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Постановка проблеми. Підприємницька діяль-
ність є особливим типом господарської поведінки 
суб’єктів підприємництва, спрямованим на завою-
вання конкурентних переваг із використанням ін-
новаційного підходу, при якому господарюючий 
суб'єкт здатен виявляти й реалізувати можливості, 
що виникають у зовнішньому середовищі. Успіш-
ність та життєздатність підприємницької діяльності 
визначає особа – підприємець, від особистісних рис, 
якостей, знань та спроможностей, здатності до під-
приємницької діяльності якої залежатимуть резуль-
тати бізнесу. Підприємці – це особлива група людей, 
але їхня поведінка підкоряється певним моделям. Ці 
моделі вміщують сукупність особистісних, професій-
них спроможностей, знань, навичок, досвіду, моти-
вів, цінностей та ін. Існує думка, що більшість з цих 
компетенцій формуються на основі вроджених зді-
бностей, деякі з них можуть бути сформовані та на-
буті з досвідом. У літературі є дані, що 11% населен-
ня народжується зі здібностями до підприємництва 
[1]. Отже, природжені здатності суб’єктів підпри-
ємництва є вирішальним чинником їхнього станов-
лення як суб’єкта підприємницької діяльності, що 
зумовлює поведінку суб’єктів підприємництва, їхню 
здатність створювати успішний бізнес та конкурува-
ти в ринковому середовищі. З цього випливає необ-
хідність формувати та розвивати необхідні знання й 
навички суб’єктів підприємницької діяльності, які 
визначають їхню спроможність до здійснення під-
приємницької діяльності. 

Аналіз останніх публікацій. Теоретичні, мето-
дологічні й практичні аспекти діяльності суб’єктів 
підприємництва знайшли відображення в робо-
тах А. Агєєва, А. Арсєєнко, І. Бузько, М. Вебера, 
П.Ф. Друкера, І. Єрмошенко, Т. Ковальчука, Д. Ку-
зіна, Д.-К. Гелбрейта, Дж. М. Кейнса, В. Леонтьє-
ва, А. Маршалла, А. Сміта, Є. Панченка, А. Чухна, 
Ф. Хайека, І. Холода, Й. Шумпетера, А. Юданова та 
ін., які розкривають сутність підприємницької ді-
яльності, її економічні функції та мотиви. Очевидно, 
що ключову роль у підприємницькій діяльності віді-
грає особа – підприємець, від особистісних рис, якос-
тей, знань та спроможностей, здатності до підприєм-
ницької діяльності залежатимуть результати бізнесу. 
В умовах докорінних змін в економічних устоях, які 
відбуваються в світовій економіці, необхідно форму-
вання нових підходів та методів до забезпечення ді-
яльності суб’єктів підприємництва, які дають змогу 
підвищувати їхню конкурентоспроможність завдяки 
розвитку особистісних компетенцій як здатності та 
спроможності до підприємницької діяльності. Одним 
з таких підходів є компетентнісний підхід (розгляну-
тий у роботах В. Верби, О. Гребешкової, П. Селзніка, 
Х. Стівенсона, Дж. Тідда, K. Прахальда і Г. Хемеля 
та ін.), згідно з яким в основі конкурентних пере-
ваг знаходяться ключові сфери компетенції суб’єкта 
підприємництва, що визначають його унікальність 
у конкурентному середовищі та дають йому мож-
ливість успішно конкурувати. Застосування компе-
тентнісного підходу дає змогу ідентифікувати клю-
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чові компетенції та формувати моделі компетенцій 
суб’єктів підприємницької діяльності, які зумовлю-
ють їх здатність до підприємницької діяльності.

Мета дослідження полягає у визначені ключових 
особистісних і професійних знань, навичок і спро-
можностей (компетенцій), властивих суб’єктам під-
приємницької діяльності, які визначають їх здат-
ність до підприємницької діяльність і зумовлюють їх 
конкурентні переваги. 

