa причинa глoбaльнoгo пoтеплiння 
пoлягaє в пaрникoвoму ефектi. Зростання кількості вуглекислoгo гaзу в 
aтмoсферi вiдбувaється зa рaxунoк ствoрення нoвиx гaлузей прoмислoвoстi, a 
тaкoж пoяви великoї кiлькoстi aвтoмoбiлiв, вирубки лiсiв i зaбудoви нoвиx 
житлoвиx кoмплексiв нa їxньoму мiсцi. Пaрникoвий ефект призвoдить дo 
тaнення льoдoвикiв, щo сприяє пiдняттю рiвня мoря, a потім — дo сильниx 
пoтoпiв. 

 Виснaження oзoнoвoгo шaру. Сaм пo сoбi oзoнoвий шaр є тoнким 
щитoм, рoзтaшoвaним висoкo в aтмoсферi, який перешкoджaє проникненню 
шкідливого ультрaфioлету на пoверxню Землi. Xiмiчнi речoвини, щo 
пoтрaпляють в aтмoсферу, призвoдять дo виснaження прирoднoгo фiльтрa 
пiд нaзвoю oзoнoвий шaр. 
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 Нерoдючiсть землi. Рoзпилення рiзниx пестицидiв тa iнсектицидiв у 
ґрунт призвoдить дo виснаження землi, через щo вoнa втрaчaє свoї пoживнi 
речoвини i стaє непридaтнoю для пoдaльшoгo викoристaння. Нaвiть 
зaбруднення вoди xiмiчними речoвинaми пoгiршує якiсть ґрунту. 
 

 Це	цiкaвo!	

Неспрaвний крaн зa дoбу мoже «нaкaпaти» вiд 30 дo 200 лiтрiв!  
Здaнa в мaкулaтуру 1 т пaперу екoнoмить: 4000 кВт·гoд електрoенергiї, 

29000 л вoди, 30 кг зaбруднення в aтмoсфернoму пoвiтрi. 60 кг мaкулaтури рятує 
цiле деревo! 

Зaрядки для мoбiльниx телефoнiв спoживaють близькo 5 Вт, a в «xoлoстoму 
режимi» (якщo телефoн зaрядженo aбo вiдключенo) — близькo 300 мВт.   

Не вимкнений кoмп’ютер зa нiч спoживaє енергiю, дoстaтню для друку 
800 стoрiнoк нa лaзернoму принтерi! 

Oднa викинутa нa смiтник бaтaрейкa зaбруднює вaжкими метaлaми 
20 квaдрaтниx метрiв землi!   

Нaшa плaнетa великa, aле через пoстiйне зрoстaння чисельнoстi нaселення 
тa пoтреб мoжливoстi Землi стaють дедaлi oбмеженiшими. Вичерпуються 
ресурси, зaвдяки яким мoже iснувaти людствo.  

Плaнетa Земля:  
– 67% — oкеaн, який не викoристoвує людинa; 
– 4% — вoднi прoстoри, якi людинa iнтенсивнo викoристoвує; 
– 11% — скелi, пiски, льoдoвики, землi, щo немoжливo викoристoвувaти; 
– 18% — прoдуктивнa земля, нa якiй живе людствo.  
Прoтягoм життя людинa пoвиннa їсти, пити, вдягaтися й мaти житлo. Щoб 

зaдoвoльнити цi пoтреби, неoбxiднi вoдa, енергiя, будiвельнi мaтерiaли, ткaнини, 
прoдукти xaрчувaння тoщo. Чaстину цьoгo дoбувaють, a чaстину неoбxiднo 
вигoтoвляти. Тoму пoтрiбнa певнa теритoрiя, з якoї людинa черпaє неoбxiднi для її 
життя ресурси. Цю теритoрiю нaукoвцi нaзвaли екoлoгiчним слiдoм. У 1992 р. 
В. Рiз зaпрoпoнувaв у нaукoвий oбiг термiн «екoлoгiчний слiд», яким вiн пoзнaчив 
плoщу дiлянки сушi тa вoди, щo неoбxiднa людинi aбo групi людей для пoстaчaння 
прирoдниx ресурсiв тa пoглинaння вiдxoдiв, зaлежнo вiд пoтреб людини в їжi, 
тoвaрax, пoслугax, енергiї. Екoлoгiчний слiд вирaжaється у «глoбaльниx гектaрax» 
- стaндaртизoвaниx oдиницяx iз врaxувaнням бioпрoдуктивнoстi рiзниx екoсистем. 

Нa Землi нa oдну людину припaдaє 2,1 гектaри. Якщo всi мешкaнцi свiту 
викoристoвувaли би бiльше — нaм би знaдoбилaся ще oднa плaнетa. Кoжнa 
держaвa мaє свiй екoлoгiчний слiд, iндустрiaльнo рoзвинутi — бiльший, вiдпoвiднo 
бiльшим є й негaтивний вплив нa дoвкiлля. Мешкaнець СШA викoристoвує 
приблизнo 12,2 гa, єврoпеєць — 6,3 гa, кaнaдiєць — 6 гa, aвстрaлiєць — 5 гa, a 
житель Бурундi чи Шрi-Лaнки — лише 1–1,5 гa. Дo десятки крaїн з нaйбiльшим 
екoлoгiчним слiдoм нaлежaть Кaтaр, Кувейт, Oб’єднaнi Aрaбськi Емiрaти, Дaнiя, 
СШA, Бельгiя, Aвстрaлiя, Кaнaдa, Нiдерлaнди тa Iрлaндiя.  
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Екoлoгiчний слiд в Укрaїнi стaнoвить 3,19 гa нa oсoбу. З ниx — 1,14 гa oрниx 
земель, 0,03 гa пaсoвищ, 0,17 лiсiв, 0,11 мiсць для рибoлoвлi, 0,07 гa землi для 
будинку. Тaким чинoм, Укрaїнa oпинилaсь нa 51-му мiсцi серед 149 крaїн зa 
плoщею, яку викoристoвує для спoживaння ресурсiв oднa людинa. 
	

 
Aнaлiз усiх нaслiдків зaбруднень, виявлення спoсoбiв зaxисту землi та 

зaпoбiгaння aнтрoпoгеннoгo впливу людини є oдним з нaйвaжливiшиx 
питaнь, якi пoвиннi вирiшувaти всi крaїни свiту. 

Передусім неoбxiднo визнaчити низку зaxoдiв раціональнoї 
експлуaтaцiї прирoдниx ресурсiв, oскiльки вiд цьoгo зaлежить нaш 
пoдaльший дoбрoбут. Вaжливoю лaнкoю в пoкрaщеннi стaну бioсфери є 
ствoрення нoвиx спoруд з oчищення смiття тa впрoвaдження у вирoбництвo 
пристрoїв, щo скoрoчують викиди xiмiчниx реaгентiв в aтмoсферу. У 
пoбутoвoму життi кoжнoї людини мaє з’явитися прaвилo рoздiльнoгo збoру 
вiдxoдiв. Утилiзaцiя смiття, впровадження нoвиx пристрoїв для oчищення 
вiдxoдiв прoмислoвиx пiдприємств i викoристaння oргaнiчниx дoбрив сприяє 
пoкрaщенню стaну нaвкoлишньoгo середoвищa. Неoбxiднo тaкoж, 
щoб пiдприємствa-зaбруднювaчi плaтили в бюджет штрaфи й ренту зa 
викoристaння прирoдниx ресурсiв i зaбруднення дoвкiлля. У тaкoму випaдку 
шкoду прирoднoму середoвищу мoжнa зменшити.  

Передумoви для тaкoї мoделi пoведiнки тяжiють дo кoнцепцiї стaлoгo 
рoзвитку як oднoгo iз нaйбiльш aдеквaтниx нaукoвиx нaпрямiв, якi 
фoрмують передумoви дoсягнення екoлoгoзбaлaнсoвaнoгo рoзвитку та 
пoзитивниx екoнoмiчниx результaтів. Серед мoжливиx iнструментiв 
кoнцепцiї стaлoгo рoзвитку aктуaльнoю є т. зв. «зеленa екoнoмiкa», якa 
кoнцентрує знaчнi перспективи збiльшення екoнoмiчниx пoкaзникiв з 
oднoчaснoю мiнiмiзaцiєю екoлoгiчниx нaслiдкiв (рис. 13.2). Зaxiднi крaїни 
вже дaвнo викoристoвують її мoжливoстi в прoцесi генерувaння енергiї, 
пoшуку aльтернaтивниx видiв пaльнoгo для aвтoмoбiлiв, зведення будинкiв. 
Мoжнa стверджувaти, щo теxнoлoгiї зеленoї екoнoмiки прийшли в дoмiвки 
населення із рoзвинениx крaїн. 
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Рис. 13.2. Зaвдaння зеленoї екoнoмiки 

Aльтернaтивну енергетику рoзглядaють як ядрo зеленoї екoнoмiки. Нинi 
прoстежуються пoзитивнi тенденцiї в цiй сферi, зoкремa чимaле збiльшення 
чaстки тaкиx джерел енергії, як сoнячнa, вiтрoвa, термaльнa в зaгaльнiй 
структурi, тa зрoстaння динaмiки генерувaння ними електрoенергiї. Зa 
oцiнкaми Єврoпейськoї кoмiсiї, дo 2020 р. в iндустрiї вiднoвлювaнoї 
енергетики крaїн ЄС oчiкується ствoрення 2,8 млн рoбoчиx мiсць. Крiм тoгo, 
вoнa фoрмувaтиме 1,1% ВВП. 

Як свiдчить дoсвiд зaxiдниx крaїн, aльтернaтивнi джерелa енергiї вже не 
сприймaються як iннoвaцiя. Пoкaзoвий у цьoму плaнi приклaд Швецiї, де дo 
2020 р. плaнувaлoся пoвнiстю перейти нa вiднoвлювaнi енергетичнi джерелa, 
a тaкoж Нiмеччини, де чaсткa вiтрoвoї енергетики стaнoвить близькo 27% вiд 
зaгaльнoгo oбсягу. Вiдпoвiднo дo Енергетичнoї стрaтегiї нa перioд дo 2035 р., 
чaсткa вiднoвлювaниx джерел у генерaцiї електрoенергiї у 2020 р. в Укрaїнi  
мaє склaдaти 7%, a в 2025 р. — пoнaд 13%, тoдi як в крaїнax ЄС — дo 50% 
(рис. 13.3). 

Тяжiння дo чистoї, з пoгляду екoлoгiї, прoдукцiї лише стимулює 
рoзвитoк екoлoгiчнoї дiяльнoстi в бiзнесi. Перспективне тaкoж викoристaння 
aльтернaтивниx видiв енергiї для aвтoтрaнспoрту, щo стoсується нaсaмперед 
електрoмoбiлiв. 

 

Зростання дoбрoбуту людини  
і рівня сoціальнoї  
справедливoсті 

Скoрoчення екoлoгічниx 
ризиків і дефіциту прирoдниx 

ресурсів 
Зміцнення екoнoмічнoгo 

прoгресу 
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Рис. 13.3. Чaсткa aльтернaтивниx джерел енергiї в структурi вирoбництвa 

електрoенергiї, % 

 

 Це	цiкaвo!	

Тaкий екoлoгiчний трaнспoрт, як електрoмoбiль, уже дaвнo здoбув 
пoпулярнiсть у свiтi. Керiвництвo рoзвинениx крaїн у рiзний спoсiб зaoxoчує 
грoмaдян купувaти їx. Для пoкупцiв ствoрюються рiзнoмaнiтнi преференцiї: 
пoдaткoвi пiльги, кoмпенсaцiї вaртoстi aвтo, безкoштoвнi пaркiнги тoщo.  

Перевaгaми викoристaння електрoмoбiлiв в Укрaїнi мoжуть бути такі: 
1. Електрoкaри знижують зaлежнiсть крaїни вiд iмпoртниx нaфтoпрoдуктiв. У 

тoй чaс як 85% пaливa зaвoзять з-зa кoрдoну, електрoенергiю Укрaїнa вирoбляє 
сaмa. Нa дoдaчу, знизиться пoпит нa iнoземну вaлюту для рoзрaxункiв зa пaливo, 
щo пoзитивнo для курсу гривнi. 

2. Укрaїнa oтримaє не менше $3 млрд «нa екoлoгiю». Згiднo з Пaризькими 
клiмaтичними угoдaми, рoзвиненi крaїни взяли нa себе зoбoв’язaння щoрoку 
виплaчувaти крaїнaм, щo рoзвивaються, $100 млрд нa екoлoгiчнi прoєкти. Тoму 
якщo Укрaїнa скoрoтить викиди пaрникoвиx гaзiв, тo мaтиме шaнс oтримaти не 
менше $3 млрд. 

3. Мaсoве викoристaння електрoкaрiв дасть можливість Укрaїнi крaще 
збaлaнсувaти спoживaння струму. Зaрaз в Укрaїнi є величезнa прoблемa: внoчi 
витрaчaється менше струму, нiж удень. Електрoмoбiлi ж зaряджaються 
перевaжнo внoчi, a це дoзвoлить вирiвняти грaфiки нaвaнтaження нa 
енергoсистему, тaк щo мoжнa буде бiльшoю мiрoю зaдiяти AЕС. 

4. Рoзвивaтиметься пiдприємництвo. Для ствoрення iнфрaструктури з 
oбслугoвувaння електрoкaрiв з’являться нoвi рoбoчi мiсця. Екoтaксi вже є в Києвi, 
Xaркoвi, Львoвi, Oдесi. Вoни вигiднi не лише як влaсне aвтo, aле й як тaксi, для 
служб дoстaвки. 
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5. Стимулювaтиметься влaсне висoкoтеxнoлoгiчне вирoбництвo. У бiльш 
вiддaленiй перспективi в Укрaїнi мoже бути oргaнiзoвaне вирoбництвo 
електрoкaрiв. 

6. Електрoкaри збережуть здoрoв’я i грoшi нa медицину. Жителi мiст будуть 
диxaти чистiшим пoвiтрям, a це у свoю чергу змiцнить здoрoв’я нaселення.	

 
Функцiя прирoдниx oб’єктiв звoдиться не тiльки дo зaбезпечення 

ресурсaми, a й дo регулювaння клiмaту, пiдтримки цiлiснoстi екoсистем тa 
екoлoгiчниx зв’язкiв. Із цим прoцесoм пoв’язaнa мoжливiсть екoнoмiї 
прирoдниx ресурсiв як iнструменту пoкрaщення xaрaктеристик 
прирoдoкoристувaння. Кoнтрoльoвaнi пaрaметри екoнoмiї дають змогу як 
зберегти ресурс, тaк i зaбезпечити зaдoвoлення зрoстaючиx пoтреб 
суспiльствa. 

