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Galinskа A. Factor in shaping competitiveness of agribusiness companies and marketing 
component 

The basic factors of forming of competitiveness of enterprises are lighted up in the article, attention is 
accented on expedience of integration of these factors in the integral system, meaningfulness of their 
marketing constituent is underline. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПОПИТ» 
 

І. П. Пуріга, аспірант, Сумський національний аграрний університет 
 
В статті досліджено еволюцію поняття «попит», визначено відмінності між такими катего-

ріями як «попит» та «обсяг попиту» а також досліджена категорія  «еластичність попиту». 
Ключові слова: попит, обсяг попиту, еластичність попиту. 
Постановка проблеми. Попит і пропозиція – 

рушійні сили ринкової економіки, які визначають 
кількість товарів, що виробляють, й ціни, за якими 
їх продають, а також поведінку покупців та їх вза-
ємодію між собою. За висловом Н. Григорі Мен-
кью, економікою правлять два типи законів: попи-
ту і пропозиції та закони, які встановлює уряд[1]. 

Існує багато як наукових досліджень, так і 
науково-популярних публікацій, присвячених 
аналізу попиту. Але їх уважний аналіз виявляє, 
що існують певні пробіли, розбіжності та неодно-
значні тлумачення даної економічної категорії, не 
дивлячись на її широку вживаність в науці та 
практиці. 

Враховуючи вищенаведене актуальним за-
вданням науки є дослідження економічної сутно-
сті поняття попит. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Для вивчення наукових підходів до визначення 
рівноважних станів у економіці та інших науках 
нами використовувались авторитетні наукові та  
довідково-енциклопедичні джерела. Перші осно-
ви у ці поняття було закладено засновниками 
класичної теорії А. Смітом., Д. Рікардо, 
Дж. С. Міллем. Подальший розвиток теорія попи-
ту і пропозиції отримала у працях А. Маршалла, 
Е. Бен-Баверка, Л. Вальраса та ін. З нових пози-
цій проблеми сукупного попиту і сукупної пропо-
зиції отримали розвиток у працях Дж.Кейнса. 
Значний вклад у вирішення цих питань внесли 
В. Парето, К. Еклунд, П. Самуельсон, Дж. Хікс, 
А. Оукен, Й. Шумпетер, Є. Слуцький, В. Косов, 
О. Левін, В. Швирков, Дж. Сакс та багато інших 
учених. Серед сучасних українських учених, що 
плідно працюють над проблемами сукупного по-
питу та пропозиції, проблемами прогнозування 
економічного і соціального розвитку держави 
необхідно назвати В.М. Гейця, І.М. Євдокимову, 
Б.Ę. Кваснюка, Б.Я. Панасюка, А.Г. Савченка та 
багатьох інших. 

Разом з тим все ще потребують вирішення 
питання підвищення ефективності державного 
регулювання процесів економічного розвитку  у  

сфері суспільного відтворення. Важливим за-
вданням є виявлення тенденцій зміни попиту на 
сільськогосподарську продукцію в залежності від 
факторів цінових і нецінових детермінант. 

Мета написання статті полягає у форму-
ванні ґрунтовних та комплексних наукових підхо-
дів до розуміння сутності поняття попит. 

Виклад основного матеріалу. Як свідчить 
наш щоденний досвід, для абсолютної більшості 
товарів справджується теза про обернений зв'я-
зок між обсягами закупівлі та ціною, тобто чим 
дорожчий товар, тим менший обсяг попиту на 
нього. Дане спостереження приводить до виснов-
ку щодо основної властивості кривої попиту – 
вона спадає. Також із життєвого досвіду відомо, 
що в кожний конкретний проміжок часу чим біль-
ше спожито певного продукту, тим менш бажа-
ною є кожна наступна одиниця цього продукту. 
Дана закономірність одержала назву принципу 
спадної граничної корисності[2].  

Для кривої попиту принцип спадної граничної 
корисності означає, що дана крива є досить кру-
тою на початку осі абсцис, потім стає все більш 
пологою. Іншими словами, крива попиту опукла 
донизу.  

Отже, попит віддзеркалює обсяг (кількість) 
товару, котрий споживач бажає і може придбати 
за деякою із можливих протягом певного періоду 
часу ціною на конкретному ринку [3]. При цьому 
важливо відрізняти обсяг попиту від самого попи-
ту. Обсяг попиту змінюється під впливом ціни, 
виражаючись у конкретні кількісних показниках 
продукції, на яку існує попит. Зсув лінії самого 
попиту викликається впливом інших факторів, що 
за незмінної ціни приводить до зміни кількості 
товару, яку споживач готовий купити. Також не-
обхідно розрізняти індивідуальний та ринковий 
попит. Перехід від шкали індивідуального попиту 
до шкали ринкового може здійснюватися шляхом 
сумування обсягів попиту, запитуваного кожним 
споживачем за різних можливих цін [4].  