Результати дослідження. У більшості науко-
вих праць підприємництво розглядається з позицій  
діяльнісного підходу. Підприємницька діяльність, 
як і будь-яка інша, має певну структуру. Вона вклю-
чає в себе мету, потреби, мотиви, предмет, знання 
про нього; способи і засоби досягнення мети, а та-
кож умови її досягнення. Таке розуміння структу-
ри діяльності, вперше чітко сформульоване в працях 
О. Леонтьєва, і досі підтримується як у вітчизняній, 
так і в зарубіжній науці. У дослідженнях структури 
підприємницької діяльності звертається увага на те, 
що головною її метою є отримання вигоди [2], а «се-
редовищем» діяльності підприємця є невизначеність. 
Різні дослідники зосереджувалися на різних аспек-
тах успішності підприємницької діяльності. Мета 
підприємництва обумовлена такими структурними 
елементами підприємницької діяльності, як мотиви 
або внутрішні спонуки до неї. Проте способи досяг-
нення мети підприємницької діяльності визначають-
ся наявністю уроджених та набутих якостей, які в 
сукупності визначають результати підприємниць-
кої діяльності. Необхідність виявлення домінантних 
якостей зі всього спектру рис підприємця, які визна-
чають здатність та спроможність до підприємницької 
діяльності та в цілому формують моделі компетенцій 
суб’єкта підприємництва, визначають мету даного 
дослідження та його актуальність. 

Компетенції персоналу є сукупність професійних 
та особистісних характеристик (якостей) працівника, 
його мотивів, цінностей та настанов, що формують 
моделі його професійної поведінки та зумовлюють 
успішність його професійної діяльності. Компетен-
ції суб’єкта підприємницької діяльності можна ви-
значити як кластер знань, навичок, спроможнос-
тей, цінностей, мотивів, зумовлених особистісними 
якостями й психофізіологічними характеристиками 
особи, які формують поведінкові моделі людини та 
знаходять вияв у формуванні її здатності до підпри-
ємницької діяльності [3]. Особливості підприємниць-
кої діяльності як з інституціональної, так і з орга-
нізаційної точки зору, зумовлюють певну специфіку 
формування та прояву компетенцій суб’єкта підпри-
ємництва.

Використання компетентнісного підходу до визна-
чення особистісних рис, психофізіологічних особли-
востей і спроможностей суб’єктів підприємницької 
діяльності дає змогу встановити особистісні й профе-
сійні характеристики, які є необхідними й достатні-
ми для здійснення підприємницької діяльності, та які 
в сукупності формують компетенції суб’єкта підпри-
ємницької діяльності. Автором визначено структуру 
формування компетенцій суб’єкта підприємницької 
діяльності, яка складається зі знань, навичок, вмінь, 
досвіду, цінностей та мотивів, які впливають на пове-
дінку, вчинки та управлінські рішення суб’єктів під-
приємництва. Модель компетенцій суб’єкта підприєм-
ницької діяльності містить визначення компетенцій, 
які згруповані за певними ієрархічними рівнями, а 
також поведінкові індикатори, що дають змогу оціни-
ти ступінь прояву конкретних компетенцій у профе-
сійній діяльності підприємця.

Підприємці – це особлива група людей, але їхня 
поведінка підкоряється певним моделям. Дійсно, 
дослідження компанії TTI SI (Російська Федерація) 
демонструють, що для більшості успішних підпри-
ємців характерні такі компетенції, як уміння пе-
реконувати, лідерські якості, особиста відповідаль-
ність, орієнтація на результат і уміння спілкуватися 
з людьми. Але це ж дослідження продемонструва-
ло, що є деякі якості, які успішним підприємцям 
не властиві [1]. Дослідження компетенцій суб’єктів 
підприємницької діяльності проходило в декілька 
етапів. Спочатку було проведене діагностування осо-
бистих якостей серійних підприємців. Потім їх по-
рівняли з контрольною групою (17 000 випробову-
ваних). Контрольна група, як і експериментальна, 
пройшла діагностування володіння 23 практичними 
навичками, пов'язаними з професійною діяльністю. 
За підсумками діагностування спеціалісти компанії 
TTI SI оцінили, які з компетенцій суб’єктів підпри-
ємницької діяльності є добре розвиненими, розвине-
ними, помірно розвиненими або вимагають подаль-
шого розвитку. 

