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ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО 

 

Шпак А.І., студент, СумДУ, гр. ЕН-61/1е 

 

Економіка відіграє важливу роль в житті населення. Це все, що 

пов’язано з виготовленням товарів, розподіленням, обміном та 

використанням матеріальних благ. Головне завдання, яке стоїть перед 

економікою, це з’ясувати хід процесів, що відбуваються в житті 

суспільства. Тож розглянемо основні завдання цієї, на перший погляд, 

легкої науки. 

Термін «економіка» має давньогрецьке коріння і дослівно 

перекладається як «мистецтво ведення домашнього господарства». 

Починаючи з 384р до н. е і по цей час ця наука активно розвивається. 

Найбільшого сплеску вона зазнала протягом 18-19 ст. Саме в цей час 

великий внесок зробили такі видатні економісти як Адам Сміт, Давід 

Рікардо, Карл Маркс – це основні мислителі, яких зараз називають 

класиками економічної теорії. 

Основні питання, які стоять перед виробником і взагалі перед 

економікою в цілому – що виробляти? Як виробляти? Для кого ? Щоб 

дати відповідь на ці питання розглянемо основні фактори 

виробництва: земля та всі її багатства, інформація, праця, капітал, та 

підприємницькі здібності. Інформація – основа економічної 

діяльності, так як вона відкриває нові шляхи вирішення старих 

проблем, покращення виробництва та підвищує його ефективність. В 

сучасному світі все частіше використовують термі «технологія». 

Розглянемо фактор підприємницькі здібності. Це унікальний 

фактор, завдяки якому взаємодіють інші економічні ресурси. Вміння 

та ініціатива помножені на ринковий механізм дозволяють 

використовувати інші ресурси по максимуму. Якщо взяти країни з 

ринковою економікою, то їх економічні досягнення, інвестиції, 

нововведення на пряму залежать від реалізації підприємницького 

потенціалу.  

Земля – природний ресурс необхідний для виготовлення 

матеріальних благ. З одного боку, земля це такий же фактор 

виробництва, як інші, але вона володіє великим рядом особливостей: 

земля є одночасно і об’єктом праці, і його предметом; на відміну від 
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інших засобів праці в міру виробництва не зношується, а навпаки, при 

правильній обробці дозволяє покращити свої характеристики.  

Протягом тисячоліть простежується головна проблема економіки – 

як задовольнити багаточисельні потреби людства? Раніше це 

вирішувалось шляхом залучення в господарстві нових просторів та 

дешевих природних ресурсів – екстенсивний шлях. Але з розвитком 

науково-технічного прогресу цей метод використання ресурсів 

вичерпав себе, ми відчули їх обмеженість. І тому зараз економіка 

розвивається інтенсивним шляхом, тобто раціонально та ефективно 

використовує дані нам ресурси. А рівень її розвитку впливає на 

соціальні відносини в сфері виробництва товарів, а ці відносини, в 

свою чергу, впливають на якість цих товарів, швидкість виробництва, 

напрямків ринку збуту та в кінцевому результаті розподілу прибутку 

від реалізації. 

Важливим показником економічного рівня життя суспільства є 

рівень життя його членів, тобто степінь забезпечення товарами, 

послугами, необхідними для комфортного та безпечного існування. В 

країнах з нестабільною економікою можуть будити задоволені лише 

первинні потреби, такі як необхідність в їжі та одягу, а деякі країни не 

можуть задовольнити навіть ці потреби.  

Розглянемо тісний зв’язок політики та економіки. Фрідріх Енгельс 

в своїй економічній теорії дуже чітко виклав як по-різному державна 

політика може впливати на економічний розвиток країни. Наприклад, 

дії політичної верхівки суспільства можуть призупиняти або 

перенаправляти окремі складові економіки. Інший приклад, в 

результаті політичних конфліктів змінюються ринки збуту, в країнах 

виникають кризи різного роду. 

Отже, ми переконалися , що економіка є невід’ємною частиною 

нашого суспільства. По-перше, вона задовольняє матеріальні потреби 

людства. По-друге, економічна сфера життя є одним з утворюючих 

компонентів соціуму та визначальним в ході всіх подій, що 

відбуваються в суспільстві. Без економіки не було б ні суспільства, ні 

міждержавних відносин. 

 

 

Копилова Н. В., асистент 


