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Суспільне виробництво — сукупна організована діяльність людей із 

перетворення речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних 

благ, необхідних для їх існування та розвитку. Традиційно складається з двох сфер: 

матеріальне, нематеріальне. 

Матеріальне виробництво включає в себе галузі, які займаються виробництвом 

матеріальних благ і наданням матеріальних послуг (промисловість, сільське 

господарство, зв'язок, транспорт, побутове обслуговування тощо). 

До нематеріального виробництва відносяться галузі, які займаються 

виробництвом духовних цінностей і наданням нематеріальних послуг (роздрібна 

торгівля, освіта, охорона здоров'я, мистецтво, культура і т. д.) 

Фактори виробництва - це всі необхідні елементи, які використовуються для 

виробництва матеріальних і духовних благ. 

Сучасна вітчизняна і світова економічна наука до складу факторів виробництва 

відносить: працю, капітал, землю, підприємницькі здібності, науку, інформацію, 

екологію. 

Праця як фактор виробництва є фізичною та інтелектуальною діяльністю 

людини, спрямованою на виробництво економічних благ і надання послуг. 

Людський капітал - сформований у результаті інвестицій і накопичений 

людиною певний запас знань, навичок, здібностей, мотивацій і стан здоров'я, які 

доцільно й ефективно використовуються в тій чи іншій сфері суспільного виробництва. 

Капітал - це економічний ресурс, що визначається як сукупність усіх технічних, 

матеріальних і грошових засобів, використовуваних для виробництва товарів та послуг. 

Земля як фактор виробництва включає в себе саму землю, а також лісові й водні 

ресурси, родовища корисних копалин та інші природні багатства, що використовуються 

у виробничому процесі. 

Наука - це специфічна форма людської діяльності, спрямована на отримання та 

систематизацію нових знань про природу, суспільство і мислення. 

Інформація в сучасних умовах є найважливішим фактором суспільного 

виробництва, який можна визначити як систему збирання, обробки та систематизації 

різноманітних знань людини з метою використання їх у різних сферах життєдіяльності 

й насамперед в економічній сфері. 