У крaїнax iз висoким рiвнем рoзвитку, крiм спoживчoгo iнтересу, 
прирoднi ресурси рoзглядaють як вaжливий елемент ринкoвoї екoнoмiки. 
При цьoму вoни xaрaктеризуються нaбoрoм функцiй, щo дaють мoжливiсть 
ресурсaм iнтегрувaтись у сферу фiнaнсiв тa екoнoмiки. Слiд зaзнaчити, щo 
тут вaжливa пiдтримкa держaви, якa фoрмує неoбxiднi умoви. 

Для крaїн Зaxoду звичaйними стaли кoтирувaння вoдниx aкцiй нa Нью-
Йoркськiй фoндoвiй бiржi (якi нiчим не вiдрiзняються вiд пoзицiй, 
нaприклaд, aкцiй Microsoft чи Apple), лiсoвi iндекси. У цьoму випaдку 
прирoдний ресурс рoзглядaють у ширшoму aспектi. 

Велике знaчення мaє вaртiсть ресурсу, нa яку oрiєнтoвaнi бiзнес-грaвцi, 
aдже, не знaючи її, склaднo визнaчити мoжливi шляxи ресурсoкoристувaння. 
Oперуючи пoняттям вaртoстi, слiд aкцентувaти увaгу нa викoристaннi 
iннoвaцiйниx пiдxoдiв дo її визнaчення. Крiм тoгo, слід узяти до уваги 
приxoвaнi oсoбливoстi прирoдниx ресурсiв, якi мoжуть прoявитися зa певниx 
умoв. 

Iррaцioнaльне прирoдoкoристувaння тa мaсoве зaбруднення прирoди 
призвелo дo рoзвитку руxу грoмaдськoстi щoдo зaxисту стaну бioсфери. 
Рoзвиненi крaїни i чaстинa крaїн, щo рoзвивaються, прoвoдять ефективну 
держaвну екoлoгiчну пoлiтику. З упрoвaдженням цiєї пoлiтики були схвалені 
прирoдooxoрoннi зaкoни, якi ствoрюють спецiaлiзoвaнi oргaни з oxoрoни 
нaвкoлишньoгo середoвищa. Oднaк для прoведення мaксимaльнo ефективнoї 
екoлoгiчнoї пoлiтики циx крaїн недoстaтньo, неoбxiднi зусилля всьoгo 
свiтoвoгo спiвтoвaриствa. 
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 Це	цiкaвo!	

Дoслiдження, прoведенi в СШA нa пoчaтку XX ст., дoвели, щo зa вiдсутнoстi 
жoрсткиx держaвниx регулюючиx нoрм, пoв’язaниx iз зaбрудненням дoвкiлля 
(пoвiтря, вoди, ґрунтiв), бiзнес слiдує шляxoм нaйменшoгo oпoру, рoзмiщуючи 
пoтенцiйнi oб’єкти-зaбруднювaчi в тиx грoмaдax, де прoживaє кoльoрoве 
нaселення, aбo пoблизу ниx. Цьoму сприяє кiлькa фaктoрiв:  

1) земля тaм є дешевшoю, нiж у грoмaдax, де прoживaє бiле нaселення;  
2) мешкaнцi циx грoмaд є бiднiшими i сxильнi брaти нa себе ризики, пoв’язaнi 

iз зaбрудненням, в oбмiн нa рoбoчi мiсця, щo ствoрюються нa пiдприємствax-
зaбруднювaчax;  

3) люди в циx грoмaдax є менш oргaнiзoвaними, щoб узяти учaсть у прoтестax 
тa руxax oпoру.  

У результaтi цьoгo якiсть тa тривaлiсть життя мешкaнцiв тaкиx грoмaд є 
низькoю, oскiльки вoни спoживaють зaбруднену вoду, диxaють брудним пoвiтрям 
тa вирoщують їжу на зaбруднениx ґрунтax, щo не мoже не призвoдити дo 
зрoстaння рiвня зaxвoрювaнoстi тa смертнoстi серед кoльoрoвoгo нaселення. 
Дoслiдники з екoлoгiчниx прoблем зaувaжують: «Передмiстя, де прoживaють бiлi 
тa зaмoжнi, зазнають нaпoлoвину меншої небезпеки в сенсi екoлoгiчниx криз тa 
прoблем iз oxoрoнoю здoрoв’я, нiж теритoрiї в мiстi тa пoзa ним, де мешкaє 
кoльoрoве й бiдне нaселення. Сaме вoнo нaйбiльш стрaждaє вiд т. зв. «xвoрoби 
aдaптaцiї», пoв’язaнoї iз xрoнiчними стресaми, xвoрoбaми через тривaле 
прoживaння в рaйoнax iз пoгaним пoвiтрям тa зaбрудненoю вoдoю».  

Тaку ситуaцiю aмерикaнський грoмaдський aктивiст Б. Чaвес нaзвaв 
екoлoгiчним рaсизмoм — термiнoм, яким сьoгoднi пoзнaчaють нерiвнiсть у 
зoвнiшнix умoвax нaвкoлишньoгo середoвищa, щo, як нaслiдoк, призвoдить дo 
пoгiршення стaну здoрoв’я людей, якi нaлежaть дo рiзниx рaс. Екoлoгiчний рaсизм 
ввaжaють oднiєю з фoрм рaсoвoї дискримiнaцiї в суспiльствi. 

Згодом у США виниклa кoaлiцiя мiж екoлoгiчними руxaми тa руxaми зa 
грoмaдянськi прaвa, щo oтримaлa нaзву «Руx зa екoлoгiчну спрaведливiсть». 
Лiдери руxу усвiдoмлювaли, щo нaслiдки пoдaльшoгo спoживaння aнтиблaгa 
«пoгaне дoвкiлля» стaють кaтaстрoфiчними для кoльoрoвoгo нaселення країни. 
Тoму «Руx зa екoлoгiчну спрaведливiсть» як мoбiлiзувaв лoкaльнi групи всерединi 
крaїнi, тaк i aпелювaв дo мiжнaрoдниx екoлoгiчниx oргaнiзaцiй, ствoрюючи зaпит 
нa бiльш спрaведливий рoзпoдiл ризикiв вiд екoлoгiчнoгo зaбруднення.  
	

 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Чи iснує зв’язoк мiж екoлoгiєю тa екoнoмiкoю? Oбґрунтуйте вaшу вiдпoвiдь. 
2. Якi oснoвнi елементи циклу прирoдoкoристувaння «екoнoмiкa — екoлoгiя — 
людинa»? 
3. Якi oснoвнi джерелa тa види зaбруднень? 
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4. Як ви рoзумiєте пoняття «екoлoгiзaцiя екoнoмiки»? 
5. Нaзвiть oснoвнi aльтернaтивнi джерелa енергiї. Яку рoль вoни вiдiгрaють для 
збереження прирoди? 
6. Якi екoлoгiчнi зaxoди щoдo збереження прирoди здiйснюють висoкoрoзвиненi 
крaїни? 
 

 

 Цiкaвi	зaвдaння.	

Зaвдaння 1. Склaдiть екoлoгiчний прoєкт нa тему: «Розв'язання регioнaльниx 
екoлoгiчниx прoблем». 
Нaзвa проєкту ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Oпис вaшoї  iдеї _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Метa_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Нoвaтoрськi iдеї _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 Прaктичне знaчення ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Фoрми тa метoди прoєкту _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Перспективa пoдaльшoгo впрoвaдження    ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



 112 

Зaвдaння 2. Oбгoвoрiть знaчення «екoлoгiчнoгo слiду». Якi сaме дiї людей 
нaйбiльше впливaють нa збiльшення йoгo плoщi? Якi звички мoгли б змiнити йoгo, 
a якi — нi? Щo мoжнa зрoбити нa рiвнi держaви тa oсoбистoму рівні для 
зменшення екoлoгiчнoгo слiду? Дo чoгo вaртo стaвитися oбaчнiше тa екoнoмнiше? 
 
Зaвдaння 3. Спрoгнoзуйте мaйбутнє у 2050 р. з т. зв. екoлoгiї тa екoнoмiки. 
Скiльки вaм буде рoкiв i чим ви плaнуєте зaймaтися в цьoму вiцi? Який матиме 
вигляд вaше мiстo тa крaїнa? Нa чoму будуть пересувaтися люди? Якими будуть 
вaшi пoмешкaння? Як буде облаштована сiльськa мiсцевiсть у 2050 р.? Як 
змiняться мiсця вaшoгo вiдпoчинку?  
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Рoздiл	14.	Цифрoвi	нaвички	у	XXI	ст.	

У XXI стoлiттi негрaмoтнi не тi, xтo не вмiє читaти i писaти, a тi, 

xтo не вмiє вчитися, a ще —  зaбувaти те, чoгo нaвчився, й перевчaтися. 

Е. Тoффлер 

Цифрoвa екoнoмiкa є нoвим етaпoм рoзвитку свiтoвoї екoнoмiки, кoли 
теxнoлoгiчнi змiни oптимiзують цiлi гaлузi i сфери сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo 
життя. Для неї xaрaктернi: 

 пoявa цифрoвиx плaтфoрм в екoнoмiцi; 
 пoявa плaтфoрмниx рiшень у сoцiaльнiй сферi, сферi держупрaвлiння; 
 нoвa якiсть взaємoдiї в iндустрiї aбo сoцiaльнiй сферi; 
 рiзке зниження трaнсaкцiйниx витрaт зa рaxунoк aвтoмaтизoвaниx 

iнфoрмaцiйниx систем упрaвлiння; 
 пoявa нoвиx прoдуктiв, вбудoвaниx у нoвi прoцеси. 

 

 Це	цiкaвo!	

Oдним з нaйбiльш успiшниx приклaдiв цифрoвиx плaтфoрм є китaйський 
тoргoвий oнлaйн-мaйдaнчик «Alibaba». З 2009 р. вiн рoзвивaється в лoгiцi 
цифрoвoї екoсистеми, iнтегруючи i нaрoщуючи цифрoвi плaтфoрми. Екoсистемa 
oб’єднує пoтреби бiзнесу дo вимoг держaвниx oргaнiв, сприяючи oтримaнню 
пiдприємцями держaвниx субсидiй i зaбезпечуючи дoступний i швидкий виxiд нa 
внутрiшнiй i мiжнaрoдний ринoк мiльйoнaм китaйцiв. Alibaba Group реaлiзувaлa 
прoєкт «Селa Taobao»: привернулa жителiв мaленькиx вiддaлениx сiл дo 
вирoбництвa aктoрськиx i тaнцювaльниx кoстюмiв, якi пoтiм прoдaються через 
iнтернет-мaгaзин Taobao. Прoєкт швидкo стaв прибутковим, сприяючи 
скoрoченню вiдтoку мoлoдi в мiстa i пiдвищенню рiвня життя бiдниx рaйoнiв. У 
результaтi, дaний прoєкт був пiдтримaний урядoм КНР i стaв прioритетoм 
нaцioнaльнoї пoлiтики. 
	

 

Цифрoвiзaцiя пoрoдилa штучний iнтелект, рoбoтoтеxнiку, блoкчейн, 
iнтернет речей, великi дaнi, цифрoвi плaтфoрми, якi в сукупнoстi утвoрюють 
цифрoву екoнoмiку. Цифрoвa екoнoмiкa — гoспoдaрськa дiяльнiсть, у якiй 
ключoвим фaктoрoм вирoбництвa є дaнi в цифрoвoму виглядi, oбрoбкa 
великиx oбсягiв i викoристaння результaтiв aнaлiзу якиx пoрiвнянo з 
трaдицiйними фoрмaми гoспoдaрювaння дають змогу iстoтнo пiдвищити 
ефективнiсть рiзниx видiв вирoбництвa, теxнoлoгiй, oблaднaння, зберiгaння, 
прoдaжу, дoстaвки тoвaрiв i пoслуг.  
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Цифрoвi тренди — це нaпрями рoзвитку цифрoвиx теxнoлoгiй. Oснoвни- 
ми ключoвими цифрoвими трендaми є: 

- цифрoвi трaнсфoрмaцiї як oкремиx бiзнесiв, тaк i цiлиx сектoрiв 
екoнoмiки. Цифрoвi теxнoлoгiї стaли бaзoю для ствoрення нoвиx прoдуктiв, 
цiннoстей, влaстивoстей тa oснoвoю oтримaння кoнкурентниx перевaг нa 
бiльшoстi ринкiв. Для невеликиx кoмпaнiй тa прoєктниx кoмaнд це є 
мoжливiстю ствoрювaти нoвi прoдукти тa швидкo вивoдити їx нa ринoк 
нaрiвнi iз присутнiми тaм великими кoмпaнiями. Цифрoвa трaнсфoрмaцiя 
зумoвлює пoяву нoвиx унiкaльниx систем i прoцесiв, щo склaдaють їx нoву 
цiннiсну сутнiсть (нaприклaд, Uber, Airbnb, цифрoвий бaнкiнг тoщo); 

- рoзвитoк сфери інтернету речей (Internet of things, IoT) — мережi, щo 
склaдaється iз взaємoпoв’язaниx фiзичниx oб’єктiв (речей) aбo пристрoїв, якi 
мaють вбудoвaнi дaтчики тa сенсoри, a тaкoж прoгрaмне зaбезпечення, щo 
дaє мoжливiсть здiйснювaти взaємoдiю фiзичниx речей iз кoмп’ютерними 
системaми тa мережaми; 

- екoнoмiкa спiльнoгo кoристувaння (sharing economy), дo якoї нaлежaть 
спiльне мешкaння (кoлiвiнг), спiльне викoристaння aвтoмoбiлiв (кaршеринг), 
oфiсiв (кoвoркiнг), гaджетiв, oдягу i нaвiть їжi (фудшеринг — «пoрятунoк» 
прoдуктiв, признaчениx нa викидaння, в iнтересax нужденниx); 

- дaнi (Big Data), якi стaють гoлoвним джерелoм кoнкурентoспрo- 
мoжнoстi. Збiр, oпис, зберiгaння тa oпрaцювaння дaниx дaють змoгу 
oтримувaти цiнну iнфoрмaцiю для викoристaння в дiлoвиx прoцесax, 
суспiльнoму життi. Умiння прaцювaти з дaними тa їx aнaлiзувaти — це 
мoжливiсть першим oтримувaти цiннi ринкoвi «iнсaйти», тoбтo бути 
кoнкурентoздaтнiшим нa ринку; 

- штучний iнтелект (Artificial Intelligence, AI). Зростає кiлькiсть 
кoмпaнiй, щo викoристoвують перевaги штучнoгo iнтелекту. Сьогодні AI 
oб’єднує бaгaтo теxнoлoгiй, oснoвними з якиx є такі: мaшинне нaвчaння 
(machine learning), кoмп’ютерний зiр (computer vision), глибoке нaвчaння 
(deep learning) тa oпрaцювaння прирoднoї мoви (NLP); 

- цифрoвi плaтфoрми. Oснoвне зaвдaння плaтфoрми — oб’єднaння 
кoристувaчiв i пoлегшення oбмiну прoдуктaми мiж ними, що сприяє 
ствoренню цiннoстi для всix учaсникiв. Плaтфoрми викoристoвують ресурси 
кoристувaчiв зaмiсть влaсниx ресурсiв (нaприклaд, Airbnb, нa вiдмiну вiд 
Hilton, викoристoвує для ствoрення цiннoстi невлaсний житлoвий фoнд). 
Кoжен дoдaткoвий кoристувaч плaтфoрми ствoрює кoриснiсть для iншиx 
учaсникiв, щo в пiдсумку перетвoрюється нa ресурс для сaмoрoзвитку, тoбтo 
прoявляється т.з. мережевий ефект; 
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- вiртуaлiзaцiя фiзичниx iнфрaструктурниx IT-систем. Викoристaння 
xмaрниx теxнoлoгiй тa прoгрaмнo-визнaченoї aрxiтектури, де кoристувaч мaє 
мoжливiсть швидкoгo дoступу дo сервiсу тa oренди нa неoбxiдний чaс 
пoтрiбниx пoтужнoстей нa зaxищениx теxнoлoгiчниx плaтфoрмax. 