Проаналізувавши одержані дані, було виявлено, 
що в більшості суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті немає чотирьох конкретних компетенцій. Ключо-
ві компетенції суб’єктів підприємницької діяльності 
(порівняно із компетенціями контрольної групи – 
17000 працюючих дорослих) подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Ключові компетенції суб’єктів 
підприємницької діяльності [1]

Дослідження показали, що найрідкіснішою ком-
петенцією підприємців є емпатія. Підприємці ство-
рюють товари й вирішують проблеми для людей, але, 
згідно з нашим дослідженням, вони роблять це в на-
дії окупити витрачені ресурси. Підприємці можуть 
думати про людей тільки з раціональної точки зору –  
вони хочуть робити товари або робити послуги, по-
трібні іншим. Проте в підприємців це найчастіше 
пов'язано з бажанням отримати винагороду за згая-
ний час і зусилля – а ті, у кого добре розвинена емпа-
тія, зазвичай цього не очікують. Відмітно, що люди 
підприємницького складу розуму, не мають навичок 
самоорганізації й управління своїм часом, адже необ-
хідність вирішення щоденних завдань відволікає від 
досягнення цілей, значущих для підприємства й са-
мого підприємця. Оскільки зазвичай у підприємців 
йде декілька проектів паралельно, у них просто не-
має часу вникати в деталі кожного з них. Зазвичай, 
їм потрібний помічник для управління повсякденни-
ми завданнями, тому для вирішення таких питань їм 
доводиться наймати людину, що володіє навичками 
самоорганізації, або делегувати їх співробітникові 
усередині підприємства.

З цього випливає ще одна компетенція, якої бра-
кує підприємцям, – уміння планувати й організо-
вувати. Аналогічно з навичками самоорганізації, 
якщо підприємець витрачає час на планування й 
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організацію кожної зустрічі, у нього не залишить-
ся часу на розв’язання інших проблем. Варіантом 
вирішення цієї проблеми є наймання кваліфікова-
ного офіс-менеджера або секретаря, який вестиме 
календар, організовуватиме зустрічі й інші заходи, 
підтримуватиме порядок в офісі й триматиме керів-
ника в курсі майбутніх подій. Крім того, підпри-
ємцям бракує навичок вирішення аналітичних за-
вдань. У них високий рівень утилітарної мотивації 
(можливі доходи, фінансові винагороди, нові про-
дукти або ідеї), тому найчастіше вони приймають 
рішення швидко; вони звикли до постійної нестачі 
часу для ухвалення рішень, до того ж зазвичай у 
них немає часу збирати й аналізувати дані. Аналі-
тичні дані підприємці сприймають як перешкоду. 
І це правильно, адже усі, хто говорив, що їхні ідеї 
не спрацюють, спиралися на цифри й логіку. На-
приклад, Мартін Лютер Кінг-молодший говорив:  
«У мене є мрія». Він не говорив: «У мене є план і 
стратегія». У підприємців є загальне бачення про-

екту, але їм потрібні помічники, щоб розробити ре-
алістичну стратегію і втілити її в життя [1].

Люди з підприємницьким складом розуму мають 
певний набір компетенцій, який дає можливість їм 
генерувати ідеї і вести за собою інших. Але ймовір-
но, ті якості, яких їм бракує, не менш важливі. Розу-
міючи свої слабкості, вони зможуть їх компенсувати, 
оточуючи себе людьми, які здатні компенсувати ті 
якості, яких бракує підприємцям. Ключовою нави-
чкою істинного лідера є усвідомлення сильних сторін 
інших людей і уміння доповнювати ними свої слаб-
кості – це основа створення команди, яка утілить у 
життя мрії і досягне поставлених цілей.

Завдання формування переліку компетенцій 
суб’єктів підприємницької діяльності зумовлює не-
обхідність добору їхніх ключових компетенцій, що 
можливо на основі аналізу необхідних знань, вмінь, 
спроможностей, навичок, кваліфікаційних ознак 
суб’єктів підприємництва, які необхідні та достат-
ні для здійснення підприємницької діяльності. Для 
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Рис. 2. Рейтинг компетенцій суб’єктів 
підприємництва Луганської області (відсотки)

