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ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація. У статті розглядаються економічні категорії попиту і пропозиції, показується їх динаміка і вплив 

на економічний розвиток та наводяться заходи щодо стимулювання сукупного попиту і сукупної пропозиції.
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Summary. Demand and supply in the system of state regulation are considered. In the article the economic 

categories of demand and supply their dynamic and influence on economic development is shown, and actions for 

stimulation of total demand and total supply are given.
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Важливішими елементами ринку є попит, 

пропозиція і ціна, яка виконує функцію урівно-

важення попиту і пропозиції. Теоретичні основи 

формування сукупного попиту, сутність та факто-

ри розвитку сукупної пропозиції, а також питання 

макроекономічної рівноваги та наслідки її пору-

шення — головні проблеми сьогодення України, 

від якості вирішення яких залежать темпи і про-

порції розвитку, становлення держави і замож-

ність її населення.

Складність і неоднозначність категорій по-

питу і пропозиції та їх взаємозв’язків, великий 

кластер чинників, що впливають на їх формуван-

ня та рівновагу, зміна характеру цього впливу на 

різних етапах економічного розвитку, відмінні по-

гляди різних економістів на можливості і методи 

макроекономічного регулювання попиту і пропо-

зиції обумовили необхідність узагальнення вели-

кого теоретичного надбання у цій сфері з метою 

обґрунтування можливостей використання його 

положень в економічній практиці сучасної Укра-

їни.

Необхідність державного регулювання рин-

кової економіки випливає з об’єктивно прита-

манних державі економічних функцій. В умовах 

лібералізації економіки та існування різних форм 

власності роль державного регулювання полягає, 

з одного боку, у забезпеченні юридичного меха-

нізму реалізації форм власності, а з другого — у 

спрямовуючому впливі на ринкові параметри, що 

забезпечують організацію функціонування еко-

номічної системи як єдиного цілого і в потрібно-

му напрямі.

У макроекономіці під попитом та пропози-

цією розуміють відповідно сукупний попит та су-

купну пропозицію. Термін сукупний означає, що 

розглядається пропозиція та попит для всіх това-

рів і послуг, а не для якихось окремо узятих. Точ-

но так само ціна — це сукупний рівень цін, а не 

ціна якогось одного товару чи одного виду послуг. 

Криві сукупного попиту та пропозиції, як і відпо-

відні мікроекономічні криві, використовуються 

для того, щоб показати, які фактори визначають 

рівень цін і обсяг випуску продукції.

Сукупний попит визначається як обсяг ви-

робництва, який готові придбати всі інституційні 

одиниці за відповідного рівня цін, що склався на 

загальнонаціональному ринку. Крива сукупно-

го попиту, як і крива попиту на індивідуальному 

ринку, має спадний характер і вказує на зворот-

ну залежність між обсягом виробництва і рівнем 

цін: чим вищим є рівень цін, тим меншу частину 

обсягу виробництва готові купити інституційні 

одиниці — домашні господарства, підприємства, 

уряд, нерезидентний сектор економіки.

Сукупна пропозиція визначається як сумар-

ний обсяг випуску продукції і послуг, який під-

приємства і домашні господарства, а також імпор-

тери хочуть і можуть запропонувати для продажу 

на ринку протягом визначеного проміжку часу за 

умов існуючої структури цін і оплати. Крива су-

купної пропозиції спрямована нагору: чим вищий 

рівень цін, тим більший обсяг продукції, що під-

приємства готові поставити на ринок.

Перетинання кривих попиту та пропозиції 

визначає ціну рівноваги (або ринкову ціну) і рів-

новажну кількість продукції. Будь-яку іншу ціну 

конкуренція робить хитливою.

Ціни є об’єктом постійної уваги і регулю-

вання з боку держави, оскільки являють собою 

ту критичну точку економічного і соціально-по-

літичного життя, де зіштовхуються інтереси спо-

живачів і виробників, імпортерів і експортерів. 

Вплив на ціни служить цілям глобального дер-
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жавного регулювання економіки, кон’юнктури і 

структурної політики, боротьби з інфляцією, по-

силенню національної конкурентоздатності на 

світових ринках і пом’якшенню соціальної на-

пруженості.