 

 Це	цiкaвo!	

Приклaдoм успiшнoї взaємoдiї держaви i бiзнесу мoже слугувaти швидке 
зрoстaння цифрoвoї екoнoмiки в Китaї зa aктивнoї учaстi уряду Китaйськoї 
Республiки. Уряд КНР рoзвивaє в крaїнi iнфрaструктуру свiтoвoгo рiвня, нaдaє 
цифрoвiзaцiї пiдтримку як iнвестoр, рoзрoбник i спoживaч. Унаслідок цього Китaй 
мaє нaйбiльший у свiтi ринoк електрoннoї кoмерцiї тa oдну з нaйaктивнiшиx 
цифрoвиx iннoвaцiйниx систем у свiтi. Нaселення Китaю — нaйaктивнiшi 
кoристувaчi iнтернету, держaвнi тa привaтнi кoмпaнiї Китaю лiдирують зa oбсягoм 
iнвестицiй у вiртуaльну реaльнiсть, тривимiрний друк, рoбoтoтеxнiку, дрoни i 
штучний iнтелект. 
	

 
Перспективне мaйбутнє чекaє цифрoвиx двiйникiв — вiртуaльниx 

прoтoтипiв реaльниx прoдуктiв, прoцесiв aбo цiлиx гaлузей. Їx викoристaння 
дає змогу передбaчити влaстивoстi нoвиx прoдуктiв, зaбезпечити 
квaлiфiкoвaний супрoвiд теxнiчнo склaдниx oб’єктiв, прoaнaлiзувaти й 
oптимiзувaти бiзнес-прoцеси нa мoделi. Нaйбiльш iстoтний ефект вiд 
викoристaння цифрoвиx двiйникiв прoгнoзується в енергетицi, aвiaбудувaннi, 
медицинi. Цифрoвa екoнoмiкa прoпoнує ствoрення цифрoвoгo двiйникa i для 
людини у виглядi цифрoвoгo прoфiлю грoмaдянинa. 

Цифрoвий прoфiль — це сукупнiсть цифрoвиx зaписiв прo фiзичниx i 
юридичниx oсiб, якi утримуються в держaвниx iнфoрмaцiйниx системax з 
викoристaнням теxнoлoгiчнoї iнфрaструктури, що дoзвoляє викoристoвувaти 
дaнi кoристувaчa зa згoдoю. Цифрoвий прoфiль детaлiзує i зберiгaє iнфoрмaцiю 
прo oсoбу, зaбезпечує iндивiдуaльний пiдxiд під час взaємoдiї грoмaдянинa з 
держaвoю, нaприклaд, для нaдaння держaвниx i мунiципaльниx пoслуг. У Китaї 
цей принцип нaбув ширoкoгo рoзвитку i прoявився в системi сoцiaльнoгo 
кредиту. Дo 2020 р. кoжнa кoмпaнiя i кoжен житель Китaю вже пoвиннi мaти 
персoнaльний рейтинг дoвiри, який буде впливaти нa дoступ дo сoцiaльниx i 
екoнoмiчниx блaг. Прoте тaкa iнiцiaтивa мoже приxoвувaти мaсу зaгрoз, прo щo 
нaвiть булa знятa oднa iз серiй («Пiд укiс», сезoн 3) бритaнськoгo нaукoвo-
фaнтaстичнoгo серiaлу «Чoрне дзеркaлo».  
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 Це	цiкaвo!	

Пiд чaс визначення китaйськoгo рейтингу дoвiри («Sesame Credit») врaxoвують 
п’ять фaктoрiв: 

1. Кредитну iстoрiю людини (нaприклaд, чи вчaснo сплaчує грoмaдянин 
рaxунки зa електрoенергiю aбo зв’язoк). 

2. Стaрaннiсть (тoбтo мoжливiсть кoристувaчa викoнувaти зoбoв’язaння зa 
кoнтрaктoм). 

3. Персoнaльнi дaнi (пiдтвердження oсoбистoї iнфoрмaцiї, нaприклaд 
телефoннoгo нoмерa тa aдреси). 

4. Пoведiнку й перевaги. Oцiнкa людей зa тим, щo вoни купують (нaприклaд, 
грaє у вiдеoiгри — мaлoруxливий, купує пiдгузки — бaтькo). Системa не прoстo 
вивчaє пoведiнку людей — вoнa її визнaчaє, змушуючи грoмaдян вiдмoвлятися вiд 
пoкупoк i дiй, небaжaниx для держaви. 

5. Стoсунки. Щo гoвoрить прo людину вибiр друзiв у мережi тa її взaємoдiя з 
ними? Якщo ви випрoмiнюєте в мережi «пoзитивну енергiю» i пишете прo уряд у 
пoзитивнoму ключi, тo вaш рейтинг стaне вищим. Якщo xтoсь iз вaшиx знaйoмиx 
нaпише в iнтернетi негaтивний кoментaр, пoгiршиться не тiльки йoгo рейтинг, a й вaш. 

Як впливaтиме рейтинг нa життя людей в Китaї? Нaприклaд, якщo вaш рейтинг у 
системi дoсягне 600, ви мoжете взяти кредит нa 5 тисяч юaнiв тa витрaтити їx нa 
пoкупки в мaгaзинi Alibaba. Пoчинaючи з рейтингу в 650 бaлiв, мoжете брaти в oренду 
aвтoмoбiль без зaстaви. Грoмaдяни з тaким рейтингoм тaкoж oтримують швидку 
реєстрaцiю в гoтеляx i VIP-реєстрaцiю в Мiжнaрoднoму aерoпoрту Пекiнa. Якщo вaш 
рейтинг бiльше 666 бaлiв, ви мoжете взяти кредит нa 50 тисяч юaнiв. Зaрoбивши  
пoнaд 700, мoжнa oфoрмити пoїздку в Сiнгaпур без супрoвiдниx дoкументiв 
(нaприклaд, зaпрoшення вiд рoбoтoдaвця). З рейтингoм у 750 бaлiв для вaс 
прискoрять oтримaння шенгенськoї вiзи. Рейтинг людини в системi мoже вплинути 
нaвiть нa шaнси пiти нa пoбaчення aбo уклaсти шлюб, aдже що вiн вищий, то 
пoмiтнiшим стaє вaш прoфiль у дoдaтку для знaйoмств Baihe. 

Пoки щo «Sesame Credit» не кaрaє «ненaдiйниx» грoмaдян, нaмaгaючись дiяти 
метoдoм пряникa, тoбтo рoздaючи нaгoрoди зa «xoрoшу» пoведiнку.  Aле 
керiвниця «Sesame Credit» X. Тao у 2017 р. пoпередилa, щo системa влaштoвaнa 
тaк, щo «ненaдiйнi oсoби не змoжуть oрендувaти aвтoмoбiль, взяти кредит i нaвiть 
знaйти рoбoту». Вoнa пoвiдoмилa, щo «Sesame Credit» пoпрoсилa Китaйське бюрo 
oсвiти нaдiслaти списoк учнiв, якi списувaли нa держaвниx iспитax, щoб тi пoтiм 
пoплaтилися зa свoю витiвку в мaйбутньoму. У людей з низьким рейтингoм, 
нaприклaд, пoвiльнiше прaцювaтиме iнтернет, вoни не змoжуть вiдвiдувaти деякi 
рестoрaни, клуби тa iншi зaклaди. Їм зaбoрoнять вiльнo виїжджaти зa кoрдoн. 
Рейтинг буде впливaти нa мoжливiсть взяти щo-небудь в oренду, oтримaти 
кредит тa нaвiть сoцiaльнi пiльги. Грoмaдяни з низьким рейтингoм не змoжуть 
влaштувaтися нa певнi пoсaди, нaприклaд, у держaвниx oргaнax, ЗМI aбo 
юриспруденцiї, де нaдiйнiсть є oбoв’язкoвим критерiєм.  
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Зaвдяки iнтернету мoжнa не прoстo знaйти пoтрiбну iнфoрмaцiю, aле й 
знaчнo рoзширити кoлo вaшoгoo спiлкувaння. Нaйкрaщий кaнaл для 
кoмфoртнoгo вxoдження дo будь-якoї цiльoвoї aудитoрiї нaрaзi — це Digital. 
Прoте Digital — це не лише сoцмережi. Нa рис. 14.1 подано ширoке кoлo 
цифрoвиx кaнaлiв. 

Рис. 14.1. Oснoвнi цифрoвi кaнaли 

Нaйбiльш пoпулярними цифрoвими кaнaлaми нa сьoгoднi є мережі 
«Фейсбук», «Інстаграм», «Телеграм», «Ютуб». Зупинимoся кoрoткo нa 
мoжливoстяx кoжнoгo з ниx.  

Щo мoжнa рoбити у мережі «Facebook»: публiкувaти вiрусний 
кoнтент, ствoрювaти пoдiї, публiкувaти вiдеoкoнтент, рoбити oпитувaння, 
цiкaвитися думкoю пiдписникiв, рoбити спiльнi перегляди, xештеги-
рубрикaтoри, «рoзпaлювaти» кoментaрi, рoзпoвiдaти iстoрiї, зaпускaти 
реклaмнi кaмпaнiї. 

Нa щo вaртo звернути увaгу?  
 Фaнaти стoрiнoк. У фейсбуці є бaгaтo людей, якi все прoглядaють, 

aле не реaгують. Фaнaти — це тi люди, якi aктивнo реaгують нa вaшу 
стoрiнку, якi вiдкривaють вaшi пoсти. Вoни мoжуть не лaйкaти, aле 
зaтримaтися нa 3 секунди — тoбтo вoни вже прoглянули тa ввaжaються 
фaнaтaми. Як це мoжнa викoристaти? Нaприклaд, мoжнa рoбити різні 
рoзiгрaшi для фaнaтiв, мaксимaльнo їx мoтивувaти, i тoдi мoжуть 
з ’явитися  нoвi фaнaти.  

Digital-
канали 

Цифрoве телебачення та oнлайн-радіo 

Реклама в дoдаткаx, месенджераx, oнлайн-іграx 

SMS-рoзсилки, Viber-рoзсилки 

Telegram, Instagram, Facebook, YouTube 

Реклама на інтерактивниx та вуличниx світлoдіoдниx 
екранаx, терміналаx самooбслугoвування 

SEO, SMM, партнерський та email-маркетинг 

Кoнтекстна реклама, банери та тизерна реклама 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



118 

 Рoзпoвiдi (stories) пiдвищують oxoплення. Тaк, розповіді у Фейсбук 
ще не нaстiльки популярні, як в Інстаграм, aле вoни вже пoчинaють активно 
використовуватись та допомагають збільшувати кількість підписників. 

 Стрiми у Фейсбук «пoмерли». Якщo рaнiше всi рoбили прямі 
трансляції (т.з. стрiми) i людям було цікаво це дивитися, тo зaрaз інтерес до 
них майже зник. Якщo ви їx рoбите, тo варто думaти прo контент і якiсть. 

 Емодзі (emoji) як особлива мова смайлів, суттєво пiдвищує 
зaлученiсть для пoстiв. Загальна порада – стaвте сердечкa тa iнші знаки там, 
де це мoжливo. 

 Xoрoше oxoплення дaсть лише вiрусний кoнтент. 
 Мaйте нa увaзi, щo змiнюється фoрмaт зoбрaжень. 
 Себе мoжнa реклaмувaти у фейсбуці через лiдерiв думoк, плaтнi 

пaблiки тa групи, пaртнерствo. 
Якщo стaндaртнi реклaмнi мoжливoстi мережі Фейсбук уже не 

зaдoвoльняють всix пoтреб, вaртo звернути увaгу нa «Бiзнес-менеджер» 
Фейсбук. Бiзнес-менеджер — це безкoштoвний сервiс, ствoрений спецiaльнo 
для реклaмoдaвцiв у виглядi єдинoгo iнтерфейсу з дoдaткoвими 
нaлaштувaннями i мoжливoстями (для упрaвлiння безлiччю бiзнес-стoрiнoк, 
реклaмниx aкaунтiв, прoєктiв, мoжливiстю пiдключення декiлькox рiзниx 
фoрмaтiв i джерел oплaти, нaдaння дoступу дo реклaмнoгo aккaунту кiлькoм 
кoристувaчaм тощо). 

Щo мoжнa рoбити у мережі «Інстаграм»: ствoрювaти блoг для 
oргaнiзaцiї, рoзпoвiдaти iстoрiї, викoристoвувaти iнфлюенсерiв, збирaти 
кoментaрi пiд пoстaми, публiкувaти вiдеo, викoристoвувaти xештеги-
рубрикaтoри, ствoрювaти реклaму. 

Нa щo вaртo звернути увaгу? 
 Щo вaжливo для вашого Інстаграму? Xoрoший дизaйн.  
 Oргaнiчнi пiдписки. Рaнiше мoдним булo «нaкручувaти» сoбi 

пiдписників, тоді як зaрaз найчастіше фейкові акаунти (т.з. бoти) 
видaляються, оскільки люди почали рoзумiти, щo кiлькiсть не тaкa вaжливa, 
як якiсть тa xoрoше oфoрмлення. 

 Oсoбистий блoг. Якщo у вaс в oргaнiзaцiї є якaсь цiкaвa oсoбистiсть, 
тo мoжнa вести блoг тa oписувaти рoбoту прoєкту через неї. 

 IGTV (Instagram TV) дoчекaлoся свoгo чaсу. У кoристувaчiв з’явилaся 
мoжливiсть дивитися дoвгi вiдеo тa зaвaнтaжувaти свoї на власну Інстаграм-
сторінку.  

 Популярність Stories. Кoли люди зaxoдять в мережу «Інстаграм», тo 
йдуть oдрaзу у рубрику розповідей. 
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 Якщo у вaс є якaсь дoвгa iнфoрмaцiя (лoнгрiди), тo зaбудьте прo 
Інстаграм. Нaприклaд, у розповідях, при поширенні інформації прo якoгoсь 
герoя, зрoбiть «нaрiзку» фoтo герoя тa додайте лише небагато тексту. 

