
Загальні 
результати 

національного 
виробництва 



 

Национальна економіка – економічно і організаційно 
єдина система взаємоповязаних галузей і сфер 

діяльності людей. Щоб національна економіка мала 
можливість  створювати матеріальні блага, надавати 

послуги, необхідні наявні в країні ресурси : виробничі, 
трудові, природні, фінансові, інформаційні, науково- 

технічні, тощо. Величину економічного потенціалу 
характеризують фактичний обсяг і структура 

виробництва матеріальних благ. 



Потенціал – це здатність 

економіки виробляти речі та 
послуги, задовольняти потреби 
власних громадян, іноземців, які 
купують вітчизняні товари, та 

конкурувати з економіками інших 
країн на зовнішніх ринках. 



Проблеми України 
в Україні є підприємства 

з необхідним 
устаткуванням, 

верстатами , 
інструментами значна 

частина яких не 
використовується  через 
те, що підприємства не 

працюють на повну 
потужність.  



Відчувається гостра нестача сучасного 
високопродуктивного обладнання, 

тобто те що маємо є морально 
застарілим і не в змозі виробляти 
сучасну конкурентноспроможну 

продукцію. 



Україна має сприятливе географічне 
положення, кваліфіковані трудові 

ресурси, її господарство забезпечене 
багатьма видами природних 

ресурсів, але рівень життя більшості 
її громадян не є високим. Це означає, 

що її економічний потенціал не 
спрацьовує.  



 

Основними елементами 
національного багатства будь-

якої країни є людський, 
природній та фізичний капітал. 



В Україні є 
тенденція 
зростання 

еміграції або 
міграції людського 

капіталу 



Для нормального функціонування 
економіки потрібно: 
 наявність економічного  
потенціалу – національного 
багатства країни; 
відповідність (баланс)  
сукупних доходів 
та сукупних витрат 



 
Домогосподарський сектор 

Пропонування власних ресурсів на 
ринках 



Дохід > витрати = успішна 
діяльність 

Приклад: 
Продукт, який виробляє країна – 

цукор. 
Ресурс, який використовується - 

праця 
 Домогосподарства 

(ресурс праці) 

Підприємці Підприємці 

Зворотній рух 
виробленого 

цукру 

Внутрішнє коло 
кругообігу 





Зовнішнє коло 

Рух заробітної 
плати від 

підприємців 

Домогосподарства 

Споживчі 
витрати 

(дохід на 
придбання 

цукру) 



Особисте селянське 
(підсобне)[ господарство

 — форма 
організації аграрного 

виробництва, 
здійснюваного працею   

членів сім'ї на основі 
їх приватної власності. 

 

Міське 
господарство, комплекс 

служб, підприємств, 
інженерних споруд і 
мереж, покликаних 

задовольняти 
повсякденні комунальні, 

побутові і соціально-
культурні потреби 

жителів міст і селищ 
міського типа. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C










 



 



Правила нормального 
функціонування економіки 

 
1. Будь-яка дія, що спричиняє зміни у 

доходах, передбачає відповідні зміни у 
витратах. 

2. Будь-яка дія, що означає зміну витрат, 
вимагає змін у доходах.  



Валовий внутрішній продукт — це 
сукупна ринкова вартість кінцевої 
продукції та послуг, що вироблені 

резидентами країни за рік.  

Кінцева продукція — це та частка 
валового випуску, яка виходить із 

сфери виробництва і 
спрямовується на невиробниче 

споживання, інвестування 
(нагромадження) та експорт.  



Реальний ВВП (ВВПр) — загальний обсяг виробництва, 

який вимірюється в постійних (незмінних, базових) цінах, 

(приймається за базу), тобто на величину цього показника 

впливає лише зміна обсягів виробництва. 

Номінальний ВВП (ВВПн) — це загальний обсяг 

виробництва, який вимірюється в поточних цінах, тобто в 

цінах, що існують на момент виробництва. Номінальний 

ВВП = S piqi, де qi — обсяг виробництва і-го товару в 

поточному році, pi — ціна і-го товару в поточному році. 



Проміжне споживання включає: 
1) витрати сировини, матеріалів, палива, 
енергії, насіння, кормів, продуктів 
харчування, медикаментів, спецодягу та 
ін.; 

2) оплату робіт і послуг, що надаються 
іншими одиницями окремим одиницям або 
особам (ремонт, послуги транспорту, 
зв'язку, обчислювальних центрів, 
комунальні послуги,  послуги реклами, 

юристів, страхування тощо); 

3) витрати на відрядження у частині 
оплати проїзду і готелів та ін. 



Зарплата найманих 
працівників 

(дохід від праці) 

Прибуток фірм та корпорацій 

Рента 
 (доходи власника від 

використання землі та іншого 
майна) 

Підприємницький дохід 
(доходи від використання 

підприємницьких здібностей) 

Амортизаційні відрахування 

Непрямі податки 
 (ПДВ, акциз, мито) 



Особисті споживчі 
видатки (С) охоплюють 
видатки господарств на 
предмети споживання 

тривалого користування, на 
товари поточного споживання, 
споживчі видатки на послуги. 

Державні закупівлі товарів 
і послуг (С) охоплюють 

видатки загальнодержавних, 
обласних і місцевих органів 
влади на кінцеву продукцію 

підприємств і на всі прямі 
закупки ресурсів, особливо 

робочої сили. Сюди не входять 
трансфертні платежі, оскільки 

вони є простою передачею 
державних доходів сім'ям та 

інвалідам. 

Чистий експорт (Хп) — це 
величина, на яку зарубіжні 

видатки на вітчизняні 
товари і послуги 

перевищують вітчизняні 
видатки на іноземні товари 

і послуги. 



Сукупний попит – це 
реальний обсяг 

національного виробництва, 
який споживачі готові 
придбати при даній 
 динаміці рівня цін 



Закон сукупного попиту 
Полягає у тому, що за 

інших рівних умов 
реальний обсяг 

виробництва змінюється 
у зворотній залежності 

від рівня цін. 

Сукупна пропозиція – 
це обсяг національного 

виробництва, який 
може бути 

запропонований при 
окремій динаміці рівня 

цін 

Закон сукупної пропозиції 
Полягає у тому, що за інших 
рівних умов реальний обсяг 

виробництва зрештою 
змінюється у прямій 

залежності від рівня цін. 