1.Чітке розуміння змісту 
підприємництва

16.Здатність до навчання

2.Відокремлення фактів від 
чуток

17.Орієнтація на клієнта

3.Уміння давати виважені 
оцінки

18.Гнучкість

4.Уміння знаходити нестан-
дартні рішення

19.Емпатія

5.Уміння поводитись і при-
ймати рішення в умовах не-
визначеності

20.Креативність

6.Уміння виробляти нові ко-
мерційні ідеї

21.Управління ризиками

7.Уміння оцінювати пер-
спективність нових ідей

22.Стресовитривалість

8.Знання, необхідні для 
створення нової справи

23.Відкритість

9.Уміння оцінювати зовніш-
ню ситуацію

24.Впевненість у собі

10.Уміння оцінювати дії з 
точки зору етики і моралі

25.Організованість

11.Уміння укладати угоди, 
встановлювати контакти, 
вести переговори

26.Наявність середньої осві-
ти

12.Уміння отримувати на-
лежне

27.Наявність вищої освіти 
як такої 

13.Комунікативність 28.Наявність вищої освіти 
за спеціальністю економіка, 
менеджмент, фінанси тощо

14.Управління конфліктами 29.Наявність додаткової / 
другої вищої освіти

15.Орієнтація на результат 30.Наявність кваліфікації 
магістра, зокрема, МВА або 
вченого ступеня
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Рис. 3. Ключові компетенції суб’єктів 
підприємництва Луганської області (відсотки)
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21.Управління ризиками
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ти
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як такої 

13.Комунікативність 28.Наявність вищої освіти 
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менеджмент, фінанси тощо

14.Управління конфліктами 29.Наявність додаткової / 
другої вищої освіти

15.Орієнтація на результат 30.Наявність кваліфікації 
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вченого ступеня
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цього автором сформовано перелік компетенцій 
суб’єктів підприємництва, які було угруповано за 
основними ознаками компетенції: знання, навички, 
вміння, спроможності, мотиви і цінності, поведін-
ка, управлінські рішення і практичні дії, кваліфі-
кація. Таким чином було визначено 30 компетенцій, 
які дозволяють скласти «компетентнісний портрет» 
або профіль суб’єкта підприємницької діяльності. 
Аналіз компетенцій суб’єктів підприємництва здій-
снювався за результатами опитування суб’єктів під-
приємницької діяльності в межах розроблення Про-
грами підтримки підприємництва в м. Луганськ на 
2010-2015 рр. Луганської обласної державної адмі-
ністрації.

Метою аналізу було визначення ключових ком-
петенцій суб’єктів підприємницької діяльності. Опи-
тування суб’єктів підприємництва дало можливість 
обрати ключові компетенції суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, які в найбільшій мірі характеризують 
його професійну спроможність, здатність реалізову-
вати власні цілі, бути конкурентоспроможним у про-
фесійному середовищі. Респондентам був запропоно-
ваний перелік компетенцій, які потрібно оцінити за 
п’ятибальною шкалою важливості компетенції для 
суб’єкта підприємництва, де 5 – найбільший прояв 
важливості компетенції, 1 – відповідно, її наймен-
ший прояв. За результатами опитування було одер-
жано оцінювання компетенцій суб’єктів підприєм-
ництва, що дало можливість виявити їхній рейтинг 
(рис. 2), а також встановити ключові (найбільш важ-
ливі) компетенції суб’єктів підприємництва та ха-
рактеристики, які, на думку респондентів, є неваж-
ливими для суб’єктів підприємництва. 

За результатами проведеного опитування вияви-
лося, що до ключових компетенцій суб’єктів підпри-
ємництва можна віднести 4, 1, 6, 8, 
2, 24, 3, 11, 12, 25 компетенції, а 
саме: вміння знаходити нестандарт-
ні рішення (44%), чітке розумін-
ня змісту підприємництва (42%), 
уміння виробляти нові комерційні 
ідеї (36%), знання, необхідні для 
створення нової справи (36%), від-
окремлення фактів від чуток (34%), 
впевненість у собі (24%), уміння да-
вати виважені оцінки (30%), умін-
ня укладати угоди, встановлювати 
контакти, вести переговори (30%), 
уміння отримувати належне (30%), 
організованість (30%). Разом із 
тим, респонденти визнали віднос-
но неважливими такі компетенції 
суб’єктів підприємництва, як 10, 29, 
19, 30, 26, а саме: уміння оцінювати 
дії з точки зору етики і моралі (9%), 
наявність додаткової / другої вищої 
освіти (9%), емпатія (8%), наявність 
кваліфікації магістра, зокрема, між-
народних освітніх рівнів МВА або 
вченого ступеня (8%), наявність се-
редньої освіти (6%).