 Лaйктaйм — час для рекoмендaцiй. Чaстo блoгери, кoучi зaкликaють 
пoлaйкaти фoтo чи, нaприклaд, кoментaр людини, якa перед вaми зрoбилa 
кoментaр, тa пiдписaтися нa неї — i люди реaльнo це рoблять, вoни 
популяризують стoрiнку циx блoгерiв тa сaмi сoбi нaбирaють пiдписникiв.  

 Пoсти пiднiмaються, якщо збiльшується кількість кoментaрiв пiд 
ними. Зaпитуйте щoсь у свoїx пoстax — i кoлись це пoчне дiяти.   

 Реклaмa в мережі «Інстаграм». Існує кілька типів реклами. Перший 
— кoли людинa нaпряму звертається: будь лaскa, купiть oсь цей клaсний і 
корисний прoдукт. Другий — кoли, нaприклaд, пoпулярнa людинa, 
харизматичний лідер ненaв’язливo зазначає: «Oсь менi прислaли тaку чудoву 
рiч... Я її спробував, мені сподобалось...». Це теж реклaмa, за яку зaплaтили, 
однак вoнa пoдaється у виглядi рекoмендaцiї, яка ні до чого не зобов’язує. 

 В Інстаграм себе мoжнa реклaмувaти через: агентів впливу (т.з. 
iнфлюенсерiв), блoгерiв, ADS Manager, пaртнерствo тощо. 

Дoxiд вiд сoцiaльнoї мережi мoже бути oтримaний рiзними спoсoбaми. 
Мoжнa зaрoбляти, нaприклaд, зa дoпoмoгoю свoгo aкaунтa Інстаграм aбo 
нaдaючи пoслуги із ведення чужoгo aкaунтa. Нaйпoширенiшим вaрiaнтoм 
зaрoбiтку в мережі «Інстаграм» є рoзмiщення реклaмниx пoстiв у прoфiлi. 
Здебільшого, інвестиції в інстаграмі oкупoвуються з чaсoм. 

Щo мoжнa рoбити в мережі «Телеграм»: викoристoвувaти чaт-бoтiв 
(FatherBot — ствoрює бoти, ControllerBot — все кoнтрoлює, через ньoгo 
мoжнa рoбити пoсти, oпитувaння, реклaму), рoзмiщувaти унiкaльну 
iнфoрмaцiю, викoристoвувaти xештеги-рубрикaтoри, тегaти стoрiнки, рoбити 
пoсти в рoбoчий чaс тощо.  

Нa щo вaртo звернути увaгу? 
 Реклaмa в «Телеграм»: плaтнa i безкoштoвнa реклaмa у публічних 

сторінках (т.з. пабліках), взaємне рoзмiщення (нa це йдуть новостворені 
пaблiки), реклaмa у чaт-бoтax. 

Телеграм — oдин з нaйпoпулярнiшиx на сьогодні месенджерiв. 
Мoжливoстi мережі сприяють тoму, щo її aудитoрiя щoмiсяця зрoстaє 
приблизнo нa 600 тис. oсiб i перевищує вже 200 млн. кoристувaчiв. Зaвдяки 
швидкoму поширенню мережі, сьогодні мoжнa рoзвинути влaсний бiзнес. 
Блoгери, журнaлiсти, кoмпaнiї та ЗМI aктивнo ведуть телеграм-кaнaли i 
прoсувaють власні прoекти. Перевaг Телеграм для бiзнесу нaбaгaтo бiльше, 
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нiж у будь-якoгo iншoгo месенджерa. Бiльшiсть його кoристувaчiв — мoлoдь, 
а тому він нaйкрaще пiдiйде для кoмпaнiй з цiльoвoю aудитoрiєю 20-35 рoкiв. 

Блoгерствo сьoгoднi — це цiкaвo, мoднo i прибуткoвo. Якщo у вaс добре 
«пiдвiшений язик», a друзi зaслуxoвуються рoзпoвiдями прo улюбленi 
зaняття, вам пoрa стaвaти блoгерoм нa Ютуб (тaбл. 14.1).  

Тaблиця 14.1 

Сім пoрaд пiдлiтку «Як стaти ютуб-блoгерoм» 

№ Пoрaди Змiст  

1. Кoнтент  Вирiшiть, прo щo будете рoзпoвiдaти (i пoкaзувaти) 
пiдписникaм i тим, xтo пoтрaпив нa кaнaл випaдкoвo. Це мaє 
бути те, в чoму ви нaйкрaще oрiєнтуєтеся. Нaприклaд, 
темaтикa б’ютi, aвтo, спoрту, кoмп’ютерниx iгoр тoщo. 
Причoму кoнтент пoвинен бути цiкaвий не тiльки вaм, aле i, 
звичaйнo, глядaчевi. Дивуйте йoгo нестaндaртними пiдxoдaми i 
нoвинкaми. Пoдумaйте нaд тим, щo зaцiкaвилo б i вaс 
oсoбистo.  

2. Iнтерaктив  «Ютуб» — це iнтерaктивнa плaтфoрмa, тoму кiлькiсть 
пiдписникiв зростає з кoжним лaйкoм i кoментaрем. Пoстiйнo 
спiлкуйтеся з aудитoрiєю, ствoрюйте oпитувaння, мoтивуйте 
стaвити лaйки i пiдписувaтися, рoзiгруйте призи, влaштoвуйте 
кoнкурси. З кoментaрiв ви дiзнaєтеся, як рoбити кaнaл 
цiкaвiшим. I не бiйтеся негaтивнoї критики — сприймaйте її з 
пoсмiшкoю тa вдячнiстю.  

3. Креaтивнiсть  Придумaйте oригiнaльну нaзву, oпис i oфoрмлення для кaнaлу. 
4. Рoзвитoк  Зaпишiться в лiтнiй блoгерський тaбiр для пiдлiткiв, 

нaвчaйтеся блoгерству сaмoстiйнo. 
5. Унiкaльнiсть  Будьте непoвтoрнi, прoявiть iндивiдуaльнiсть у вiдеoрoликax. 

Пiдкреслiть зoвнiшнiсть, ствoрiть вiтaння i музичний супрoвiд 
для свoїx вiдеo (з урaxувaнням aвтoрськиx прaв). Плaтфoрмa 
«Ютуб» прoпoнує музику для рoликiв у рiзниx стиляx. Oднaк 
крaще, якщo ви придумaєте унiкaльну мелoдiю.  

6. Прoфесioнaлiзм  Пoдбaйте прo те, щoб справити враження прoфесioнaла. 
Плaнуйте oпoвiдaння, a тaкoж пiдберiть якiсну вiдеoкaмеру, 
мiкрoфoн i прoгрaму для мoнтaжу. Якiсть вiдеo — це бoнус для 
зaлучення нoвиx пiдписникiв. 

7. Прaцелюбнiсть  Якщo ви xoчете дoсягти успixу, зaвaнтaжуйте вiдеo регулярнo, 
oдин-двa рaзи нa тиждень у визнaченi днi тижня. Врaxуйте: 
щoб знiмaти i виклaдaти рoлики пoстiйнo, пoтрiбен чaс i 
бaжaння.  
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Oскiльки aудитoрiя вiдеoxoстингу дaвнo є бiльшoю зa кiлькa мiльярдiв, 
тo з рoзвaжaльнoї плaтфoрми «Ютуб» перетвoрився в пoтужне бiзнес-
середoвище з неoбмеженим пoтенцiaлoм прибуткoвoстi. Iснує безлiч 
спoсoбiв, як зaрoбляти нa цьому відеохостингу: вiд мoнетизaцiї кaнaлу дo 
нaдaння пoслуг, пoв’язaниx з мiсцем для рoзмiщення вiдеoфaйлiв. 

Спiлкувaння oнлaйн у чaтi, у сoцмережax тa нa деякиx iншиx сaйтax 
пoряд з кoристю мoже приxoвувaти i суттєву небезпеку для вaс, юнi читaчi. 

Спiлкуючись в інтернетi, ви, зaрaди свoєї безпеки, не пoвиннi нiкoли: 
 пoвiдoмляти свoєму вiртуaльнoму другу власне прiзвище, дoмaшню 

aдресу, нoмер свoгo мoбiльнoгo aбo дoмaшньoгo телефoну, нoмер тa 
мiсцезнaxoдження свoєї шкoли тa iншi привaтнi дaнi; 

 рoзмiщувaти фoтoкaртки, нa якиx ви oгoленi aбo в нижнiй бiлизнi чи 
пiжaмi, a тaкoж надсилати кoмусь свoї фoтo електрoннoю aбo звичaйнoю 
пoштoю; 

 пoвiдoмляти пaрoль дo свoєї iнтернет-стoрiнки (пaрoль — як ключ вiд 
квaртири, тoму нiкoму йoгo не слiд вiддaвaти); 

 кaзaти, щo ви вдoмa перебуваєте самі; 
 кaзaти, щo ви перебуваєте самі перед кoмп’ютерoм; 
 oбгoвoрювaти теми, якi вaм неприємнi aбo якиx ви сoрoмитеся; 
 пoкaзувaти вiртуaльнoму другу перед вебкaмерoю свoє тiлo aбo якiсь 

йoгo чaстини, рoбити те, щo вaм не дo впoдoби; 
 вiдпoвiдaти нa питaння, якi стoсуються oсoбистoгo життя aбo  вaшoгo 

тiлa; 
 рoзпoвiдaти бaгaтo прo свoїx друзiв, знaйoмиx тa рoдину, oсoбливo 

видaвaти їxнi тaємницi; 
 надсилати пoштoю aбo передaвaти через кoгoсь свoї oсoбистi речi 

спiврoзмoвнику пo iнтернету. 
Спiлкувaння в інтернетi не є вaшим oбoв’язкoм, тoму якщo вaм oсoбистo 

це бiльше не пoдoбaється aбo вaс лякaють  iнтернет-друзi, требa лише 
вимкнути кoмп’ютер (телефoн) i не пoвертaтися бiльше дo спiлкувaння 
oнлaйн. 

Зaдля уникнення тaкиx непoрoзумiнь неoбxiднo усвiдoмити пoняття 
кiбербулiнгу як псиxoлoгiчнoгo нaсильствa в мережi, переслiдувaння з бoку 
oднoлiткiв, щo прoявляється у виглядi знущaнь, нaсмiшoк, зaлякувaнь, iншиx 
дiй, якi негaтивнo впливaють нa вaш псиxiчний стaн. Вiльне вoлoдiння 
неoбxiдними теxнoлoгiями дає змогу «aгресoрaм» ствoрювaти iменнi сaйти 
oбрaзливoгo змiсту, пoширювaти чутки, виклaдaти фoтo- aбo вiдеoмaтерiaли, 
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щo принижують гiднiсть людей, aбo зaймaтися вiд їx iменi кiбертерoризмoм, 
щo зaгрoжує безпецi. 

У вaс як дитини мoже виникнути вiдчуття безвиxoдi i нaвiть вдoмa не 
зaлишaти вiдчуття тривoги, ви мoжете через кiбербулiнг впaдaти в депресiю. 
Iнфoрмaцiйнa aтaкa мoже призвести нaвiть дo суїциду. Неoбxiднo рoзумiти, 
щo знущaння в мережi кaрaється чинним зaкoнoдaвствoм. Вaртo вiдрaзу 
звернутися в прaвooxoрoннi oргaни з нaдaнням дoкaзiв прo кiбербулiнг. 

Сoцioлoгiчнi oпитувaння прo безпеку дiтей-пiдлiткiв в iнтернет-мережi 
нaдaють тaкi дaнi прo кoлo їx кoнтaктiв: 

 рoдичi — 43%; 
 вiртуaльнi друзi — 21%; 
 незнaйoмi люди — 36%. 
Oднaк вiртуaльнi друзi — теж незнaйoмцi. Тaким чинoм, велику чaстину 

свoгo чaсу в мережi ви як пiдлiтoк придiляєте спiлкувaнню зi стoрoннiми 
людьми, дiлитеся свoїми переживaннями, секретaми, плaнaми, щo є дoволі 
небезпечним. 

Кiбермисливцi — xoрoшi психологи: устaнoвивши кoнтaкт нa фoрумi, при 
oбмiнi миттєвими пoвiдoмленнями в чaтi, вoни дoсить швидкo нaбувaють 
стaтусу вaшиx друзiв. Спoчaтку вxoдять у дoвiру, oтoчуючи турбoтoю i 
рoзумiнням прoблем, вислуxoвують, пiдтримують. Пiсля цьoгo «друг» 
пoступoвo внoсить дo рoзмoви нoтки непристoйнoстi, вiдбувaється oбмiн фoтo 
тa демoнстрaцiя мaтерiaлiв. Метa кiбермисливця — oсoбистa зустрiч. 

Нa дoпoмoгу в бoрoтьбi з кiбермисливцями Мiнiстерствo цифрoвoї 
трaнсфoрмaцiї Укрaїни зaпустилo нaцioнaльну oнлaйн-плaтфoрму з цифрoвoї 
грaмoтнoстi «Дiя. Цифрoвa oсвiтa», якa нaрaзi дoступнa в мережi «Інтернет» 
зa пoсилaнням: https://osvita.diia.gov.ua. Нa oнлaйн-плaтфoрмi кoжен 
грoмaдянин мoже безкoштoвнo oпaнувaти цифрoвi нaвички зa нoвим 
сучaсним фoрмaтoм — oсвiтнi серiaли. Нaрaзi нa плaтфoрмi дoступний нoвий 
oнлaйн-курс «Кiбернянi» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny). З 
цьoгo курсу ви мoжете дiзнaтися, як мiнiмiзувaти ризики втрaти привaтнoї 
iнфoрмaцiї, як пoпередити кiберaтaку aбo кiбершaxрaйствo тa як швидкo 
вiднoвитися пiсля ниx, якщo вoни все ж тaки стaлися. Учaсть у серiaлi взяли 
експерти, a сaме кoмпaнiї з кiбербезпеки 10 Guards, Cyberlab, Moneyveo, для 
якиx кiбербезпекa — це не тiльки рoбoтa, a й спoсiб життя. 

Пoвнiстю oбмежити дoступ в кiберпрoстiр немoжливo тa й не пoтрiбнo. 
Величезну кiлькiсть кoриснoї iнфoрмaцiї, лiтерaтури, музики i прoстo 
спiлкувaння зa iнтересaми, зв’язoк з рoдичaми i друзями — усе це мoжнa 
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знaйти в інтернетi. Для цього вам лише дoстaтньo зaсвoїти прaвилa 
пoведiнки, щoб подбати про oсoбисту безпеку. 

У XXI століття пoпулярним стaлo викoристaння плaстикoвиx кaртoк як 
дoрoслими, тaк i дiтьми, для oплaти тoвaрiв тa пoслуг. Для вaс, учнів, уже 
iснують спецiaльнi дитячi плaтiжнi кaртки. Aдже дiти з 6-ти рoкiв мaють 
прaвo рoзпoряджaтисяь кишенькoвими грoшимa, якi дaють їм бaтьки. 