В залежності від задоволення потреб розріз-
няють повноцінний, надлишковий, від'ємний, не-
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раціональний, прихований та інші види попиту, 
котрі складаються як форми вираження потреб. 

В залежності від поведінки споживача виріз-
няють функціональний попит, котрий обумовле-
ний споживчими якостями блага, та нефункціо-
нальний попит, який утворюється під впливом 
факторів, не пов'язаних зі споживчими характе-
ристиками товару. Існують три типа нефункціо-
нального попиту: попит, обумовлений зовнішніми 
впливами (ефект приєднання до більшості, ефект 
сноба, ефект Веблена), спекулятивний попит, 
нераціональний попит [5]. 

Ефект приєднання до більшості - це ефект 
збільшення споживчого попиту, який виникає, 
коли споживач наслідує загальновизнані норми і 
купує такий самий товар, котрий купують інші, 
намагаючись не відставати від них, підпадаючи 
під вплив їхніх суджень. 

Ефект сноба – це ефект зміни попиту, пов'я-
заний з тим, що споживач знаходиться в оберне-
ній залежності від вибору інших та скорочує спо-
живання загальновизнаного товару через нама-
гання виділитися з юрби. 

Ефект Веблена – це ефект збільшення попи-
ту, пов'язаний з тим, що товар має вищу ціну. 
Сам Т.Веблен яскраво описує цей ефект у вигля-
ді престижного чи демонстративного споживання, 
коли товари використовують, щоб справити вра-
ження [6]. При цьому ціна товару складається з 
реальної та престижної частини. 

Спекулятивний попит може виникнути, коли 
суспільство має високі інфляційні очікування, і 
загроза підвищення ціни в майбутньому призво-
дить до додаткових закупівель сьогодні. 

Нераціональний попит – це раптовий попит, 
який виникає під впливом зміни настрою, появи 
бажання чи примхи. В такій ситуації бувають всі 
люди. 

Припущення про те , що споживач, прийма-
ючи рішення про купівлю товару, орієнтується 
лише на ціни, є спрощеним. В реальному житті 
споживач враховує ще й інші фактори, напри-

клад, свій доход, наявність можливих замінників 
товару, а також власні смаки, моду тощо. Тобто в 
загальному випадку функція попиту є функцією 
декількох змінних. Розглядаючи функцію попиту 
як функцію лише ціни, ми припускаємо, що всі 
інші фактори є постійними. Таке припущення 
досить часто використовується в економічному 
аналізі і має назву «за інших рівних умов», або 
«ceteris paribus». На графіку зміна «інших рівних 
умов» має вигляд зсуву усієї кривої попиту вгору 
чи вниз. Саме тому поняття «ceteris paribus» сто-
совно попиту пов’язується з неціновими детермі-
нантами попиту. До основних із них відносять: 

- зміну доходів. Вплив доходу на попит є 
досить складним. Здебільшого зростання доходу 
призводить до зростання попиту (зсув кривої по-
питу вгору праворуч). Проте споживання деяких 
товарів може скорочуватися, якщо споживач за-
мінює їх дорожчими і якіснішими (зсув кривої по-
питу вниз ліворуч); 

- зміну цін на пов’язані товари. Попит може 
змінюватися в обох напрямках залежно від типу 
товару – замінники чи доповнювачі. Для товарів-
замінників при зростанні цін на один із них попит 
на інший збільшується (зсув кривої попиту вго-
ру). Товари-доповнювачі споживаються одноча-
сно, тому із зростанням ціни на один такий товар 
скорочується попит на інший, і навпаки; 

- зміну смаків та уподобань. Цілком можли-
вою є зміна попиту в обох напрямках. Напри-
клад, реклама здорового способу життя змінює 
уподобання споживачів і веде до зростання по-
питу на спортивний інвентар, послуги фітнес-
центрів тощо; 

- зміну числа споживачів на ринку. Зі збі-
льшенням цього показника попит зростає (на 
графіку зсув кривої попиту вгору) і навпаки [2]. 

Споживчий попит є дуже важливою ланкою 
між споживачем та виробником. Він вказує на 
сучасний стан розвитку потреб у суспільстві. Вза-
ємозв’язок попиту, потреб, ринку споживача та 
споживчого сектора економіки показано на рис.1. 