Економічною основою державного регулю-

вання економіки є частина ВВП, що перерозподі-

ляється через державний бюджет і позабюджетні 

фонди, а також державна власність. Ефективність 

державної економічної політики за інших рівних 

умов тим вища, чим вищі державні доходи, чим 

більша частка ВВП перерозподіляється держа-

вою, чим більшу роль в економіці відіграє держав-

ний сектор. Але в державних доходах та в доходах 

державного сектора є відносні границі росту.

Обсяги і структура основних складових су-

купного попиту та джерела покриття внутріш-

нього попиту показані у табл. 1, з якої видно, що 

зростання номінальних обсягів сукупного попиту 

супроводжується уповільненням темпів його змі-

ни, зменшенням питомої ваги проміжного попи-

ту при одночасному зростанні частки інвестицій-

ного попиту. Це корелює з уповільненням темпів 

зростання ВВП.

Таблиця 1

Сукупний попит на товари та послуги

Показники
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. грн.

Всього сукупний 

попит
320038 497240 589830 640820 774580 1039925 1269125 1520543 2010395 2710994

Внутрішній попит 249154 391040 476585 516428 620186 820318 1041873 1266836 1687190 2266135

з нього: 

— проміжний попит

(проміжне споживання) 

123542 229631 280030 302814 363487 496942 607029 708056 930261 — 

— споживчий попит 100481 127982 156344 170325 201624 245556 337879 424906 558581 752489

— інвестиційний попит 25131 33427 40211 43289 55075 77820 96965 133874 198348 258176

Зовнішній попит 

(експорт) 
70884 106200 113245 124392 154394 219607 227252 253707 323205 444859

Структура, %

Всього сукупний 

попит
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Внутрішній попит 77,9 78.6 80.8 80.6 80,1 78,9 82,1 83,3 83,9 83,6

з нього: 

— проміжний попит

(проміжне споживання) 

49.6 58.8 58.8 58.6 58,6 60,6 58,3 55,9 55,1 55,4

— споживчий попит 40.3 32.7 32.8 33.0 32,5 29,9 32,4 33,5 33,1 33,2

— інвестиційний попит 10.1 8.5 8.4 8.4 8,9 9,6 9,3 10,6 11,8 11,4

Зовнішній попит 

(експорт) 
22,1 21.4 19.2 19.4 19,9 21,1 17,9 16,7 16,1 16,4

У складі сукупного попиту збільшується част-

ка внутрішнього попиту внаслідок продовження 

тенденції його випереджаючого зростання. Зо-

внішній попит знизився з п’ятої частини сукуп-

ного попиту до одної шостої.

Обсяг і структура пропозиції товарів і послуг 

подані в табл. 2.

Динаміка імпорту та зростаюча траєкторія 

розвитку внутрішнього виробництва до 2008 року 

обумовлювали зменшення частки імпорту у дже-

релах покриття внутрішнього попиту. Ця частка 

багато в чому визначалась зростанням економіки, 

її можливостями забезпечувати власні потреби. 

При уповільненні у 2008 р. зростання ВВП вна-

слідок кризи до 2,1 % частка імпорту в джерелах 

покриття сукупного попиту складала вже 35,4 %. 

Лише забезпечення зростання ВВП на 7,5 % до-

зволяє досягти стану, за якого вітчизняне вироб-

ництво спроможне буде покрити більшу частину 

внутрішнього попиту і частка імпорту у ньому 

значно скоротиться.

На сучасному етапі розвитку української еко-

номіки має місце значна деформація пропорції 

між попитом і пропозицією, що значною мірою 

перешкоджає подоланню кризових явищ як в 

економічній, так і в соціальній сфері.

Відомо, що пропорція між попитом і пропозиці-
єю в ринковій економіці складається в результаті 

коливання цін на товари і послуги і завдяки цьому 

впливає на розподіл трудових ресурсів і капіталу 

між галузями та видами діяльності та ефективне 

їх використання. В конкурентному ринковому се-

редовищі попит і пропозиція мають здатність вста-

новлювати ціни на рівні, коли рішення про продаж 

і купівлю синхронізуються.

Платоспроможний попит є вагомим чинни-

ком зростання та якісного удосконалення пропо-

зиції, а отже — рушієм економічного зростання 
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в цілому. Сукупний попит в економіці охоплює 

внутрішній (споживчий, виробничий, інвести-

ційний попит) та зовнішній попит. Особливості 

формування даних складових елементів сукупно-

го попиту потребують різних заходів державного 

впливу щодо їх зростання й задоволення.