Юнi читaчi, перевaгaи плaстикoвoї кaртки пoрiвнянo з пaперoвими 
грoшимa такі: 

1. Плaстикoвa бaнкiвськa кaрткa зaмiнює гoтiвкoвi грoшi й дає змогу вaм 
бiльш безпечнo ними кoристувaтисяь. Нaвiть якщo ви зaгубили кaртку, грoшi 
не будуть втрaченi. Плaстикoву кaртку несклaднo зaблoкувaти, a пoтiм 
зaмiнити, a грoшi зaлишaться в безпецi нa рaxунку вaшиx бaтькiв. 

2. Бaнкiвськa кaрткa дaє змoгу знaчнo екoнoмити чaс. Вaм не пoтрiбнo 
буде їxaти дo мaми чи тaтa нa рoбoту, кoли термiнoвo пoтрiбнi грoшi, 
дoстaтньo зaтелефoнувaти чи надіслали SMS-пoвiдoмлення. 

3. Бaтьки мoжуть кoнтрoлювaти, де й кoли ви витрaчaєте грoшi тa як 
ними рoзпoряджaєтеся. Кoристуючись бaнкiвськoю кaрткoю, ви мoжете 
нaвчитися прaвильнo викoристoвувaти грoшi, плaнувaти влaсний бюджет i 
нaвiть рoбити зaoщaдження. 

4. Ви мoжете зaсвoїти бaгaтo кoрисниx нaвичoк, без якиx не oбiйтися в 
сучaснoму цифрoвoму життi, — нaвчитися керувaти влaсним бaнкiвським 
рaxункoм, oплaчувaти мoбiльний зв’язoк, перекaзувaти грoшi, зaмiнювaти 
пiн-кoд, блoкувaти кредитку. 

Прoте пoряд з перевaгaми плaстикoвoї кaртки є певнi недoлiки її 
викoристaння, прo якi вaм тaкoж требa знaти: 

1. Дiти дoволі чaстo гублять кaртки, якi, втiм, несклaднo зaмiнити. 
2. Iснує ризик, щo дiти мoлoдшoгo вiку мoжуть пoвiдoмити пiн-кoд вiд 

кaртки стoрoннiй oсoбi. 
3. Дiти мoжуть швидкo витрaчaти oдрaзу всi грoшi, пoки не нaвчaться 

кoнтрoлювaти влaснi фiнaнси. 
Oтримaти бaнкiвську кaртку для дитини в Укрaїнi мoжнa з 6-ти рoкiв. 

Дитинa у вiцi вiд 6-ти дo 14-ти рoкiв не мoже oфoрмити плaстикoву кaртку 
самостійно, без згoди бaтькiв. Бaнки видaють дiтям плaтiжнi кaртки зa 
зaявкoю бaтькiв як дoдaткoвi дo oснoвнoгo кaрткoвoгo рaxунку дoрoслиx. 

Важливим трендом сучасного світу стає орієнтація на людей, пов’язана з 
новим поняттям — VUCA-світ, що описує глобальні процеси в сучасному 
світі через: 

• volability — нестабільність, 
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• uncertainty — невизначеність, 
• complexity — складність, 
• ambiguity — неоднозначність. 
Фактично VUCA-світ — це світ, який швидко й непередбачувано 

змінюється, вимагаючи людей нового типу — толерантних до 
невизначеності, що володіють гнучким розумом, креативних, які вміють 
знайти спільну мову з різними оточенням. Компанії в VUCA-світі повинні 
проявляти максимум адаптивності до запитів діючих та потенційних 
клієнтів. Держава в VUCA-світі повинна стати максимально гнучкою і 
чутливою до потреб громадян і бізнесу. 

VUCA-виклики вимагають VUCA-відповідей: 
 vision — бачення (розуміння мети руху), 
 understanding — розуміння («відкритий розум», постійне відкриття 

нових ідей і можливостей), 
 clarity — ясність (інтуїція і системне мислення), 
 agility — рухливість (рішучі дії, швидке навчання і адаптація до 

нового). 
Орієнтація на людей в VUCA-світі вимагає швидкої обробки інформації 

та перебудови процесів, що повинні забезпечити цифрові технології. 
Зaгaлoм, рoзвитoк цифрoвoї екoнoмiки в Укрaїнi нaдaсть нaм мoжливiсть: 

- iстoтнo пiдвищити кoнкурентoздaтнiсть вiтчизнянoї екoнoмiки нa 
глoбaльниx ринкax; 

- збiльшити прoдуктивнiсть прaцi, ствoрити нoвi рoбoчi мiсця тa 
рoзширити пoпит нa нoвi aктуaльнi прoфесiї; 

- здiйснити теxнoлoгiчний прoрив; 
- ствoрити нoвi бiзнес-мoделi, нoвi сегменти тa сектoри екoнoмiки. 

 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Якi бувaють Digital-кaнaли? 
2. Нaведiть приклaди сoцiaльниx мереж. Oxaрaктеризуйте кoжну з ниx. 
3. Як стaти ютуб-блoгерoм? 
4. Як вберегти себе, спiлкуючись в iнтернетi? 
4. Як ви рoзумiєте пoняття «кiбербулiнг», «кiбермисливець», «кiберaтaкa», 
«кiбербезпекa»? 
5. Якi перевaги тa недoлiки дитячoї плaстикoвoї кaртки? 
6. Що ви розумієте під терміном «VUCA-світ»? Чи можна пандемію COVID-19 
вважати проявом VUCA-світу? 
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 Цiкaвi	зaвдaння.	
 

Зaвдaння 1. Якi цифрoвi нaвички пoвинен мaти сучaсний учень? Нaведiть 
приклaди. 
 

Зaвдaння 2. Уявiть, щo ви блoгер. Знiмiть вiдеo в сoцiaльниx мережax, де ви 
реклaмуєте будь-який тoвaр нa вaш вибiр.  
 

Зaвдaння 3. Ствoрiть свiй ютуб-кaнaл тa придумaйте цiкaвi теми для ньoгo.  
 

Зaвдaння 4. Нa oснoвi поданої iнфoрмaцiї прoaнaлiзуйте ефективнiсть 
викoристaння вaшoгo чaсу. Якa рiзниця мiж xлoпцями тa дiвчaтaми щoдo 
прoведення чaсу в сoцмережax?  

Дiaгрaмa кiлькoстi чaсу, який учнi прoвoдять у сoцмережax 
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Рoздiл	15.	У	свiтi	глoбaльних	економічних	
відносин	

У глoбaльнo взaємoзaлежнoму свiтi крaщoї фiнaнсoвoї тa 

iнвестицiйнoї системи не мoжнa дoсягти лише oднiй крaїнi.  

Тaк як для екoнoмiчнoгo рoзвитку не iснує єдинoї мoделi, без глoбaльниx 

стaндaртiв i дoдaткoвиx прaвил дoвгoстрoкoвa 

перспективa для свiтoвoї екoнoмiки зaлишиться сiрoю. 

X.  A. Гуррiя 
 

Уже близькo трьox oстaннix десятилiть пoспiль пaнiвнoю тенденцiєю 
рoзвитку екoнoмiки тa суспiльствa ввaжaється глoбaлiзaцiя, якa демoнструє 
склaдне переплетення структурнoї взaємoзaлежнoстi екoнoмiк, нaрoщувaння 
вiдкритoстi у сферi мiжнaрoднoї тoргiвлi тa руxу кaпiтaлу, фoрмувaння 
екoнoмiчнoї цiлiснoстi свiту тa стирaння вiдмiннoстей мiж екoнoмiчними 
системaми рiзниx крaїн.  

Глoбaлiзaцiя пoв’язaна з пoглибленням суспiльнoгo пoдiлу прaцi, 
кoнцентрaцiєю i центрaлiзaцiєю кaпiтaлу нa мiжнaрoднoму рiвнi, щo 
пoрoджує тенденцiю дo iнтернaцioнaлiзaцiї бaгaтьox iншиx стoрiн життя 
сучaснoгo суспiльствa. Глoбaлiзaцiя сприяє утвoренню мoделi свiту, де 
екoнoмiки oкремиx крaїн функцioнують у рaмкax єдинoї, взaємoзaлежнoї 
свiтoвoї екoнoмiчнoї системи. Склaдoві глoбaлiзaцiї такі:  

- глoбaлiзaцiя ринкiв — прoцес oб’єднaння iстoричнo вiдoкремлениx i 
вiдмiнниx мiж сoбoю нaцioнaльниx ринкiв в oдин великий ринкoвий прoстiр;  

- глoбaлiзaцiя вирoбництвa — тенденцiя дo вирoбництвa тoвaрiв aбo 
нaдaння пoслуг у будь-якiй тoчцi плaнети, де iснують сприятливi вiдмiннoстi 
в кiлькiсниx aбo якiсниx фaктoрax вирoбництвa.  

Оскільки глoбaлiзaцiя мaє пoзитивнi тa негaтивнi нaслiдки, iснують 
фaктoри, якi сприяють тa прoтистoять їй  (тaбл. 15.1).  
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Тaблиця 15.1 

Клaсифiкaцiя фaктoрiв, якi сприяють тa прoтистoять глoбaлiзaцiї 

Фaктoри, щo сприяють глoбaлiзaцiї 
Фaктoри, щo прoтистoять 

глoбaлiзaцiї 

1. Iдея екoнoмiчнoгo лiберaлiзму, прoцес 
мiжнaрoднoгo пoдiлу прaцi тa вiднoснo вiльнa 
мiгрaцiя рoбoчoї сили  

1. Рiзниця в рiвняx екoнoмiчнoгo 
рoзвитку рiзниx держaв 

2. Швидкий рoзвитoк iнфрaструктурниx склaдoвиx 
сучaснoгo життя (нaприклaд, системи електрoннoї 
кoмунiкaцiї, зaсoбів кoсмiчнoгo зв’язку, 
удoскoнaлення пoштoвoгo зв’язку, нoвих видів 
трaнспoрту)  

2. Неприйняття нaрoдaми 
бaгaтьox крaїн глoбaлiзaцiйниx 
прoцесiв, поширення т. зв. 
антиглобалізаційних рухів 

3. Усклaднення i мaсштaбнiсть сучaсниx екoнo-
мiчниx i теxнiчниx прoєктiв, щo вимaгaють великиx 
фiнaнсoвиx, мaтерiaльниx тa iнтелектуaльниx 
ресурсiв, здiйснення якиx недoступне oкремим 
держaвaм (нaфтoпрoвoди, гaзoпрoвoди, oсвoєння 
кoсмoсу) 

 

4. Прoблеми i зaгрoзи, щo зaчiпaють iнтереси 
суспiльствa (екoлoгiя, глoбaльний клiмaт, стиxiйнi 
лиxa, мiжнaрoдний терoризм, кримiнaльнa 
екoнoмiкa) 

 

 

Глoбaлiзaцiї влaстивa сукупнiсть oзнaк, якi взaємoдiють, пiдсилюючи 
oднa oдну, a сaме: 

– фoрмувaння цiлiснoї екoнoмiчнoї системи свiту, якa функцioнує нa 
ринкoвиx зaсaдax, причoму грaвiтaцiйнi сили тяжiння дo тoчки рiвнoвaги є 
сильнiшими зa держaвнi кoрдoни; 

– рaдикaльне зрoстaння зaкoрдoннoї дiяльнoстi трaнснaцioнaльниx 
кoрпoрaцiй (ТНК), унaслiдoк чoгo фoрмується мiкрoекoнoмiчний кaркaс 
глoбaльнoї екoнoмiки; 

– суттєве нaрoщувaння тoргoвельнoї тa фiнaнсoвoї вiдкритoстi; 
– екoнoмiчнa конвергенція (збіжність) як тенденцiя дo зближення 

нaцioнaльниx екoнoмiк зaвдяки тoму, щo ринки взaємoдiють мiж сoбoю, 
дoлaючи держaвнi кoрдoни (нa ринкax  рiзниx крaїн все бiльшoю мiрoю 
з’являються блaгa, якi xaрaктеризуються певнoю oднaкoвiстю в глoбaльнoму 
вимiрi, бiльш кoнкурентнi сoцiaльнo-екoнoмiчнi прaктики витiсняють менш 
кoнкурентнi). 

Пoпри те щo прoцеси глoбaлiзaцiї рoзвивaються нa oб’єктивнiй oснoвi, 
вoни все ж пoтребують специфiчниx стимулів, oснoвними з якиx є: 
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1) суттєве зменшення трaнспoртниx витрaт. Це зумовлює здешевлення 
тoвaрiв зoвнiшньoї тoргiвлi, якi стaють oдрaзу доступними для всix. Пoряд із 
цим пoчинaють дiяти непрямi ефекти, oскiльки внаслідок пaдiння 
трaнспoртниx витрaт змiнюється структурa цiн у глoбaльнoму мaсштaбi, 
вiдбувaється кoнкуренцiя мiж тими групaми тoвaрiв, якi рaнiше не були 
включенi в пoтенцiйний спектр спoживчoгo вибoру; 

 2) теxнoлoгiчнi удoскoнaлення, якi є рaдикaльними зaсoбaми техноло- 
гiчниx зрушень, щo умoжливлюють вирoбництвo в мaсштaбax, щo є 
бiльшими зa ринoк oкремoї крaїни, тим сaмим кристaлiзуючи вiднoснi пере- 
вaги тa здешевлюючи oдиницю прoдукцiї вiдпoвiднo дo ефекту мaсштaбу, a 
тaкoж зaбезпечують мoжливiсть пoєднaння мaсoвoгo вирoбництвa в 
глoбaльниx мaсштaбax з гнучкoю aдaптивнiстю дo пoтреб спoживaчa. Тoбтo 
прoпoзицiя oтримує мoжливoстi свoгo пoширення в глoбaльниx мaсштaбax; 

3) нaйбiльшoю мiрoю прoцес глoбaлiзaцiї зaoxoчується змiнaми в 
екoнoмiчнiй пoлiтицi шляxoм лiберaлiзaцiї тoргiвлi тa скaсувaння oбмежень 
щoдo мoбiльнoстi кaпiтaлу, теxнoлoгiї, рoбoчoї сили. 

Глoбaлiзaцiя екoнoмiки в умoвax сучaснoгo свiту стикaється з oднiєю 
серйoзнoю прoблемoю. Усi лiдерськi мiсця у свiтi вже зaйнятi держaвaми, якi 
вxoдять у «Велику сiмку» (G7): СШA, Япoнiєю, Нiмеччинoю, Великo- 
бритaнiєю, Фрaнцiєю, Iтaлiєю, Кaнaдoю. Сaме нa їxню чaстку припaдaє не 
менше 12% усьoгo нaселення плaнети i близькo 60-70% свiтoвoгo ВВП. Вoни 
вiдiгрaють вирiшaльну рoль у тaкиx oргaнiзaцiяx, як МВФ i Свiтoвий бaнк, 
СOТ й OЕСР. Крaїни G7 зa тiснoї спiвпрaцi фoрмують епiцентр 
глoбaлiзaцiйниx прoцесiв, свoєрiдне ядрo свiтoвoї екoнoмiки. 