 

 

Рис. 1. Споживчий попит в системі взаємодії з мікро- та макрорівнями. 
Джерело: власне опрацювання на основі [7] 
 

Крупні діячі економічної науки, такі як А Ма-
ршалл, П.Самуельсон, Дж.М. Кейнс, К. Маккон-
нелл розглядали категорію попиту в своїх працях, 
піддаючи її ґрунтовному аналізу. Враховуючи 
надзвичайну важливість досліджень попиту, вар-
то звернутися до першоджерел. 

Як вказує відомий історик економічної думки 

В.С. Автономов [8]: «Поняття про криву попиту як 
феномен, що емпірично спостерігається, ввів в 
економічну теорію Курно. Але до Маршалла кри-
ва попиту існувала окремо від теорії граничної 
корисності, і зокрема, від першого закону Госсе-
на. Економісти інтуїтивно відчували зв'язок між 
спадною кривою попиту та граничною корисністю, 
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що зменшується. Джевонс намагався «протягну-
ти» її через свою концепцію «торгуючих сторін» 
(trading bodies), але зазнав невдачі, оскільки уя-
вити собі граничну корисність для групи осіб дуже 
важко. Сааме Маршаллу вперше вдалося зв'яза-
ти закон попиту та спадну граничну корисність 
або, як висловився він сам, «перекласти цей за-
кон … на мову цін» [9]”. Однак, Хікс, висловлюю-
чи захоплення теорією попиту Маршалла, відмі-
чає [10]: «Не можна не дивуватися тому, що вона 
так довго тримає безперечне лідерство. Це мож-
на вважати поясненним, якби з даного питання 
дійсно не було чого добавити або якби на кожно-
му етапі аналіз Маршалла залишався безспір-
ним. Однак, очевидно, що справа є не такою: у 
деяких дослідників, які покладалися на його тео-
рію, не сходилися кінці з кінцями [11]; це ж пер-
ший крок теорії, від якого залежать і всі інші, і він 
є найсумнівнішим». 

На недостатню ясність теорії попиту Мар-
шалла вказує, наприклад, М.Фрідмен [12]: «Ніде, 
однак, не дається явно повне визначення кривої 
попиту, яке містить, зокрема, твердження віднос-
но тих змінних, котрі повинні розглядатися як 
незмінні в усіх точках кривої, и тих змінних, котрі 
можуть мінятися… Беручи до уваги важливість 
кривої попиту в маршаліанському аналізі, інші 
економісти, природно, повинні дати строге визна-
чення, щоб заповнити пробіл, залишений Мар-
шаллом. Це і відбулося скоро, напевно, без супе-
речки щодо інтерпретації, наміченої в зауважен-
нях Маршалла. Отримане в результаті визначення 
кривої попиту є тепер настільки суттєвою части-
ною сучасної економічної теорії і так широко при-
йняте як визначення саме Маршалла, що твер-
дження, що сам Маршалл не дав явного строгого 
визначення, може шокувати більшість читачів». 

Сам Фрідмен вважав, що Маршалл пропону-
вав зафіксувати реальній доход, а не номіналь-
ний [13]: «Загальновизнана інтерпретація може 
приписуватися Маршаллу тільки при вільному і, я 
думаю, тенденційному прочитанні його заува-
жень, а її схвалення непрямо звинувачує його у 
логічній суперечливості та математичній помилці 
в самій основі його теорії попиту. Важливішим є 
те, що альтернативна інтерпретація кривої попи-
ту, котра виходить за буквального прочитання 
його зауважень, не тільки позбавляє його оригі-
нальну роботу з теорії попиту від логічної супере-
чливості та математичної помилки, але також є 
більш корисною для аналізу більшості економіч-
них проблем». 

Однак його точка зору не стала загальнови-
знаною. Згідно з думкою В.Автономова, залиши-
лось «не до кінця зрозуміло, який саме доход 
Маршалл пропонував зафіксувати: реальній чи 
номінальний» [8]. Та і сам Фрідмен вказує: «Ста-
ндартне судження про те, що ніхто не повинен 
нести відповідальність за погляди, висловлені 
тут, особливо доречне, оскільки більшість не 

погодилась з моєю інтерпретацією Маршалла, 
представленою в більш ранньому і коротшому 
нарисі цієї статті» [12]. 

Вищесказане показує проблематичність тео-
рії попиту Маршалла. 