Разом з тим в умовах недостатності пропози-

ції характер економічних процесів, що супрово-

джують її формування, в Україні змінюється. Так, 

з одного боку, здійснюється заміщення імпортних 

товарів (особливо успішно на ринку продоволь-

чих товарів, де питома вага вітчизняних товарів 

у загальному обсязі продажу перевищувала 90 %, 

порівняно з майже 60 % на ринку непродовольчих 

товарів). З іншого боку, відбувається переорієнта-

ція імпорту на ввезення більш дешевих товарів з 

метою більш швидкого пристосування структури 

імпорту до поки ще вузького внутрішнього попи-

ту населення України.

Фактори, що впливають на формування про-
позиції, є різнобічними. Як свідчать результати 

дослідження, до числа основних факторів можна 

віднести такі:

— рівень оподаткування;

— забезпеченість енергоносіями (і їх вар-

тість);

— форма власності (наявність ефективних 

власників);

— кредитування виробництва;

— розвиток підприємництва (ефективність 

державної регуляторної політики);

— зовнішня конкуренція;

— державна підтримка вітчизняного вироб-

ника;

— рівень технологічності виробництва (мож-

ливість оновлення ОФ);

— конкурентоспроможність українських то-

варів і послуг (цінова і нецінова);

— цінова політика;

— амортизаційна політика;

— ефективний маркетинг.

З огляду на споживчий попит, існуюча де-

формація пропорції між попитом і пропозицією 

є економічним наслідком, з одного боку, приду-

шеного попиту, що було притаманне планово ке-

рованій економіці, з другого — зниження частки 

оплати праці в структурі ВВП за категоріями до-

ходу за умов економічної кризи. Невисокий рі-

вень витрат на оплату праці в Україні зберігається 

вже протягом тривалого часу, оскільки саме він 

став чи не найважливішим фактором забезпечен-

ня цінової конкурентоспроможності української 

продукції, яка просувається на зовнішні ринки, 

і одночасно вирішальним чинником скорочення 

попиту українського населення, а отже, і суттє-

вим зменшенням внутрішнього ринку, оскільки 

реальні доходи населення скоротилися до кри-

тичного рівня.

З огляду на пропозицію, деформованість 

вищезазначеної пропорції є результатом розба-

лансованості української економіки, її значної 

структурної деформації. Так, питома вага базових 

галузей у структурі промислового виробництва 

перевищує 40 %. Гіпертрофовано високою зали-

шається частка чорної металургії (більше четвер-

тої частини загальнопромислового виробництва). 

Сучасне українське промислове виробництво за-

лишається вкрай енергомістким, при цьому про-

довжується прискорене зростання саме енерго-

містких галузей (чорної та кольорової металургії, 

хімічної промисловості). Це закріплює ознаки 

економіки сировинного енергомісткого типу.

Зростання питомих витрат енергоресурсів (на 

виробництво одиниці ВВП), які за останні роки 

збільшилися в 3–4 рази, суттєво зменшує конку-

рентоспроможність вітчизняної продукції.

Таблиця 2

Сукупна пропозиція товарів і послуг

Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. грн.

Всього сукупна 

пропозиція
267713 314114 340311 411690 538233 665007 813353 1085104 1471338

Внутрішня про-

позиція (ВВП) 
170070 204190 225810 267344 345113 441452 544153 720731 949864

Зовнішня про-

позиція (імпорт) 
97643 109924 114501 147525 193120 223555 269200 364373 521474

Структура, %

Всього сукупна 

пропозиція
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Внутрішня про-

позиція (ВВП) 
63,5 65,0 66,3 64,2 66,8 66,4 66,9 66,4 64,6

Зовнішня про-

позиція (імпорт) 
36,5 35,0 33,7 35,8 33,2 33,6 33,1 33,6 35,4
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Затримка у часі із докорінними енергоз-

берігаючими структурними перетвореннями у 

промисловому виробництві України не дає мож-

ливості належним чином використати наявний 

науково-технічний потенціал країни для нарощу-

вання виробництва наукомісткої та високотехно-

логічної продукції, яка користується попитом на 

внутрішньому та зовнішньому ринках.

Розбіжність попиту і пропозиції в українській 

перехідній економіці збільшується внаслідок ви-

сокого рівня монополізму. Про це свідчить, зокре-

ма, завищена прибутковість електроенергетики, 

галузей зв’язку та трубопровідного транспорту, а 

також економічно необґрунтовані, завищені та-

рифи за послуги житлово-комунальних служб. 