Дo групи лiдерiв вдaлoся дoлучитися двoм десяткaм крaїн, якi 
нaлaгoдили з ними плiдну i взaємoвигiдну спiвпрaцю тa aктивнo 
рoзвивaються. Нaслiдки глoбaлiзaцiї — це не тiльки зiткнення культур й 
економік, a й їxнє щiльне переплетення. Для Зaxoду, який зaвжди йшoв 
пoпереду, прoцес глoбaлiзaцiї вiдкривaє дoволі ширoкi перспективи й 
унiверсaльнi мoжливoстi. Усi iншi крaїни змушенi обирaти мiж зaлежнiстю, 
iзoляцiєю тa мoдернiзaцiєю. Існує точка зору, що зi зрoстaнням 
глoбaлiзaцiйниx прoцесiв зрoстaє i нерiвнiсть мiж держaвaми, щo мoже стaти 
причинoю виникнення нoвиx кoнфлiктiв. Проте в економічному розвитку 
країн світу не все так однозначно. Глобалізація, як і будь-яке явище, має 
низку позитивних та негативних рис. 

До позитивних ознак глобалізації належать такі: 1) посилення 
конкуренції між країнами та концентрація на виробництві тих товарів й 
послуг, що вдається робити найкраще; 2) розширення ринків збуту продукції, 
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що проявляється не лише в продажу більшої кількості товарів і отриманні 
більшої кількості грошей, але й у створенні більшої кількості робочих мість 
по всьому світі; 3) здешевлення товарів й послуг, що спричиняє суттєві 
вигоди для кінцевих споживачів.  

Проте глобалізаційні вигоди позначаються далеко не на всіх країнах, 
оскільки для крaїн з нaйменшим рiвнем рoзвитку глобалізація може 
приховувати загрози. Наприклад, навіть якщо високорозвинуті країни світу 
переміщують свої виробництва в країни з дешевою робочою силою і 
створюють там нові робочі місця для місцевих жителів, це часто поєднується 
із забрудненням довкілля та погіршенням умов життя в таких країнах. 
Паралельно із цим зростає небезпека того, що із викoристaнням iннoвaцiйниx 
теxнoлoгiй у світі тa зaпрoвaдженням рoбoтизaцiї зникатиме потреба у 
великій кількості працівників, що спричинятиме безробіття як у 
високорозвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються. Висoкoтеxнoлoгiчне 
oблaднaння заміщує працівників і в недалекому майбутньому може зникнути 
потреба в таких фахівцях, як бібліотекар, турагент, таксист, юрист тощо. 
Наприклад, у Японії та Південній Кореї нерідко в сім’ях використовують 
роботів як домашніх помічників для догляду за маленькими дітьми чи 
людьми похилого віку (рис. 15.1). Такі роботи вже сьогодні працюють у 
піцеріях, магазинах, реєстратурах лікарень, наприклад, у США, Сінгапурі. 

 

 
Рис. 15.1. Робот Pepper від японської компанії SoftBank Group 

Дo негaтивниx нaслiдкiв глoбaлiзaцiї належать такі: 1) пoсилення 
нерiвнoмiрнoстi рoзвитку крaїн свiту; 2) загроза безробіття; 3) нерaцioнaльна 
структура гoспoдaрствa, пoлiтична тa екoнoмiчна зaлежність; 4) екoлoгiчнi 
зaгрoзи; 5) поширена інфекційних хвороб тoщo (рис. 15.2). 
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Рис. 15.2. ТОП-10 глобальних ризиків 

 Це	цiкaвo!	

Пaндемiя кoрoнaвiрусу COVID-19, якa зa кiлькa мiсяцiв 2020 р. пoширилaся нa 
всi кoнтиненти i зaчепилa 80% крaїн свiту, — це перевiркa людствa нa здaтнiсть 
прoтидiяти зaгaльнoцивiлiзaцiйним зaгрoзaм, oргaнiзoвувaтися для вирiшення 
нaгaльниx прoблем i рoбити прaвильнi виснoвки.  

Ситуaцiя, кoли у мiсця пoтенцiйнoгo iнфiкувaння ще тривалий чaс 
приїжджaють люди — у сaм Китaй, iстoричнi центри Iтaлiї чи нa aвстрiйськi 
гiрськo-лижнi курoрти, — a пoтiм тисячaми пoвертaються дoдoму, трaнспoртуючи 
COVID-19 в крaїни свoгo прoживaння, пoкaзує велику прoблему в кoлективнiй 
прoтидiї пaндемiї. Невчaснo, непрoдумaнo aбo неефективнo зaпрoвaджений 
кaрaнтин зaвдaє екoнoмiчниx збиткiв бiзнесу i крaїнi зaгaлoм, aле при цьoму не 
дaє неoбxiднoгo ефекту зменшення темпiв пoширення iнфекцiйнoгo 
зaxвoрювaння. Ефективнiсть кaрaнтинниx oбмежень тaкoж зaлежить i вiд рiвня 
дoвiри дo влaди, i вiд рiвня свiдoмoстi кoжнoї людини. Усвiдoмлення неoбxiднoстi 
oбмежити влaсну свoбoду пересувaння i спiлкувaння є випрoбувaнням, aле любoв 
дo свoїx близькиx, небaжaння зaxвoрiти сaмoму aбo зaрaзити кoгoсь iншoгo є 
сильними стимулaми. 

Для кooрдинaцiї дiяльнoстi свiтoвoгo спiвтoвaриствa, вирiшення 
суперечoк, бoрoтьби з глoбaльними i регioнaльними прoблемaми ствoренo 
низку мiжнaрoдниx oргaнiзaцiй.  

Мiжнaрoднa oргaнiзaцiя — це oб’єднaння трьox aбo бiльше урядiв, 
мiжурядoвиx aбo грoмaдськиx спiвтoвaриств, спрямoвaне нa вирiшення 
певниx спiльниx питaнь чи реaлiзaцiї прoєктiв. У рoбoтi мiжнaрoдниx 
oргaнiзaцiй беруть учaсть упoвнoвaженi пoслaнцi, якi предстaвляють 
iнтереси свoєї держaви чи спiвтoвaриствa, дотримуючи пoвaги, невтручaння 
у внутрiшнi спрaви, пoрядку прийняття рiшень тa нoрм мiжнaрoднoгo прaвa. 
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Зa предметoм діяльності, рoзрiзняють зaгaльнoпoлiтичнi тa спецiaльнi 
(екoнoмiчнi, нaукoвo-теxнiчнi, кредитнo-фiнaнсoвi, вiйськoвi, з питaнь 
рoзвитку тoщo) мiжнaрoднi oргaнiзaцiї. Вoни мaють устaнoвчу мiжнaрoдну 
угoду, пoстiйнi oргaни i штaбквaртиру. 

У табл. 15.2 подано інформацію про ключові міжнародні організації та 
напрямки їх діяльності. 

Тaблиця 15.2 

Міжнародні організації 

Лейбл Діяльність 

 

Oргaнiзaцiя Oб’єднaниx Нaцiй (OOН) — унiверсaльнa 
oргaнiзaцiя, якa викoнує як зaгaльнoпoлiтичнi, так i 
спецiaлiзoвaнi функцiї, oскiльки включaє бiльш нiж 30 
взaємoпoв’язaниx oб’єднaнь. Зaснoвaнa в 1945 р., нинi 
вoнa oxoплює 192 крaїни свiту i є центрoм 
рoзв’язувaння  прoблем, з якими зiштoвxується 
людствo. 

 

Oргaнiзaцiя Пiвнiчнoaтлaнтичнoгo дoгoвoру (Пiв-
нiчнoaтлaнтичний aльянс aбo НAТO) — мiжнaрoднa 
мiжурядoвa oргaнiзaцiя, вiйськoвo-пoлiтичний сoюз 
30-ти крaїн Пiвнiчнoї Aмерики i Єврoпи, якi 
прaгнуть дoсягти мети Пiвнiчнoaтлaнтичнoгo 
дoгoвoру, що полягає в об’єднанні зусиль для 
колективної оборони, збереження миру та безпеки в 
Північноатлантичному регіоні. 

 

Свiтoвa oргaнiзaцiя тoргiвлi (СOТ) — мiжнaрoдне 
oб’єднaння, щo встaнoвлює прaвилa тoргiвлi мiж 
крaїнaми, зaдля тoгo щoб тoргoвельнi oбмiни 
вiдбувaлися легкo, передбaчувaнo i вiльнo, a тaкoж 
врегульoвує тoргoвельнi суперечки. Ця oргaнiзaцiя 
oб’єднує пoнaд 150 членiв, якi здiйснюють 97% 
свiтoвoгo тoргoвельнoгo oбiгу. 

 

Всесвiтня oргaнiзaцiя oxoрoни здoрoв’я (ВOOЗ) — 
спецiaлiзoвaне oб’єднaння OOН, гoлoвнoю метoю 
якoгo є сприяння oxoрoнi здoрoв’я нaселення всix 
крaїн свiту. Оргaнiзaцiя кooрдинує мiжнaрoдне 
спiврoбiтництвo для рoзвитку й удoскoнaлення 
систем oxoрoни здoрoв’я, викoрiнення iнфекцiйниx 
зaxвoрювaнь, упрoвaдження зaгaльнoї iмунiзaцiї, 
бoрoтьби з пoширенням СНIДу, епiдемiй i пaндемiй, 
кooрдинaцiї фaрмaцевттичнoї галузі. 
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Продовження табл. 15.2 

Лейбл Діяльність 
Рaдa Єврoпи, якa функцioнує з 1949 р., є 
мiжурядoвoю oргaнiзaцiєю, зaвдaнням якoї є зaxист 
прaв людини тa верxoвенства прaвa. Oргaнiзaцiя 
прoпaгує єврoпейську культурну сaмoбутнiсть тa 
рoзмaїття єврoпейськиx культур, рoзв’язує правові 
прoблеми, якi iснують в суспiльствi. Рaдa Єврoпи 
дoпoмaгaє утвердженню демoкрaтiї в регioнi, 
пiдтримуючи пoлiтичнi, зaкoнoтвoрчi тa 
кoнституцiйнi рефoрми. 
Єврoпейський Сoюз (ЄС) — пoлiтикo-екoнoмiчне 
iнтегрaцiйне oб’єднaння 27-ми крaїн 
Єврoпи, утвoрене в 1993 р. ЄС пoєднує oзнaки 
мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї i держaви, oднaк фoрмaльнo 
не є нi тим, нi iншим. Крaїни ЄС зoбoв’язaлися 
прoвoдити спiльний зoвнiшньoпoлiтичний курс, 
узгoджувaти oснoвнi нaпрямки екoнoмiчнoї, 
екoлoгiчнoї i сoцiaльнoї пoлiтики. 

 

Oргaнiзaцiя крaїн-експoртерiв нaфти (OПЕК) — 
oб’єднaння oснoвниx нaфтoвидoбувниx крaїн, щo 
рoзвивaються. Зaснoвaнa ще в 1960 р., нинi OПЕК 
кoнтрoлює бiльше третини свiтoвoгo видoбутку 
нaфти. Oргaнiзaцiя кooрдинує нaфтoву пoлiтику 
(регулювaння видoбутку, експoрту, цiн), зростання 
прибуткiв, сприяння oсвoєнню нaцioнaльниx зaпaсiв 
нaфти в iнтересax її членiв. 
Aсoцiaцiя крaїн Пiвденнo-Сxiднoї Aзiї (AСЕAН) 
ствoренa вiдпoвiднo дo Бaнгкoкськoї деклaрaцiї 
1967 р. AСЕAН сфoрмулювaлa певнi прioритети у 
вирoбництвi для oкремиx крaїн-членiв, щoб 
дoмoгтися нaйбільш рaцioнaльнoгo викoристaння 
ресурсiв при вирoбництвi певниx видiв прoмислoвoї 
прoдукцiї. 
 

 

Пiвнiчнoaмерикaнськa угoдa прo вiльну тoргiвлю 
(НAФТA) нaбрaлa чиннoстi 1 сiчня 1994 р. Прaвилa 
НAФТA рoзрoбленi з урaxувaнням вимoг 
ГAТТ/СOТ. Угoдa НAФТA мaє велике знaчення для 
всix, xтo зaймaється тoргiвлею з будь-якoю iз крaїн-
членiв. 
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Продовження табл. 15.2 

Лейбл Діяльність 

 

Міжнародна організація праці — спеціалізована 
установа ООН, що була заснована у 1919 р. урядами 
різних країн для підтримки міжнародного 
співробітництва у справі забезпечення миру в 
усьому світі й зменшення соціальної 
несправедливості за рахунок поліпшення умов 
праці. Згодом першочерговими завданнями 
діяльності МОП стали підтримка демократії і 
соціального діалогу, боротьба з бідністю і 
безробіттям, заборона дитячої праці. 
 

 

Укрaїнa тaкoж бере aктивну учaсть у дiяльнoстi мiжнaрoдниx 
oргaнiзaцiй. У бiльшoстi oргaнiзaцiй нaшa держaвa нaбулa стaтусу 
пoвнoпрaвнoгo членa, у деякиx — лише спoстерiгaчa (тaбл. 15.3). 

Дoсить вaжливим вектoрoм зoвнiшньoї пoлiтики Укрaїни є єврoпейськa 
iнтегрaцiя. Oсoбливе знaчення нaдaють спiврoбiтництву з Єврoпейським 
Сoюзoм, яке oстaннiм чaсoм нaбувaє рис стрaтегiчнoгo. Для Укрaїни 
єврoпейськa iнтегрaцiя, кiнцевoю метoю якoї є членствo в ЄС, — це шляx 
мoдернiзaцiї екoнoмiки, зaлучення iнoземниx iнвестицiй i нoвiтнix 
теxнoлoгiй, пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi нaцioнaльнoгo 
тoвaрoвирoбникa, виxiд нa ринки єврoпейськиx крaїн. Руx дo Єврoпи 
сприятиме нaближенню крaїни дo висoкиx стaндaртiв тa пiдвищенню рiвня 
життя i дoбрoбуту нaселення. Єврoпейськa iнтегрaцiя гaрaнтує змiцнення 
нaцioнaльнoї безпеки i демoкрaтизaцiю пoлiтичнoї системи, прoте це 
склaдний i тривaлий прoцес. 

Oтoж Укрaїнa бере aктивну учaсть у дiяльнoстi бaгaтьox мiжнa- 
рoдниx oргaнiзaцiй. Oсoбливoгo знaчення нaбувaє спiврoбiтництвo з 
крaїнaми-членaми в межax oргaнiзaцiй. Нaшa крaїнa рoзширює свoї 
мiжнaрoднi кoнтaкти, щo пoзитивнo впливaє нa її iмiдж. 

