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Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 3-4 

Тема: Суспільний лад країни та її економічна система. Командно-адміністративна і 

ринкова економіка. 

Мета:  дізнатися, що таке моделі економіки, які бувають типи,види і форми 

економіки; розкрити суть форм економіки. 

 

Економіка – це сукупність суспільного виробництва, розподілу, обміну та споживання 

благ, а також виробничих відносин, які виникають між людьми у цих процесах. Економіка 

створює елементарну і, разом з тим, найголовнішу умову існування кожної людини – 

життєві блага (їжу, одяг і т.п.). В процесі економічної діяльності розвивається людська 

особистість (фізичні і розумові здібності). 

Структура економіки - багатопланове поняття, розглядати її можна з різних точок 

зору, що показують співвідношення різних 

елементів господарської системи. Звичайно 

виділяють соціальну, галузеву, 

відтворювальну, регіональну (територіальну) 

і зовнішньоторговельну структури. 

Галузева структура виражає пропорції 

розвитку окремих галузей, підгалузей, видів 

діяльності, виробництв, сфер національної 

економіки. 

 

 

Суспільний лад країни має чотири основні складові: політичну систему; економічну 

систему; законодавчу систему; суспільну культуру як систему норм і цінностей 

суспільства. 

      Законодавча система — це правила й закони, які регулюють поведінку людей, 

організацій і установ, а також визначають втілення цих законів у життя та способи й 

методи вирішення проблем, що можуть виникати при цьому. 

       Економічна система — це спосіб управління 

економікою країни та відповідні установи, які його 

здійснюють.  

Суспільна культура — це сукупність загальновизнаних 

цінностей і норм поведінки та співжиття, що є спільними 

для суспільства в цілому, його соціальних груп та громадян. 

Політична, економічна й законодавча системи, а також 

суспільна культура як елементи структури суспільства 

взаємодіють між собою, справляючи загальний вплив на 

рівень економічного добробуту країни.   



          Політичну систему характеризують за її ідеологічним зосередженням на певній 

системі цінностей. Найперше: чи будується така система для людей, чи турбується лише 

про управлінські структури, а про людей лише на словах, у деклараціях, маніфестах, 

програмах тощо, коли декларується турбота нібито про всіх, але фактично ні про кого 

зокрема. У такій системі держава так чи інакше стає тоталітарною, державний апарат 

відділяється від народу і його реальних потреб.   

          Інші варіанти політичної системи країн визнають головною цінністю свободу 

людини, свободу виробництва, свободу ринку і свободу підприємницького інтересу та 

діяльності. Даючи кожному реальну свободу, така система робить вільною всю країну. А 

оскільки ніхто сам собі не хоче зла, то за вміло сформульованих законів добробут кожного 

підвищується в міру його сил і можливостей. Таке суспільство називається 

демократичним, бо, дбаючи про індивіда, воно відтак дбає про весь народ. Тут є і багаті, і 

бідні, але навіть бідний тут незрівнянно багатший від середи ьостатистичного жителя 

тоталітарного суспільства.  

       Отже, індивідуалізм — це ідеологія, що визнає верховенство особистих прав і свобод 

людини у політичній, економічній та культурній сферах. Індивідуалізм втілюється в 

обстоювання демократичних ідеалів та вільної ринкової економіки. 

       Демократія і тоталітаризм уособлюють протилежні полюси політичного спектра. У 

системі представницької демократії громадяни періодично обирають осіб, які 

представлятимуть їхні інтереси в органах влади, а політичні свободи гарантує їм 

конституція. За тоталітаризму політичну владу монопольно привласнює партія, група чи 

особа, обмежуючи основні політичні свободи громадян.  

 

Типи економічних систем 
 

         Сучасні вчені-економісти називають чотири загальних типи економічних систем:  

 командно адміністративну 

 ринкову 

 змішану 

 керовану державою економіку.  

          Перша з названих є неринковою, а решта — це типи ринкової економіки. 

 

Командно-адміністративна економіка 
 

        В умовах адміністративної економіки товари та послуги, що виробляються в країні, їх 

кількість і ціни планують уряд країни та її планові установи. Така економічна 

система була характерною для країн з комуністичною політичною системою: колишнього 

СРСР, країн Центральної та Східної Європи (Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина, 

Чехословаччина), інших країн колишнього соціалістичного блоку. 

        Усі підприємства в такій економіці є власністю держави. Уряд, доводячи до 

підприємств обов'язкові плани, командує такими підприємствами: 

наказує, що, як і за якою ціною випускати, які інвестиції і куди 

здійснювати, яку заробітну плату платити, кому поставляти 

готову продукцію, за якою ціною і скільки.   

        На рівні держави у такій економіці плануються практично всі 

пропорції виробництва, споживання й розподілу благ та ресурсів 

— матеріальних, трудових, грошових. Планування є директивним, 

тобто обов'язковим для виконання. «План — це закон», так 
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вважалося в часи Радянського Союзу. За невиконання плану карали, за його 

перевиконання нагороджували, але останнє не могло перекрити всі недоліки системи. 

           Головна роль у командно-адміністративній економіці відводилася державі, урядові, 

економічні структури діяли за вказівкою тільки комуністичної партії. 

Після краху комуністичних режимів у Європі наприкінці 80-х років та розпаду СРСР на 

початку 90-х командна економіка була визнана неспроможною в історичному змаганні з 

ринковою економікою.  

            Полярно протилежна командній економічній системі система вільного ринку —

ринкова економіка. Вона базується на теорії необмеженої економічної конкуренції при 

обмеженому втручанні держави в економіку.  

  

Ринкова економіка 
 

           Загалом ринкова економіка базується на вільній конкуренції, свободі, приватній 

власності та стабільності.  

           Центральним механізмом ринкової системи є конкуренція — суперництво за 

краще рішення. Подібні рішення пропонуються на ринку, де кожний пропонує свою 

продукцію або послуги. За це він хоче отримати прибуток, заробити гроші і здобути 

додаткову власність або ж її примножити. Завданням держави в умовах ринкової 

економіки є сприяння розвитку конкуренції між приватними виробниками. 

           Конкуренція товарів, послуг, 

підприємницьких заходів тісно пов'язана зі 

свободою. У світі, побудованому на засадах 

свободи, кожний сам відповідає за свої дії. 

Свобода гарантує можливість заробляти гроші і 

збільшувати свою власність. 

          Упевненість громадянина чи фірми у тому, 

що здобуту на ринку власність можна зберегти, 

забезпечує держава. Держава гарантує й 

дотримання належного правопорядку в 

економічній сфері, піклується про стабільність 

грошей.  

 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його  та письмово дати 

відповіді на наступне питання: 

1. Наведіть приклади країн, у яких ще й досі тоталітарна система. Що ви можете 

розповісти про їхню економіку? 

2. Знайдіть на законспектуйте визначення та основні риси змішаної економіки та 

керованої державої економіки.  

3. Навести приклади країн (по 2 країні) до кожного з типів економічних систем: 

командно-адміністративної, змішаної, ринкової та керованої державою економіки. 

 

 

Виконані завдання та конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net  (вказуйте 

у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни») 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_5._%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97,_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%C2%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_5._%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97,_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%C2%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
mailto:gr.ev@ukr.net

