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Тема:  Сутність ринку, необхідні умови його виникнення і розвитку. Структура та 

інфраструктура ринку. Типи та види ринків. Механізм дії ринкової економіки, її 

закони. Функції ринків. 

 

Мета: ознайомити здобувачів освіти із структурою ринку, його типами та видами, 

навчити учнів розрізняти їх та ознайомити з функціями, які виконує ринок. Вивчити 

поняття та механізм дії ринкової економіки та законів, що діють на ринку.   

 

 

Сутність ринку, необхідні умови його виникнення і 

розвитку 

Ринок - це:  

а) сукупність відносин товарного і грошового обігу; 

б) сукупність умов, що забезпечують реалізацію валового національного 

продукту; 

в) сфера товарного обігу, сукупність актів купівлі та продажу, де взаємодіють 

пропозиція товарів, платоспроможний попит, де формуються ціни на товари (послуги) та 

багато іншого; 

г) система товарно-грошових відносин з механізмом вільного ціноутворення, з 

вільним підприємництвом на основі економічної самостійності, рівноправності та 

конкуренції суб’єктів господарювання у боротьбі за споживача. 

У широкому розумінні цього слова ринок являє собою як сферу товарного, так і не 

товарного обігу, всю сукупність економічних відносин з приводу купівлі та продажу 

товарів, причому найрізноманітніших (від засобів виробництва, предметів споживання, 

послуг, капіталів до робочої сили і інформації та ін.), де попит і пропозиція 

взаєморегулюють одне одного. 

Саме за допомогою ринку вони здійснюють рух, відтворюються за законами 

товарного виробництва та обігу. 

Ринок формується в процесі становлення та розвитку товарного господарства і стає 

його неодмінним, провідним елементом. Умовами виникнення товарного господарства і 

ринку є, як відомо, суспільний поділ праці та наявність економічно відособлених, 

економічно незалежних товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві окремих 

товарів або наданні послуг. Така економічна відособленість базується на підставі тієї чи 

іншої форми власності, але серед форм власності обов’язково повинна бути приватна. 

Реальний стан вищезазначених умов визначає сутність розвитку ринкових відносин 

та можливості виконання ними своїх функцій. Сучасний ринок — високорозвинутий 

продукт цивілізації, він істотно відрізняється від ринку вільної конкуренції насамперед 

тим, що передбачає активне втручання держави з допомогою економічних важелів, які, в 

свою чергу, забезпечені підтримкою права, в економічні процеси суспільства (насамперед 

у сфері фінансово-кредитної та грошової політики, політики оподаткування, інвестування 

та ін.), а також формування політики соціального захисту малозабезпечених верств 

населення. Цивілізований сучасний ринок не допускає зрівнялівки та утриманства. Ринок 

передбачає самостійність суб’єктів ринкових відносин, їх рівноправність з приводу 

купівлі-продажу, розвиток системи горизонтальних зв’язків, в т.ч. зовнішньоекономічних; 

добропорядну, сумлінну конкуренцію, а також переважно вільні ціни. Багато залежить від 

ступеня правового забезпечення ринкових відносин, існуючого механізму реалізації 

правових норм та правової культури суспільства, його менталітету. 



Визначивши окремі риси ринку, можна дійти висновку, що ринок як провідна 

категорія товарного господарства являє собою систему економічних відносин, які 

складаються між виробниками в процесі реалізації ними товарів та послуг шляхом 

купівлі-продажу, відносини, які регулюються законами товарного господарства і 

насамперед законом попиту та пропозиції. Цей закон — справжній господар ринку, його 

регулятор. Таке визначення ринку відбиває найістотніші риси ринку, а саме, що: 

1) це система економічних відносин; 

2) такі економічні відносини складаються між виробниками — господарюючими 

суб’єктами товарного господарства; 

3) ці відносини складаються (мають місце) в процесі реалізації вироблених товарів та 

послуг шляхом купівлі — продажу; 

4) процес реалізації товарів та послуг регулюється законами товарного господарства і 

насамперед законом попиту та пропозиції. 

До елементів ринкових відносин слід віднести: 

а) платоспроможний попит (тобто такий попит, який забезпечений певною грошовою 

масою); 

б) пропозицію товарів, яка, як правило,зумовлена рівнем розвитку продуктивних сил 

суспільства; 

в) переважно вільні ціни (такі ціни якраз і формують передусім в процесі взаємодії, 

взаємозв’язку платоспроможного попиту та пропозиції). 