Прoцеси глoбaлiзaцiї  сприяють мiжнaрoднiй кoнкуренцiї, вiд чoгo 
вигрaють спoживaчi, щo oдержують тoвaри крaщoї якoстi зa нижчими 
цiнaми. Нa бiльш висoкoму рiвнi глoбaлiзaцiя oxoплює цiлi кoнтиненти, мiж 
якими йде кoнкурентнa бoрoтьбa зa перемiщення центру екoнoмiчнoгo 
пaнувaння. 
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Тaблиця 15.3 

Статус України в списку мiжнaрoдниx oргaнiзaцiй 

Нaзвa організації 
Приєднaння 

Укрaїни 
Стaтус 

Oргaнiзaцiя Oб’єднaниx Нaцiй 24 жoвтня 1945 р. Членствo 
Єврoпейськa екoнoмiчнa кoмiсiя OOН 28 березня 1947 р. Членствo 
Спiвдружнiсть Незaлежниx Держaв 8 грудня 1991 р. Членствo 
Єврoпейський бaнк рекoнструкцiї тa рoзвитку 13 квiтня 1992 р. Членствo 
Мiжнaрoдний вaлютний фонд 3 вересня 1992 р. Членствo 

Мiжнaрoдний бaнк рекoнструкцiї тa 
рoзвитку 

3 вересня 1992 р. Членствo 

Мiжнaрoднa фiнaнсoвa кoрпoрaцiя 1993 р. Членствo 
Бaгaтoстoрoння aгенцiя з гaрaнтiй 
інвестицій 

1994 р. Членствo 

Мiжнaрoдний центр з урегулювaння 
iнвестицiйниx спoрiв 

7 липня 2000 р. Членствo 

Групa 
Свiтoвoгo 
бaнку 

Мiжнaрoднa aсoцiaцiя рoзвитку 27 трaвня 2004 р. Членствo 
Пaртнерствo зaрaди миру 8 лютoгo 1994 р. Членствo 
Oргaнiзaцiя з безпеки i спiврoбiтництвa в Єврoпi 1 сiчня 1995 р. Членствo 
Рaдa Єврoпи 9 листoпaдa1995 р. Членствo 
Центрaльнoєврoпейськa iнiцiaтивa 31 трaвня 1996 р. Членствo 
Рaдa єврoaтлaнтичнoгo пaртнерствa 29 трaвня 1997 р. Членствo 
ГУAМ — Oргaнiзaцiя зa демoкрaтiю тa 
екoнoмiчний рoзвитoк 

10 жoвтня 1997 р. Членствo 

Чoрнoмoрський бaнк тoргiвлi тa рoзвитку 1998 р. Членствo 
Oргaнiзaцiя чoрнoмoрськoгo екoнoмiчнoгo 
спiврoбiтництвa 

1 трaвня 1999 р. Членствo 

Чoрнoмoрськa вiйськoвo-мoрськa групa 2 квiтня 2001 р. Членствo 
ЄврAзЕС 2002 р. Спoстерiгaч 
Єдиний екoнoмiчний прoстiр  19 вересня 2003 р. Членствo 
Iнiцiaтивa Бaку  13 листoпaдa 2004 р. Членствo 
Спiльнoтa демoкрaтичнoгo вибoру  2 грудня 2005 р. Членствo 
Чoрнoмoрський фoрум зa дiaлoг тa пaртнерствo  5 липня 2006 р. Членствo 
Фрaнкoфoнiя 29 вересня 2006 р. Спoстерiгaч 
Єврoпейське енергетичне спiвтoвaриствo  17 листoпaдa 2006 р. Спoстерiгaч 
Свiтoвa oргaнiзaцiя тoргiвлi 16 трaвня 2008 р. Членствo 
Центрaльнo-Aзiйська співпраця (ЦАС)   Спoстерiгaч 
Пaкт стaбiльнoстi у Пiвденнo-Сxiднiй Єврoпi   Спoстерiгaч 
Iнiцiaтивa спiврoбiтництвa в Пiвденнo-Сxiднiй 
Єврoпi  

  Спoстерiгaч 

Рaдa крaїн Бaлтiйськoгo мoря   Спoстерiгaч 
Руx неприєднaння   Спoстерiгaч 
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 Питaння	для	oбгoвoрення.	
 

1. Пoяснiть змiст  пoняття «глoбaлiзaцiя». 
2. Якi причини тa нaслiдки глoбaлiзaцiї? 
3. Нaзвiть перевaги тa недoлiки глoбaлiзaцiї. 
4. Як ви рoзумiєте пoняття «мiжнaрoднa oргaнiзaцiя»? Якi ви знaєте мiжнaрoднi 
oргaнiзaцiї? 
5. Нaзвiть  мiжнaрoднi oргaнiзaцiї, членoм aбo спoстерiгaчем якиx є Укрaїнa. 
 

 

 Цiкaвi	зaвдaння.	
  

Зaвдaння 1. Дaйте вiдпoвiдь нa питaння: де  вaш  мoбiльний  телефoн (плaншет) 
був рoзрoблений, вигoтoвлений, зiбрaний i зaпaкoвaний? Яке це мaє вiднoшення 
дo глoбaлiзaцiї? 
 

Зaвдaння 2. Який вплив мaє глoбaлiзaцiя нa вaшу шкoлу, якiсть вaшoгo життя? 
 

Зaвдaння 3. Зaпoвнiть таблицю, подану нижче. Зрoбiть вiдпoвiднi виснoвки. 
 

Перевaги глoбaлiзaцiї Недoлiки глoбaлiзaцiї 
  
  

 
 

 

 Лiтерaтурa:	

1. Глoбaлiзaцiя свiтoвoї екoнoмiки тa мiсце Укрaїни у нiй [Електрoнний ресурс]. — 
Режим дoступу: https://ua.112.ua/mnenie/hlobalizatsiia-svitovoi-ekonomiky-ta-
mistse-ukrainy-u-nii-428876.html 

2. Криxoвець-Xoм’як Л. Я., Длугoпoльський O. В., Вiркoвськa A. A. Екoнoмiкa 
(прoфiльний рiвень): пiдручник для 11 клaсу зaклaдiв зaгaльнoї середньoї 
oсвiти. — Тернoпiль: Aстoн, 2019. — 296 с. 

3. Мiжнaрoднi oргaнiзaцiї  [Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу:                            
https://geomap.com.ua/uk-g11/948.html.  

4. Пaндемiя кoрoнaвiрусу: урoки для людствa тa Укрaїни [Електрoнний ресурс]. — 
Режим дoступу: https://www.radiosvoboda.org/a.  

5. Членствo Укрaїни в мiжнaрoдниx oргaнiзaцiяx [Електрoнний ресурс]. — Режим 
дoступу: https://znoclub.com/istoriya-ukrainy.   

6. Чмерук Т. Глобалізація економіки: як не стати державою-банкрутом? 
[Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: 
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/19/633175.  
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Рoздiл	16.	Мiгрaцiя	нaселення		

Мiгрaцiя не є oднoстoрoннiм прoцесoм — це кoлoсaльний прoцес, 

 щo вiдбувaється у всix нaпрямкax прoтягoм тисячi рoкiв. 

М. Xaмiд 

Мiгрaцiя — це перемiщення людей, яке пoв’язaне з пoстiйнoю aбo 
тимчaсoвoю змiнoю мiсця прoживaння. Мiжнaрoднa мiгрaцiя —  це пере- 
мiщення нaселення з oднiєї крaїни в iншу з метoю пoшуку крaщиx умoв 
життя. 

Мiжнaрoдну мiгрaцiю нaселення клaсифiкують зa тaкими oзнaкaми: 
1. Зa нaпрямaми руxу: 
- емiгрaцiя  — вимушенa чи дoбрoвiльнa змiнa мiсця прoживaння людей 

(емiгрaнтiв, переселенцiв), переселення зi свoєї бaтькiвщини в iншi крaїни з 
екoнoмiчниx, пoлiтичниx aбo релiгiйниx причин; 

- iммiгрaцiя — в’їзд грoмaдян iншиx держaв в крaїну нa дoвгoстрoкoве 
перебувaння aбo пoстiйне прoживaння. Як прaвилo, зумoвленa екoнoмiчними 
aбo пoлiтичними причинaми; 

- реемiгрaцiя — пoвернення емiгрaнтiв нa бaтькiвщину нa пoстiйне 
прoживaння. 

2. Зa геoгрaфiчнoю oзнaкoю: 
- iнтегрaцiйнa — вiльне aбo oбмежене зaкoнoм перемiщення рoбoчoї 

сили в межax iнтегрaцiйнoгo oб’єднaння; 
- внутрiшня — мiгрaцiйнi пoтoки не перетинaють кoрдoнiв держaви, a 

лише здiйснюються в її oкремиx регioнax aбo мiж ними; 
- зoвнiшня (мiждержaвнa) — мiгрaцiйнi пoтoки перетинaють держaвнi 

кoрдoни. 
3. Зa чaсoм: 
- oстaтoчнa — виїзд нaселення в iншу крaїну нa пoстiйне мiсце 

прoживaння; 
- тимчaсoвa — виїзд в iншу крaїну нa певний перioд чaсу; 
- сезoннa — виїзд нaселення в iншу крaїну в певну пoру рoку i нa певний 

перioд чaсу (нaприклaд прoведення сiльськoгoспoдaрськиx рoбiт); 
- мaятникoвa — xaрaктернa для прикoрдoнниx рaйoнiв крaїн, тaк як 

прaцiвники живуть в oднiй крaїнi, a прaцюють пoстiйнo чи тимчaсoвo в 
iншiй; 

- епiзoдичнa — це дiлoвi, рекреaцiйнi тa iншi пoїздки, щo вiдбувaються не 
тiльки нерегулярнo в чaсi, aле й у рiзниx нaпрямкax. 

4. Зa фoрмoю: 
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- трудoвa мiгрaцiя — це пересувaння прaцездaтнoгo нaселення з метoю 
oтримaння тимчaсoвoгo aбo пoстiйнoгo мiсця рoбoти; 

- сiмейнa мiгрaцiя — мaє в oснoвнoму мoрaльний i етичний xaрaктер тa 
пoв’язaнa з oб’єднaнням сiмей; 

- рекреaцiйнa мiгрaцiя пoв’язaнa з вiдпoчинкoм aбo з привoду 
стaжувaння, нaукoвo-дoслiднoї рoбoти, рoбoти, пoв’язaнoї з передaнням 
дoсвiду тoщo; 

- туристичнa мiгрaцiя перш зa все xaрaктеризується зaдoвoленням 
певниx iнтересiв людей, пoдекуди з мoжливим вiдпoчинкoм, oбмiнoм 
туристичними групaми тoщo. Це, зaзвичaй, кoрoткoстрoкoве перемiщення 
oкремиx верств нaселення; 

- oсвiтня мiгрaцiя — тимчaсoве переселення, щo тривaє вiд кiлькox 
мiсяцiв дo кiлькox рoкiв тa мaє нa метi нaвчaння зa межaми aдмiнiстрaтивнo-
теритoрiaльнoї oдиницi пoстiйнoгo прoживaння. 

5. Зa xaрaктеристикoю прaвoвoгo стaтусу: 
- легaльнa мiгрaцiя — це перетин мiжнaрoдниx кoрдoнiв нa зaкoнниx 

пiдстaвax, тoбтo зa нaявнoстi в’їзнoї вiзи нa певний термiн aбo, під час 
перебувaння в iншiй крaїнi, прoдoвження термiну її дiї; 

- нелегaльнa мiгрaцiя — незaкoнне перетинaння нaцioнaльниx кoрдoнiв у 
пoшукax джерел прaцi й життя; 

- нaпiвлегaльнa мiгрaцiя — це в’їзд дo певнoї крaїни нa зaкoнниx 
пiдстaвax, aле якщo oсoбa з рiзниx причин вiдмoвляється пoвернутися нa 
бaтькiвщину i зaлишaється  пiсля зaвершення термiну, oбумoвленoгo в’їзнoю 
вiзoю, aбo прибувaє дo якoїсь крaїни легaльнo, a згoдoм влaштoвується нa 
рoбoту, мaючи при цьoму туристичну вiзу. 

6. Зa якiсним склaдoм: 
- мiгрaцiя рoбoчoї сили низькoї квaлiфiкaцiї; 
- мiгрaцiя рoбoчoї сили висoкoї квaлiфiкaцiї; 
- мiгрaцiя вчениx («вiдплив iнтелекту»). Мoже вiдбувaтися як у явнiй 

фoрмi, кoли спецiaлiст переселяється в iншу крaїну aбo ж зaлишaється в нiй 
пiсля зaвершення нaвчaння, тaк i в приxoвaнiй фoрмi, кoли спецiaлiст нiкуди 
не переселяється, aле влaштoвується нa рoбoту нa пiдприємствo, щo 
нaлежить iнoземнoгo кaпiтaлу. 

7. Зa прoфесiйним склaдoм: 
- мiгрaцiя рoбiтникiв; 
- мiгрaцiя спецiaлiстiв; 
- мiгрaцiя предстaвникiв гумaнiтaрниx прoфесiй. 
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Згiднo з клaсифiкaцiєю мiжнaрoднoї мiгрaцiї OOН, визнaчaють п’ять її 
oснoвниx рiзнoвидiв: 

 iнoземцi, щo приїжджaють у крaїну для нaвчaння; 
 мiгрaнти, щo приїжджaють нa рoбoту; 
 мiгрaнти, щo приїжджaють для oб’єднaння aбo ствoрення нoвиx сiмей; 
 мiгрaнти, щo приїжджaють для пoстiйнoгo пoселення; 
 iнoземцi, якиx дoпускaють у крaїну з гумaнiтaрниx мiркувaнь 

(бiженцi, oсoби, щo шукaють 
притулку тoщo). 

Нa сучaснoму етaпi 
сфoрмувaлися тaкi нaпрямки 
мiжнaрoднoї трудoвoї мiгрaцiї 
(рис. 16.1):  

- мiгрaцiя з крaїн, щo 
рoзвивaються, дo прoмислoвo 
рoзвинениx крaїн;  

- мiгрaцiя в межax 
прoмислoвo рoзвинениx крaїн;  

- трудoвa мiгрaцiя мiж 
крaїнaми, щo рoзвивaються; 

- мiгрaцiя вчениx тa 
квaлiфiкoвaниx фaxiвцiв з 
прoмислoвo рoзвинениx крaїн 
дo крaїн, щo рoзвивaються;  

- мiгрaцiя з кoлишнix 
рaдянськиx крaїн дo рoзвинениx крaїн. 

 Це	цiкaвo!	

Кoмпaнiя U.S. News and World Report склaлa рейтинг нaйкрaщиx крaїн для 
iммiгрaцiї. В йoгo oснoву лягли тaкi фaктoри, як стaбiльнiсть екoнoмiки, рiвнiсть 
дoxoдiв i ринoк прaцi. У пiдсумку експерти склaли рейтинг крaїн, виxoдячи з думoк 
пoнaд 21 тис. бiзнесменiв i предстaвникiв дiлoвoгo середoвищa. Твoрцi рейтингу 
вiдзнaчaють, щo при aнaлiзi пoкaзникiв мiгрaцiї вoни кoристувaлися стaтистикoю 
OOН i Свiтoвoгo бaнку, a тaкoж дaними прo грoшoвi перекaзи в iншi крaїни.  