Аналіз даних, одержаних під час 
дослідження, дає можливість зроби-
ти висновок, що, на думку респон-
дентів, найменш важливими компе-
тенціями суб’єктів підприємництва 
є морально-етичні компетенції, 
пов’язані із здатністю оцінювати по-
дії з точки зору моралі та етики, зо-
крема, емпатія, також респонденти 

вважають несуттєвою наявність у підприємців певно-
го кваліфікаційного рівня. Зокрема, наявність серед-
ньої освіти вважають необхідним 6% респондентів, 
додаткової або другої вищої освіти – 9%; додаткового 
ступеня магістра або наукового ступеня – 6%. Рей-
тинг компетенцій суб’єктів підприємництва Луган-
ської області подано на рис. 2. 

Ключові компетенції суб’єктів підприємництва 
Луганської області подано на рис. 3.

Визначення ключових компетенцій суб’єктів під-
приємницької діяльності дає змогу формувати моделі 
їх ключових компетенцій, які представляють собою 
певну ієрархію ключових компетенцій, об’єднаних у 
кластери, в якій кожній з компетенцій відповідають 
певні поведінкові індикатори. Поведінкові індикато-
ри – це різні ступені прояву професійної поведінки 
працівника, що дозволяють кількісно оцінити ком-
петенції персоналу шляхом співставлення найбільш 
бажаних для працедавця зразків професійної пове-
дінки, з тими, що реально демонструються працівни-
ком. Структуру моделі компетенцій суб’єктів підпри-
ємницької діяльності (фрагмент) подано на рис. 4. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Аналіз компетенцій суб’єктів підприємницької ді-
яльності дав змогу встановити, що підприємцям 
властиві певні здібності, які зумовлюють їхню здат-
ність до підприємницької діяльності. Використання 
компетентнісного підходу до визначення особистіс-
них рис, психофізіологічних особливостей і спро-
можностей суб’єктів підприємницької діяльності 
дало змогу встановити особистісні й професійні ха-
рактеристики, які є необхідними й достатніми для 
здійснення підприємницької діяльності, та які в су-
купності формують компетенції персоналу суб’єкта 
підприємницької діяльності. Ключові компетенції 

Кластер компетенцій 
Професійні знання і здатність до інновацій

СТРУКТУРА МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ
• Знання, необхідні для створення нової справи

Рівень 1: Має рівень освіти, що відповідає сфері діяльності та спектру 
виконуваних функцій

Рівень 3: Демонструє постійну здатність до здобуття нових знань
Рівень 3: Здатний до саморефлексії, аналізу попереднього 
досвіду, робити відповідні висновки

• Генерування ідей
Рівень 1: Використовує творчий потенціал для креативного розв’язання 
проблем 

Рівень 2: Стимулює креативність в групі 
Рівень 3: Підтримує зовнішні зв’язки

• Ставлення до нового 
Рівень 1: Підтримує інновації 

Рівень 2: Впливає на формування думок інших 
Рівень 3: Змінює думки інших 

Рівень 1
Використовує творчий 

потенціал для креативного
розв’язання проблем

 Генерує нові ідеї та  
творчо підходить до 
вирішення професійних 
завдань 
 Сприймає нові ідеї 
підлеглих 
 Вміє аналізувати 
інформацію та генерувати на 
цій підставі нові рішення 

ПОВЕДІНКОВІ ІНДИКАТОРИ 
(Компетенція 2)

Рівень 2
Стимулює креативність

у групі
 Пристосовує особистісний 
стиль спілкування до розвитку 
взаємин з колегами
 Пристосовує форму та 
подання інформації до потреб 
аудиторії
 Обґрунтовує необхідність 
змін
 Стимулює новації 

Рівень 3
Підтримує зовнішні зв’язки 
 Враховує різні культурні 
стилі й цінності в зовнішніх 
стосунках
 Активно управляє 
зовнішніми контентами в 
зовнішньому середовищі
 Організовує та 
використовує будь-які події 
для розвитку зовнішніх 
зв’язків 