Антимонопольна політика держави є слабкою, 

одним із прикладів чого є вирішальна підтрим-

ка з боку Держкомзв’язку підвищення тарифу 

на послуги телефонного зв’язку для населення 

на противагу рішенню Антимонопольного комі-

тету. Значними є масштаби тіньового сектора (за 

оцінками, на рівні 45 % від усієї української еко-

номіки). Наявність вищеперелічених негативних 

чинників об’єктивно зменшує конкуренцію і тим 

самим не стимулює збільшення пропозиції.

В сучасній економічній ситуації можливості 

збільшення сукупного попиту в Україні суттєво 

залежать від інвестиційного попиту. Його падіння 

в кризові роки обумовлено довготривалим зни-

женням загальної економічної активності (в тому 

числі під впливом значного податкового наванта-

ження), збільшенням збитковості підприємств-

виробників, а також втратою довіри населення до 

банківської системи.

Між тим заощадження населення в іноземній 

валюті, які є вимушені за своїм характером, є од-

ним із значних потенційних джерел збільшення 

інвестиційного попиту.

За оцінками спеціалістів, за умови ефектив-

ного вкладання заощаджених коштів населення 

у пріоритетні виробництва, його грошові запаси 

можуть збільшити сукупний попит майже на тре-

тину. Успішність такого заходу залежить від дер-

жавної регуляторної політики, про що свідчить 

позитивний досвід деяких країн, зокрема, Японії.

Інвестиційна активність в Україні стриму-

ється також внаслідок здеформованої структури 

вітчизняного виробництва за рахунок значної пе-

реваги базових галузей. В останніх, відповідно до 

економічних функцій, не створюються фінансові 

ресурси для розвитку всієї економіки (на відміну 

від галузей, що виробляють продукцію кінцевого 

призначення).

Різна економічна природа складових сукуп-

ного попиту та проблеми, що виникають при їх 

формуванні, обумовлюють напрямки та заходи 

державного регулювання щодо стимулювання по-

питу.

Економічне піднесення, започатковане в 

2000 р., надає нові можливості для спрямування 

зростання виробництва в напрямку збільшення 

пропозиції, в тому числі на внутрішньому ринку. 

В зв’язку з цим окремим напрямком державної 

економічної політики на прогнозний період має 

стати система скерованих державою заходів сто-

совно розширення пропозиції.

Нижче наведено перелік відповідних заходів, 

реалізація яких є доцільною в наступні роки.

Державні заходи
щодо стимулювання сукупного попиту

Споживчий попит
1. Відновлення стимулюючої функції заробіт-

ної плати, посилення державного втручання в ре-

гулюванні робочої сили, реформування трудового 

законодавства з метою вдосконалення системи 

трудових відносин на основі розвитку соціально-

го партнерства. Докорінне реформування оплати 

праці.

2. Сприяння випереджаючому зростанню ре-

альних доходів населення (в тому числі заробітної 

плати) по відношенню до ВВП, насамперед, через 

стимулювання збільшення витрат на робочу силу 

у валових витратах виробництва та встановлення 

дієвого державного контролю за виконанням да-

ного завдання.

3. Запровадження державного регулювання 

фонду оплати праці на державних підприємствах 

та тих, де частка державної власності у статутних 

фондах перевищує 50 відсотків.

4. Здійснення державного контролю за рів-

нем заробітної плати через рішення стосовно 

мінімальної заробітної плати та додержання від-

повідних тарифів згідно з національним законо-

давством та вимогами профспілок.

5. Різке скорочення оподаткування доходів 

від трудової діяльності (на фонд оплати праці та 

доходи громадян).

6. Завданням бюджетної політики має бути 

поетапне наближення мінімальної заробітної 

плати до прожиткового мінімуму.

7. Забезпечення системної індексації грошо-

вих доходів працівників бюджетної сфери відпо-

відно до чинного законодавства.

8. Послідовне підвищення заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери та стипендій сту-

дентам.

9. Забезпечення зростання номінальної заро-

бітної плати на рівні зростання цін.

10. Забезпечення системного поетапного про-

ведення пенсійної реформи.

11. Сприяння на державному рівні створен-

ню умов для зменшення безробіття і забезпечення 

продуктивної зайнятості та її зростання, органі-

зація платних громадських робіт. Державна під-

тримка тимчасово незайнятих громадян України 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

50

у працездатному віці, які потребують соціального 

захисту. Розробка державної та регіональної про-

грам зайнятості населення.

