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 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей. 

Тема уроку: Попит. Пропозиція. 

Мета: сприяти формуванню знань про поняття попиту та пропозиції на ринку. 

Сформувати практичні знання та вміння визначення попиту та пропозиції товару. 

Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, 

інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Покупці, які мають потребу у певних товарах, 

виходять на ринок і пред’являють попит.  

Попит  – це форма вираження потреб, представлених на ринку і забезпечених 

грошовими засобами.  

Попит складається з індивідуального попиту ( окремого споживача)  та ринкового 

попиту (сума індивідуальних попитів). 

Попит, як взаємозв’язок ціни і кількості, можна зобразити графічно у вигляді 

кривої попиту (рис.1.1). 

 

 
 

На рис. 1.1. по горизонталі відкладаємо обсяг попиту на яблука, а по вертикалі – ціни на 

яблука. З’єднавши точки перетину перпендикулярів, опущених з осі ординат і абсцис, 

яким відповідає певний обсяг попиту та відповідної ціни, отримаємо криву попиту D ( від. 

англ. demand). 
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Закон попиту :між ціною і обсягом попиту існує обернений зв’язок: обсяг попиту 

скорочується зі зростанням ціни і зростає зі зниженням ціни. 

Математичним виразом закону попиту є функція попиту:  QD=f(P), де QD – обсяг 

попиту на товар,  D – попит,   P– ціна товару. На попит впливає ряд факторів. (рис. 

1.2.) 

 

  

         

Рис. 1.2. Фактори ринкового попиту  

Серед цінових чинників – ціна (зміна ціни спричинює зміну в обсязі попиту, що графічно 

відповідає руху між точками на кривій попиту).  (рис. 1.3). 
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Нецінові чинники попиту спричиняють зміни у попиті, що графічно відповідає 

зміщенню всієї кривої попиту: праворуч-вгору, якщо попит зростає, і ліворуч-вниз, якщо 

попит скорочується (рис. 1.4).  

Нецінові чинники попиту:  

1.    Смаки і уподобання споживачів (визначаються звичаями, рекламою, модою)  

2.    Доходи споживачів (зі зростання доходів попит зростає і навпаки)  

3.    Ціни сполучених товарів: 

•    товари-субститути ( взаємозамінні товари) - зростання ціни одного викликає 

зростання попиту на інший товар, і навпаки; 

•    товари-комплементи ( взаємодоповнюючі товари ) - зростання ціни одного 

призводить до зменшення попиту на інший товар, і навпаки.  

4. Кількість споживачів на ринку – зі збільшенням числа покупців попит зростає, 

крива попиту зміщується праворуч, зі зменшенням – ліворуч за інших рівних умов.  

5. Очікування споживачів ( очікування зміни цін є фактором попиту, який набуває 

особливої актуальності в умовах інфляції. Очікування підвищення цін у майбутньому 

спричиняють зростання попиту у поточному періоді за інших рівних умов, крива попиту 

зміщується праворуч, і навпаки –  за умови очікування майбутнього зниження цін. 

Аналогічною є реакція споживачів в очікуванні підвищення або зниження доходу). 

 

 
 

Парадокси закону попиту  
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Парадокси дії закону попиту пов’язані зі збігом нелогічних для поведінки суб’єктів 

ринку обставин, які спотворюють сталий обернений причинно-наслідковий зв’язок між 

ціною товару і величиною попиту на нього. Найпоширенішим прикладом 

парадоксальності прояву закону попиту є ефект Гіффена. 

Ефект Гіффена – така ситуація в економіці, коли зменшення ціни призводить до 

скорочення попиту на товар, а зростання ціни – до його збільшення. Ефект отримав назву 

в честь англійського економіста Р. Гіффена, який вперше його дослідив. Крива попиту на 

товари Гіффена має не від’ємний, а додатний нахил. (рис. 1. 5) 

  

 
Рис. 1.5. Ефект Гіффена 

Прикладом цього ефекту може бути зростання ціни та попиту на нафту в період 

енергетичної кризи 1974 - 75 рр. Ефект наслідування пов’язаний із впливом моди на 

споживчі смаки та вподобання. Він проявляється у збільшенні споживчого попиту, 

повязаний з тим, що споживач, слідуючи загальноприйнятим нормам, купує той самий 

товар, який купують інші.  

 
Ефект сноба протилежний ефекту наслідування. Він пов’язаний з тим, що є люди, 

які не хочуть споживати те,що споживають усі. Вони виділяються із загалу саме тим, що 

вони особливі, не такі як всі. Люди-сноби намагається споживати більше ті блага, які інші 

споживають обмаль. Як наслідок, крива попиту таких людей майже вертикальна (рис. 1.6). 

На малюнку крива D – крива попиту сноба. 
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Рис. 1.6. Ефект сноба 

Ефект Веблена, або «демонстративна споживання». Збільшення попиту повязане з 

тим, що товар має більш високу (а не більш низьку) ціну. Тобто є пряма залежність між 

ціною та обсягом попиту. Прикладом може бути намагання купити певні товари, що у 

зв’язку з високою ціною, недоступні для переважної більшості споживачів і тому є 

свідченням престижу.  

Ефект очікуваних цін. Наприклад, відбулося зниження цін. Неважко припустити, 

що покупець може очікувати подальшого їхнього зниження і скоротити поточний попит. І 

навпаки, якщо покупець буде чекати підвищення цін, то поточний обсяг попиту зросте. 

Таким чином, може скластися враження, що в даному випадку існує пряма залежність між 

вартістю і величиною попиту, а лінія попиту має не традиційний негативний, а 

позитивний нахил. Але такий умовивід невірний. Адже в цьому випадку зіставляються 

поточні та очікувані ціни, а не поточні ціни та поточний попит. 

Пропозиція: зміст та фактори, що на неї впливають. 

 
Пропозиція  – це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути 

доставлена на ринок; визначається виробництвом, але не тотожне йому.  

Конкретна кількість товару, яку продавці бажають та можуть продати на ринку за деякий 

період часу за певного значення ціни називається обсягом пропозиції.  

Закон пропозиції  твердить, що між ціною та обсягом пропозиції існує прямий 

зв’язок: обсяг пропозиції зростає з підвищенням ціни і скорочується зі зниженням ціни.  

Математичним виразом закону пропозиція є функція пропозиці: QS=f(P),  де QS – обсяг 

пропозиції товару,   S - пропозиція. 

Графічним відображенням функції пропозиції є крива пропозиції (рис. 2.1). Зміни 

ціни спричиняють зміни в обсязі пропозиція, що графічно відповідає руху між точками на 

даній кривій пропозиція (рис. 2.2). 
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4. Застосування здобутих знань 

Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою інтерактивного 

методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по 

черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

 

 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 
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