Рис. 4. Загальна структура моделі компетенцій персоналу  
суб’єкта підприємницької діяльності (фрагмент)
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОСЛИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЕЙ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ефективність виробництва – це складна економічна категорія, у ній відображається дія багатьох економічних законів і пока-
зується одна з найважливіших сторін суспільного виробництва – його результативність. Форми прояву ефективності можна згру-
пувати по функціональних підсистемах, тобто оцінка ефективності базується на якомусь показнику (технологічна, економічна, 
соціальна та інші підсистеми). У статті, у першу чергу, приділено увагу оцінці технологічної ефективності роботи рослинницьких 
галузей сільського господарства України.

Ключові слова: сільське господарство, оцінка ефективності, виробництво.

Гаркавый В.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
УКРАИНЫ

Эффективность производства – это сложная экономическая категория, в ней отражается действие многих экономических 
законов и показывается одна из важнейших сторон общественного производства – его результативность. Формы проявления 
эффективности можно сгруппировать по функциональным подсистемам, то есть оценка эффективности базируется на каком-то 
показателе (технологическая, экономическая, социальная и другие подсистемы). В статье, в первую очередь, уделено внимание 
оценке технологической эффективности работы растениеводческих отраслей сельского хозяйства Украины.

Ключевые слова: сельское хозяйство, оценка эффективности, производство.

Garkavyi V.V. PERFORMANCE EVALUATION OF CROP SECTORS OF AGRICULTURE OF UKRAINE
Production efficiency is a complex economic category. It displays the action of many economic laws and shows one of the most 

important aspects of social production – its performance. Manifestations of efficiency can be grouped into functional subsystems, ie 
performance evaluation is based on some indicator (technological, economic, social and other subsystems). This article, first of all, 
focuses on the assessment of the technological efficiency of the crop sectors of agriculture of Ukraine.

Keywords: agriculture, performance evaluation, production.

суб’єктів підприємницької діяльності лежать в осно-
ві формування їх конкурентних переваг, а саме: ви-
значають не тільки якісний склад конкурентних пе-
реваг, види та кількісні характеристики продукції, 
що виробляється, а знаходяться в основі побудови 
всієї системи забезпечення конкурентоспроможності 
суб’єктів підприємницької діяльності. 
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Постановка проблеми. Рослинництво це основна 
галузь агропромислового комплексу, яка займається 
вирощуванням сортів культурних рослин, необхідних 
для життєдіяльності людини або інших потреб, у тому 
числі і сільськогосподарських. Іншими словами, ця 
галузь забезпечує людину продуктами харчування, а 
іншу важливу галузь сільського господарства – тва-
ринництво – кормами. Тому вирішення проблеми на-
рощування обсягів виробництва продукції рослинни-
цтва і підвищення її якості має особливе значення. 
Результати виробничої діяльності можна оцінити за її 
ефективністю, рівнем продуктивності праці, соціаль-
ним ефектом і так далі. У самому загальному розумін-
ні ефективність виробництва слід розуміти як співвід-
ношення результатів і витрат або задіяних ресурсів. 
Проблема порівняння витрат і одержаних результатів 
може ускладнюватись в умовах інфляції, тому доціль-
нішим видається метод визначення ефективності ви-
робництва, що передбачає співвідношення одержаних 
результатів і задіяних ресурсів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Про-
блемам дослідження ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва України присвячені роботи 
О.В. Манжури [6], Н.О. Вернюка [2], Н.А. Пігорного 
[7], В.С. Дієсперова [3], Н.І. Дучинської [4] та інших 
вчених. Але проблема дослідження ефективності за-
лишиться актуальною завжди.

Сучасна економічна теорія і світова практика 
господарювання оцінюють результати функціону-
вання економіки країни, або певної її галузі, двома 
способами: економічним зростанням і ефективніс-
тю суспільного виробництва. Ці поняття близькі і 
взаємопов’язані один з одним, але тим не менш не 
тотожні.

Економічне зростання – це розвиток національ-
ної економіки протягом певного періоду часу, який 
вимірюється або абсолютним приростом обсягів ва-
лового внутрішнього продукту (ВВП) і валового на-
ціонального доходу, або темпами зростання цих по-
казників у розрахунку на душу населення.