12. Посилення стимулюючої функції бю-

джетної політики з метою зміцнення фінансів до-

машніх господарств.

13. Термінове розроблення спеціальної про-

грами з метою створення сприятливих умов для 

працевлаштування молоді.

14. З метою розширення споживання домаш-

ніх господарств:

— на державному рівні забезпечення про-

зорості операцій з коштами, що акумульовані у 

Пенсійному фонді, Фонді соціального страхуван-

ня і Фонді сприяння зайнятості;

— реформування системи пенсійного забез-

печення і соціального страхування із дотриман-

ням соціальної справедливості через мінімальні 

гарантії та прийняття принципів диференціації 

рівнів соціальних виплат у залежності від трудо-

вого стажу та професійних ознак.

15. Для відновлення довіри населення України

до банківської системи:

— Уряду України розпочати розв’язання за-

старілої проблеми відшкодування втрачених 

вкладів населення на депозитних рахунках ко-

лишнього Державного ощадного банку. З цією 

метою Уряду України потрібно звернутися до 

відповідних російських структур. У межах мож-

ливостей Держбюджету України також доцільно 

розпочати процес повернення знецінених заоща-

джень шляхом поступового погашення заборго-

ваностей громадян із оплати житлово-комуналь-

них послуг, оплати поточних витрат на ці послуги, 

оплати вартості навчання дітей та ін. за рахунок 

коштів, додатково передбачуваних у бюджеті, а 

також частини коштів від комерційної діяльності 

позабюджетних фондів та ін.;

— нормалізувати тарифи в житлово-кому-

нальній сфері та послугах зв’язку для населення 

(до економічно обґрунтованого рівня), що спри-

ятиме зростанню купівельної спроможності насе-

лення України.

Інвестиційний попит
1. Проведення державної коригуючої по-

літики стосовно рівня витратності виробництва 

з метою збільшення прибутковості виробничих 

структур і нагромадження ними коштів для інвес-

тування.

2. Державне сприяння інвестуванню в осно-

вний капітал фінансових ресурсів, які сконцен-

тровано в банківській системі, з метою збільшен-

ня інвестиційного попиту.

3. Обмеження сфери надання пільгових кре-

дитів виключно на потреби структурної перебу-

дови економіки України, керуючись, насамперед, 

законодавчо затвердженими державними та ці-

льовими програмами. Обов’язковою умовою при 

цьому має бути одночасне стимулювання залу-

чення банків до фінансування капітальних вкла-

день, оскільки пільгові кредити повинні лише 

доповнювати фінансування за рахунок власних та 

залучених коштів підприємств.

4. Запровадження практики звільнення від 

оподаткування грошових коштів населення, що 

залучаються до інвестування в економіку.

5. Створення правової основи для повернен-

ня в Україну коштів, які було вивезено за кордон, 

та для їх інвестування у вітчизняну економіку.

Виробничий попит
1. Активізувати державний вплив на вироб-

ничий попит, застосовуючи для його збільшення 

механізми мікрокредитування, лізингу, розстроч-

ки платежів тощо.

2. Розв’язання проблеми неплатежів, подаль-

ше скорочення терміну розрахунків.

Зовнішній попит
1. Здійснення на державному рівні політичної 

та дипломатичної підтримки просуванню вітчиз-

няної продукції на зовнішні ринки.

2. Створення ефективного механізму держав-

ної підтримки експорту з використанням сучас-

ного інструментарію (експортні кредити, гарантії, 

страхування ризиків).

3. Розробка державної стратегії розвитку екс-

порту та зміцнення його бази з метою найбільш 

повного використання конкурентних переваг 

української економіки (на основі промислової та 

структурної політики та врахування дії ринкових 

механізмів).