На базі проведеного аналізу А.В. Котов, Н.А. 
Котов роблять такі висновки: «Ніхто з спеціалістів 
мікроекономіки не може взяти під сумнів те, що 
це дійсно помилки. А ось дати пояснення цим 
помилкам, зрозуміти механізм їх виникнення зна-
чно важче. Для цього засобів сучасної теорії по-
питу явно недостатньо. Треба знати ще дещо, 
чого в теорії попиту мікроекономіки поки що не-
має. Хто насмілиться тепер сказати, що в теорії 
попиту вже все відкрито та вирішено, і що в ній 
нічого більше «винайти» чи відкрити неможливо? 
В розвитку теорії попиту потрібен якийсь новий 
прорив в область ще нам невідомого, потрібен 
певний стрибок. Це не обов’язково повинна бути 
справжня наукова революція. Але все ж стрибок 
явно необхідний» [13]. 

Сучасна теорія розглядає тільки формування 
попиту на пов’язані товари (замінники та допов-
нювачі), а ось про незалежні (нейтральні) товари, 
що мають нульову перехресну еластичність (ма-
сло, фотоплівка, м’ячі, автомобілі, годинники), 
лише мимохідь згадується, що такі існують на 
практиці [4]. Як зауважує С. Богачев, саме в цьо-
му полягає розгадка віддаленості теорії від прак-
тики – адже більшість товарів, що споживаються 
індивідом, саме незалежні, тобто задовольняють 
різні потреби. А тому розподіл всього доходу не 
можна розглядати, як це має місце в сучасній тео-
рії, тільки в рамках взаємопов’язаних благ. Тому 
для вдосконалення сучасної теорії попиту необ-
хідний пошук методологічних шляхів відображення 
загальної (реальної) структури попиту індивіда, 
розробка методів їх реалізації та перевірки [14] 

Варто пам’ятати, що попит є виразом потреб, 
котрі, в свою чергу, завжди випереджають вироб-
ництво та є його рушійними факторами. Увага 
економічної науки до поняття «потреба» виникла 
давно і росте у міру розвитку виробництва спо-
живчих товарів. Але до сьогодні не складено 
єдиного підходу до розуміння даного явища. Пот-
реба нерозривно пов’язана з індивідуальним по-
питом, оскільки попит – це потреба в певних то-
варах, виражена в бажанні та здатності придбати 
їх [15]. При цьому попит виступає лише як части-
на потреб, яка може бути задоволена тільки у 
відповідності з наявними платоспроможними 
можливостями.  

Задоволення потреб пов’язано з процесом 
споживання. На відміну від попиту споживання 
знаходиться поза ринком і являє собою останню 
стадію процесу відтворення. В економічній науці 
споживання – це використання з метою відтворен-
ня певної кількості товарів, придбаних тими чи 
іншими суб’єктами протягом деякого періоду. З 
виникненням «суспільства споживання», яке часто 
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розуміється як сукупність суспільних відносин, в 
яких важливим є принцип споживання, а його сти-
мулювання стає головною умовою зростання еко-
номіки, споживчий попит все більш вагомим пока-
зником макроекономічної динаміки [16]. 

Висновки та пропозиції. Отже, на підставі 
вищезазначеного, можна стверджувати, що спо-
живчий попит має важливе значення для еконо-
мічної діяльності як на мікрорівні, так і на макро-
рівні, а теорія попиту потребує свого подальшого 
розвитку та удосконалення. Оскільки сучасна 
теорія розглядає тільки формування попиту на 
пов’язані товари (замінники та доповнювачі), а 
ось про незалежні (нейтральні) товари, що мають 
нульову перехресну еластичність, лише мимохідь 
згадується, що такі існують на практиці, то для 

вдосконалення сучасної теорії попиту необхідний 
пошук методологічних шляхів відображення зага-
льної (реальної) структури попиту індивіда, роз-
робка методів їх реалізації та перевірки. 

В сучасній науковій літературі пропонуються 
визначення попиту, котрі викривлюють його сут-
ність. Є багато випадків в наукових джерелах 
помилкового вживання терміну «попит» замість 
«обсяг попиту» і навпаки, що призводить до плу-
танини. Велике значення має не тільки виявлен-
ня попиту, задоволення потреб людей, але також 
дослідження закономірностей його формування, 
визначення інструментарію для прогнозування 
попиту, передбачення напрямків зміни від впли-
вом низки факторів, серед яких найбільш важли-
вим є фактор еластичності. 
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Пурига И.П. Научные подходы к сущности понятия «спрос» 
В статье исследована эволюция понятия «спрос», определены различия между такими кате-

гориями как «спрос» и «объем спроса» а также проведены исследования категории  «эластич-
ность спроса». 
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