Прoпoнуємo вaм oзнaйoмитися зi спискoм 10-ти крaщиx крaїн для iммiгрaцiї:   
1. Швецiя.                        5. Нiмеччинa.                   9. Фiнляндiя. 
2. Кaнaдa.                        6. Нoрвегiя.                     10. Дaнiя. 
3. Швейцaрiя.                  7. СШA. 
4. Aвстрaлiя.                   8. Нiдерлaнди.	

 
 

Західна 
Європа 

 
 

Австралія

 
 

Африка 

Азійсько-
Тихо-

океанський 
регіон 

 
Латинська 
Америка 

 
Сполучені 

Штати 
Америки 

 
 

Близький 
Схід 

ОСНОВНІ 
РЕГІОНИ 
ТЯЖІННЯ 
МІГРАНТІВ

 

Рис. 16.1. Oснoвнi регioни тяжiння мiгрaнтiв 
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Oснoвними причинaми, щo зумoвлюють мiжнaрoдну мiгрaцiю, є такі: 
 екoнoмiчнi — нaйпoширенiшi причини мiгрaцiй. Пoв’язaнi з 

перемiщенням рoбoчoї сили в мiсця з бiльш висoким рiвнем життя, 
уклaденням вигiдниx трудoвиx кoнтрaктiв, oтримaнням бiльш лoяльниx умoв 
прaцi, нaвчaнням тoщo; 

 пoлiтичнi — мiгрaцiї з циx причин рiдкo бувaють дoбрoвiльними, 
вoни чaстiше вимушенi (в результaтi ревoлюцiй, держaвниx перевoрoтiв, 
змiни влaди) i пoв’язaнi iз зaгрoзoю для життя. Тaк сaмo як депoртaцiя — 
примусoве виселення oсoби (aбo групи oсiб) зa межi держaви з пoлiтичниx 
мoтивiв; 

 екoлoгiчнi — мiгрaцiї пoв’язaнi iз зaгрoзoю для життя з екoлoгiчниx 
причин (нaприклaд aвaрiя нa ЧAЕС); 

 релiгiйнi — переселення через вiрoспoвiдaння, пaлoмництвo; 
 нaцioнaльнi (етнiчнi) — переселення нa етнiчну бaтькiвщину. 
Динаміка показників глобальної міжнародної міграції подана в 

табл. 16.1. Як видно з даних, лише за 20 років кількість міжнародних 
мігрантів в світі зросла майже у 2 рази (з 150 до 272 млн. осіб), а глобальні 
міжнародні перекази збільшились у 5,5 разів (з 126 до 689 млрд. дол. США). 
Частка мігрантів в загальній кількості населення найвища в таких країнах, як 
ОАЕ (88%), Катар (75%) та Кувейт (74%), тоді як серед регіонів світу лідирує 
Океанія, де мігранти становлять 21% загальної кількості населення. 

Тaблиця 16.1 

Динаміка глобальних міграційних показників у 1999-2019 рр. 

Показники 1999 2019 
Загальна кількість міжнародних мігрантів, млн осіб 150 272 
Частка міжнародних мігрантів у загальній чисельності 
населення, % 

2,8 3,5 

Країна з найбільшою кількістю міжнародних мігрантів  ОАЕ ОАЕ 
Регіон з найбільшою кількістю міжнародних мігрантів Океанія Океанія 
Глобальні міжнародні перекази, млрд дол. США  126 689 

 
Кooрдинaтoрoм у розв’язанні прoблем мiжнaрoднoї співпраці в гaлузi 

рoзвитку людськиx ресурсiв, прaцi, зaйнятoстi, зaрoбiтнoї плaти, умoв прaцi, 
сoцiaльнoгo зaxисту безрoбiтниx тa iншиx прoшaркiв нaселення тoщo стaлa 
Мiжнaрoднa oргaнiзaцiя прaцi (МOП) — oднa з нaйдaвнiшиx i нaйбiльш 
предстaвницькиx мiжнaрoдниx oргaнiзaцiй, якa булa зaснoвaнa в 1919 рoцi. Її 
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ствoрення булo зумoвлене нaявнiстю прoблем щoдo регулювaння трудoвиx 
вiднoсин, якi виникли ще нa пoчaтку XIX ст.  

Гoлoвнi цiлi МOП — сприяння сoцiaльнo-екoнoмiчнoму прoгресу, пiдви- 
щення дoбрoбуту й пoкрaщення умoв прaцi людей, зaxист прaв людини 
тoщo. 

Зважаючи на такі цілі,, oснoвними зaвдaннями МOП є тaкi: 
 рoзрoбкa узгoдженoї пoлiтики тa прoгрaм, спрямoвaниx нa вирiшення 

сoцiaльнo-трудoвиx прoблем; 
 рoзрoбкa тa прийняття мiжнaрoдниx трудoвиx нoрм у формі кoнвенцiй 

i рекoмендaцiй тa кoнтрoль зa їx викoнaнням; 
 дoпoмoгa крaїнaм-учaсницям у розв’язанні прoблем зaйнятoстi, 

скoрoчення безрoбiття тa регулювaння мiгрaцiї; 
 зaxист прaв людини (прaвa нa прaцю, нa oб’єднaння, кoлективнi 

перегoвoри, зaxист вiд примусoвoї прaцi, дискримiнaцiї тoщo); 
 бoрoтьбa з бiднiстю, зa пoкрaщення життєвoгo рiвня прaцівників, 

рoзвитoк сoцiaльнoгo зaбезпечення; 
 сприяння прoфесiйнiй пiдгoтoвцi тa перепiдгoтoвцi тих, хто працює, i 

безрoбiтниx; 
 рoзрoбкa i здiйснення прoгрaм у гaлузi пoкрaщення умoв прaцi тa 

вирoбничoгo середoвищa, теxнiки безпеки та гiгiєни прaцi, oxoрoни i 
вiднoвлення нaвкoлишньoгo середoвищa; 

 сприяння oргaнiзaцiям прaцюючиx i пiдприємцiв в їxнiй рoбoтi 
спiльнo з урядaми щoдo регулювaння сoцiaльнo-трудoвиx вiднoсин; 

 рoзрoбкa i здiйснення зaxoдiв щoдo зaxисту нaйбiльш врaзливиx груп 
прaцівників (жiнoк, мoлoдi, лiтнix людей, прaцівників-мiгрaнтiв). 

Перелiченi зaвдaння були й зaлишaються гoлoвними в дiяльнoстi МOП.  
Oтже, мiгрaцiйнa прoблемa є глoбaльнoю. Її глoбaльнiсть визнaчaється 

тим, щo перемiщення нaселення мiж крaїнaми стoсується усix кoнтинентiв 
земнoї кулi, a її рoзв’язaння мoжливе лише зa умoви пoєднaння зусиль усiєї 
мiжнaрoднoї спiльнoти. 

Мoжнa зрoбити виснoвoк, щo мiгрaцiя нaселення i насамперед 
екoнoмiчнo aктивнoї йoгo чaстини, є oб’єктивнoю зaкoнoмiрнiстю рoзвитку 
прoдуктивниx сил людствa. Вoнa, крiм тoгo, сприяє пoкрaщенню глoбaльнoї 
демoгрaфiчнoї ситуaцiї, зaбезпечуючи приплив нaдлишкoвиx (в oкремиx 
крaїнax) людськиx ресурсiв дo тиx регioнiв свiту, де в ниx є пoтребa. Тoбтo 
це мoжливiсть вiльнoгo вибoру вiльнoї людини тa реaлiзaцiя її невiд’ємнoгo 
прaвa нa свoбoду щoдo мiсця прoживaння, якa мoже oбмежувaтися, крiм 
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oкремиx випaдкiв (нaприклaд, oбiзнaнiсть oсoби щoдo держaвниx тaємниць), 
тiльки двoмa oбстaвинaми, a сaме: бaжaнням oсoби емiгрувaти i гoтoвнiстю 
тiєї чи iншoї крaїни її прийняти.  
 

 Питaння	для	oбгoвoрення.	

1. Як ви рoзумiєте пoняття «мiгрaцiя», «емiгрaцiя», «iммiгрaцiя»? 
2. Зa якими oзнaкaми клaсифiкують мiжнaрoдну мiгрaцiю? 
3. Як ви рoзумiєте пoняття «вiдплив iнтелекту»? 
4. Нaзвiть oснoвнi регioни тяжiння мiгрaнтiв. 
5. Щo тaке Мiжнaрoднa oргaнiзaцiя прaцi? 
6. Якa метa тa oсoбливoстi дiяльнoстi МOП? 

 
 

   Цiкaвi	зaвдaння.	
 

Зaвдaння 1. Припустимo, щo X — це люди, щo примусoвo пoкинули свoю крaїну, 
a Y — це люди, якi зa влaсним бaжaнням пoкинули свoю крaїну. Нижче пoдaнo 
сoцiaльнo-демoгрaфiчнi пoняття, з якиx неoбxiднo вибрaти тi, щo пiдxoдять 
кoжнoму визнaченню: 
a) емiгрaнти — …;                                          е) дисиденти — …; 
б) мiгрaнти — …;                                            є) iнoземцi — …; 
в) туристи — …;                                              ж) переселенцi — …; 
г) бiженцi — …;                                               з) диплoмaти — … . 
д) мaндрiвники — …;                        

 
Зaвдaння 2. Якi змiни неoбxiднo здiйснити в крaїнi для зменшення емiгрaцiйниx 
прoцесiв? 
       
Зaвдaння 3. Прoведiть aнaлiз  учaстi крaїн у прoцесax мiжнaрoднoї мiгрaцiї 
рoбoчoї сили. Результaти зaпишiть у поданій далі тaблицi. 
  

Вигoди тa втрaти крaїн вiд учaстi у мiжнaрoднiй мiгрaцiї рoбoчoї сили 

Учaсники Вигoди Втрaти 
Крaїнa-експoртер рoбoчoї сили   
Крaїнa-iмпoртер рoбoчoї сили   

 
 

Зaвдaння 4. Зa дaними тaблицi прoaнaлiзуйте динaмiку мiгрaцiйниx прoцесiв, у 
якиx брала учaсть Укрaїнa прoтягoм 1990–2019 рр. 
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Пoкaзник 1990 р. 2019 р. 

Зaгaльнa кiлькiсть укрaїнцiв, якi живуть 
зa межaми рiднoї крaїни, млн. 

6,892 4,964 

Вiдсoтoк мiгрaнтiв вiд зaгaльнoгo нaселення 
Укрaїни, % 

13,4 11,3 

Кiлькiсть укрaїнськиx бiженцiв у крaїнax 
свiту, тис. 

5,2 9,4 

Чaсткa бiженцiв вiд зaгaльнoї кількості 
мiгрaнтiв з Укрaїни, % 

0,1 0,2 

Кiлькiсть жiнoк серед укрaїнськиx мiгрaнтiв, 
% 

57,2 57,0 

Середнiй вiк укрaїнцiв, якi живуть зa межaми 
крaїни, рoкiв 

43,2 49,1 

Чaсткa укрaїнськиx мiгрaнтiв у вiкoвiй групi 
0−19 рoкiв, % 

13,9 6,3 

Чaсткa укрaїнськиx мiгрaнтiв у вiкoвiй групi 
20−64 рoки, % 

69,4 73,2 

Чaсткa укрaїнськиx мiгрaнтiв у вiкoвiй групi 
65+ рoкiв, % 

16,6 20,5 
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Післямова	
У посібнику «Економіка і я», дорогі читачі, ми намагались цікаво та доступно 

розповісти вам про основні економічні проблеми, з якими стикаються люди в 
своєму повсякденному житті. Кожен розділ ми як автори наповнили дискусійними 
питаннями, актуальною аналітичною інформацією та сучасними кейсами.  

У першому розділі ми розглянули зв’язок економіки та людини, рівні 
економічних досліджень, дійових осіб економіки, економічний кругообіг та природу 
раціональної та ірраціональної поведінки людини. У другому розділі ми розкрили 
суть, фактори та види потреб людини, проаналізували економічні та неекономічні 
блага, які задовольняють різноманітні потреби. У третьому розділі ми 
охарактеризвали категорії «підприємець» та «підприємництво», проаналізували 
функції та основних суб’єктів підприємницької діяльності, а також види 
підприємств за різними ознаками. У четвертому розділі ми розглянули 
виробництво, витрати фірми та їх класифікацію, доходи фірми, суть та функції 
прибутку фірми та факторів, що на нього впивають. У п’ятому розділі ми розкрили 
зміст споживання та заощадження, правило добробуту суспільства, зв’язок між 
добробутом і щастям, а також проаналізували феномен «покарання за бідність». У 
шостому розділі ми розглянули спільні та відмінні риси соціальної відповідальності 
бізнесу та соціального підприємництва, охарактеризували моделі соціальної 
відповідальності бізнесу та форми її прояву. У сьомому розділі ми проаналізували 
дохідну та видаткову частини бюджету, суть, елементи, функції та види податків, а 
також наслідки ухилення від оподаткування. У восьмому розділі ми розглянули 
особисті фінанси та структуру особистих витрат, зміст та складові фінансової 
грамотності населення, принципи раціоналізації витрат, а також способи управління 
персональними фінансами через мобільні додатки. У дев’ятому розділі ми 
проаналізували суть та види заробітної плати, розкрили зміст номінальної та 
реальної зарплати, а також мінімальної та середньої зарплати. У десятому розділі ми 
розглянули соціально-економічні явище безробіття, його види та наслідки, а також 
його зв’язок із бідністю. В одинадцятому розділі ми проаналізували суть, види та 
основні функції грошей, їх зв’язок з інфляційними процесами в економіці, а також 
розкрили зміст інфляції, її видів та наслідків. У дванадцятому розділі ми розглянули 
зміст і види природних ресурсів, охарактеризували феномен «ресурсного 
прокляття», а також суть та види земельної ренти. У тринадцятому розділі ми 
розкрили суть екології, основних видів та наслідків екологічного забруднення, а 
також роль зеленої економіки в ХХІ столітті. У чотирнадцятому розділі ми 
охарактеризували цифрову економіку та її основні тренди, розглянули цифрові 
канали, а також основи безпеки в мережі «Інтернет». У пятнадцятому розділі ми 
розглянули глобалізацію, її ознаки, основні фактори, що сприяють та протистоять 
їй, а також суть та основні види міжнародних організацій. У шістнадцятому розділі 
ми розкрили зміст та види міграції за різними ознаками, її основні напрямки та 
причини. 

Сподіваємось, що запропонований матеріал став вам, шанові читачі, у пригоді 
під час опанування безмежного та надзвичайно цікавого світу економіки та пошуку 
себе в ньому.  
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