4. Державні заходи щодо стимулювання роз-

ширення пропозиції

5. З метою стимулювання розширення сукуп-

ної пропозиції на державному рівні доцільно здій-

снити такі основні заходи:

— розроблення стратегії економічного роз-

витку з визначенням в її межах та економічним 

обґрунтуванням Державної промислової політи-

ки, Державної програми розвитку внутрішнього 

ринку та Державної програми структурної пере-

будови економіки;

— створення сприятливого економічного 

середовища для стимулювання розвитку вну-

трішнього виробництва (за допомогою фінансо-

во-грошових та податкових механізмів та зміни 

принципів приватизації);

— посилення стимулюючої функції бюджет-

ної політики з метою зміцнення фінансів суб’єктів 

господарювання;

— послідовне зниження рівня неплатежів, 

бартерної форми розрахунків та заборгованості 

в економіці. Збільшення питомої ваги грошових 

розрахунків;
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— ліквідація деструктивної практики креди-

тування державного бюджету за рахунок несвоє-

часного відшкодування суб’єктам господарюван-

ня нарахувань з ПДВ;

— усунення практики державної підтримки 

неефективних збиткових виробництв та підпри-

ємств з метою збільшення виробництва ліквідної 

продукції, яка користується попитом, та накопи-

чення фінансових ресурсів у прибуткових вироб-

ничих структур;

— забезпечення глибокої лібералізації подат-

кового законодавства, розширення бази оподат-

кування, створення сприятливих умов для роз-

витку виробництва, приватного підприємництва, 

скорочення нелегального тіньового обігу;

— різке скорочення оподаткування доходів 

від нових інвестицій та інноваційної діяльності;

— державна підтримка приватних підпри-

ємств венчурного (ризикового) капіталу, які про-

дукують нові наукові ідеї й технології, шляхом 

створення державних фондів покриття ризику і 

преміальних фондів;

— створення умов для розвитку економічно 

ефективних виробництв, інтегрованих корпора-

тивних структур реального сектора економіки, 

зокрема стимулювання створення фінансово-

промислових груп;

— запровадження ефективних державних ме-

ханізмів стимулювання ресурсозбереження (перш 

за все, енергоносіїв) у промисловості, а також на 

об’єктах бюджетної та комунальної сфери;

— системна і послідовна підтримка національ-

ного виробника із застосуванням механізму держав-

ного замовлення, дотування, квотування імпортних 

аналогів, компенсації, цільового кредитування, ди-

ференційованих податків, імпортного мита;

— спрямування державної цінової політики на 

стимулювання скорочення витрат на виробництво 

(за винятком оплати праці), сприяння запрова-

дженню енерго — та ресурсозберігаючих техноло-

гій та проведенню технічного переозброєння;

— проведення ефективної державної регуля-

торної політики щодо розвитку підприємництва. 

Підвищення ефективності державного впливу на 

розвиток підприємницької діяльності за рахунок 

встановлення та безумовного додержання спроще-

ного порядку ліцензування та здійснення контр-

ольних перевірок; спрощення бухгалтерської та ін-

шої звітності; розширення практики застосування 

спеціальних та спрощених податкових режимів;

— запровадження чіткого прозорого механіз-

му кредитування підприємництва на тендерній 

основі.

Висновки.

Сукупний попит в економіці слід визначати 

як суму споживчих витрат, витрат інвестиційної 

сфери, державних витрат на закупівлю товарів і 

послуг та витрат на чистий експорт. Аналіз пока-

зує, що він змінюється під впливом цін — змен-

шується при їх зростанні і зростає при їх змен-

шенні. Споживчий попит (споживчі витрати) 

зростає при зростанні наявних доходів (за винят-

ком прибуткового податку), знижується при зрос-

танні відсоткових ставок і зростає за умови очіку-

ваного зростання доходів. Витрати на інвестиції 

(інвестиційний попит) зростають при зниженні 

відсоткових ставок і у випадку, коли очікується 

зростання прибутковості капіталу у майбутньому. 

Державні витрати збільшують сукупний попит. 

Позитивний чистий експорт збільшує сукупний 

попит, а від’ємний чистий експорт зменшує його. 

Ці особливості сукупного попиту можуть слугува-

ти базою при визначенні заходів державного регу-

лювання економічного розвитку.

Сукупна пропозиція відображає реальний об-

сяг виробництва за кожного можливого рівня цін. 

Аналіз показує, що, крім цін, на сукупну пропози-

цію в Україні впливає ряд нецінових чинників — 

зміна продуктивності ресурсів, нагромаджений 

в економіці капітал, заходи державного регулю-

вання. Пропозиція формується під дією основних 

чинників на боці виробництва — капіталу, робочої 

сили, міри використання наявних потужностей, 

технології, наявності природних ресурсів.

Сукупна пропозиція в Україні звужується із 

зростанням цін на ресурси при недовикористан-

ні виробничого апарату і значному прихованому 

безробітті. Основним чинником, що впливає на 

формування пропозиції в Україні, є ціни на ре-

сурси, включаючи імпортовані енергоносії.

Макроекономічна рівновага визначається 

як збалансованість сукупного попиту і сукупної 

пропозиції на ринках товарів, ресурсів, інвести-

цій і грошей. Вона забезпечується за допомогою 

державного регулювання на основі використання 

відповідних інструментів — податків, державних 

видатків, відсоткових ставок, обмінного курсу, 

грошової пропозиції.

В сучасних умовах України порушення ма-

кроекономічної рівноваги відбувається: на ринку 

товарів — під впливом цін і нецінових чинників; 

на ринку ресурсів — під впливом їх спадної про-

дуктивності; на ринку інвестицій — під впливом 

схильності до заощадження та інвестування; на 

ринку грошей — завдяки екзогенності їх пропо-

зиції. При використанні важелів державного ре-

гулювання у фазах піднесення і кризи доцільно 

використовувати збільшення державних витрат. У 

фазах депресії і пожвавлення для стримування ін-

фляції можна використовувати податкові важелі. 

Коли бюджетно-податкова політика має за мету 

підтримку приватного сектора, то у фазі кризи 

мають скорочуватись податки, а у фазі піднесен-

ня — обмежуватись державні витрати.

Державне регулювання сукупного попиту і 

сукупної пропозиції в сучасних умовах України 
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повинно бути спрямоване на досягнення стало-

го економічного розвитку. Як показують дослі-

дження, для забезпечення високих темпів розви-

тку економіки і соціальної сфери на прогнозний 

період необхідно передбачати щорічний приріст 

валового нагромадження основного капіталу на 

рівні 17 % та зростання його частки у ВВП з 20 % 

у 2004 р. до 25,8 % у 2009 році.

Ідея аналізу і державного регулювання ма-

кроекономічних показників з позиції попиту і 

пропозиції більш точно відповідає постулатам 

економічної теорії і ринкової економіки у части-

ні взаємодії і взаємообумовленості сукупного по-

питу і сукупної пропозиції товарів і послуг як на 

макро-, так і на мікрорівні. Таким чином, за умов 

системної трансформації використання категорій 

попиту і пропозиції їх застосування буде сприяти 

розвитку економіки і підвищенню ефективності її 

функціонування.

Гармонізація макроекономічної пропорції 

між попитом і пропозицією є об’єктивною пере-

думовою стабільного зростання української еко-

номіки та зменшення гостроти соціальних про-

блем.

Оцінка сучасного стану економічного розви-

тку свідчить на користь переходу української еко-

номіки на стадію розширення попиту.

В той же час трансформацію факторів розши-

рення сукупного попиту в стале зростання немож-

ливо досягти без дієвого і виваженого державного 

впливу на економіку, без реалізації визначених 

вище заходів щодо стимулювання сукупного по-

питу і сукупної пропозиції.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ

Анотація. У статті розглянуто основні підходи та методи оцінки інтелектуального капіталу, його 

специфіку, особливості та значення у розвитку підприємства та економіки в цілому.
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Summary. In the article there were considered the basic approaches and methods to the estimation of intellectual 

capital, its specifics, features and meanings in development of enterprise and economy on the whole.

Key word: intellectual capital, human capital, economic resource, innovative development, intellectual property.

Постановка проблеми. Однією з найважливі-

ших проблем сучасної економіки є вартісна оцін-

ка інтелектуального капіталу. Уявлення про оцін-

ку як певну вартісну суму в грошовому виразі, 

що об’єктивно відображає загальну ціну підпри-

ємства, є проблематичним, оскільки залежить від 

багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників, які 

швидше є суб’єктивними, ніж об’єктивними. Від-

сутність цілісної концепції та системного підходу 

до розробки методів вартісної оцінки інтелекту-

ального капіталу суб’єктів господарювання стала 

вагомою причиною низької результативності при 

проведенні оцінки підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження теоретичних аспектів інтелектуального 

капіталу та підходів до його оцінки стає особливо 

актуальним в умовах зростання ролі управління 

знаннями, використання інтелектуальної скла-

дової як стратегічного ресурсу, здатного сприяти 

реалізації інноваційної моделі розвитку кожного 

підприємства та України в цілому. Дослідженню 

проблематики інтелектуального капіталу та мето-
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