Якщо платоспроможний попит віддзеркалює систему потреб суспільства, то 

пропозиція — масу товарів та послуг, яка може бути вироблена і в будь-який необхідний 

момент доставлена на ринок. У свою чергу, ціна як певна кількість грошей, що 

сплачується в процесі реалізації того чи іншого товару (послуги) і формується під 

впливом багатьох чинників (в т.ч., як вже відзначалося, попиту та пропозиції) виступає 

сполучною ланкою між попитом та пропозицією. 

До умов, необхідних для розбудови, ефективного функціонування та подальшого 

розвитку ринку, слід віднести: 

1) наявність у суспільстві плюралізму (множини) форм власності, в тому числі 

обов’язково приватної, яка дозволяє найбільш повно реалізувати інтереси суб’єкта цієї 

форми власності; 

2) рівність всіх форм власності перед законом і однакову їх захищеність; 

3) свободу підприємництва, яка передбачає, що господарюючий суб’єкт має право 

обирати будь-яку (в межах чинного законодавства) форму діяльності, придбати 

економічні ресурси і здійснити виробництво із цих ресурсів певних товарів (послуг) на 

свій розсуд, а також реалізувати ці товари (послуги) за своїм бажанням; 

4) свободу вибору, тобто, свободу власника ресурсів (виробника) розпоряджатися ними, а 

споживача — власника грошей — вільно купувати товари (послуги), які він вважає 

доцільними для задоволення своїх потреб; 

5) наявність особистого інтересу, який є рушійною силою ринку і спрямований на те, щоб 

господарюючий суб’єкт мав змогу мінімізувати витрати, максимізувати прибуток, а 

споживач — придбати певний товар (послугу) за найнижчою ціною, саме завдяки 

особистому інтересу виробники і споживачі реалізують свій вільний вибір; 

6) впровадження механізму конкуренції, що означає, по-перше, наявність на ринку 

великої кількості незалежних продавців і покупців будь-якого продукту або ресурсу і це 

не дозволяє їм істотно вплинути на ринкову ситуацію, а відповідно і на ціну товару 

(послуги), по-друге, конкуренція означає також свободу для покупців і продавців 

виходити на ті чи інші ринки і покидати їх. Цей аспект конкуренції обумовлює гнучкість, 

яка життєво важлива для того, щоб економіка надовго зберігала ефективність і могла 

адаптуватися до змін, уподобань споживачів, технологій або пропозиції ресурсів; 

7) постійний і досить жорсткий контроль з боку держави за процесом монополізації 

виробництва та обігу, неухильне вживання антимонопольних заходів, бо ринок, як уже 

зазначалося, може функціонувати лише за умов конкурентного середовища; 

8) здійснення регулювання тих сфер життєдіяльності суспільства, які виходять за межі 

можливостей окремих (навіть найбільш потужних) суб’єкті підприємницької діяльності — 



структурна, інвестиційна, кредитна, соціальна політика, грошовий обіг, оподаткування, 

охорона навколишнього середовища та ін.; 

9) наявність розвинутої структури та інфраструктури ринку; 

10) створення досить надійної та відрегульованої системи правового захисту ринкових 

відносин. 

Слід зазначити, що ринок як система економічних відносин має власну структуру 

(«структура» в перекладі, з латинської — побудова, розміщення), тобто відповідну 

внутрішню будову, яка характеризується певним взаємозв’язком частин цілого — ринку 

(його елементів, ланок) між собою. Наявність такої структури, а також інфраструктури є 

однією з неодмінних умов нормального функціонування ринку. 

Розглянемо окремі елементи (ланки) структури сучасного ринку: 

І. споживчий ринок (ринок товарів і послуг), з яким добре обізнаний кожен з нас. Ринок 

товарів, в свою чергу, можна поділити на ринок товарів поточного споживання (продукти 

харчування, одяг, взуття та ін.) і ринок товарів тривалого споживання (телевізори, 

холодильники, пилососи, побутові прилади, автомобілі тощо). 

ІІ.  ринок засобів виробництва, в межах якого можна виділити ринок засобів (знарядь) 

праці і ринок предметів праці. 

ІІІ. ринок робочої сили або ринок праці. Функціонування такого ринку передбачає 

надання кожній людині права на вільний продаж своєї здатності до праці, яка в умовах 

переходу від простого товарного господарства до капіталістичного стає товаром 

особливого роду — робочою силою. Купівля_продаж робочої сили здійснюється 

відповідно до попиту на неї на засадах трудового найму шляхом укладення договору 

(контракту) між найманими працівниками і роботодавцями (підприємствами). 

IV. ринок валюти (валютний ринок), де предметом купівлі_продажу є різні національні 

валюти, а також платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви) виражені в іноземній 

валюті. 

V. ринок капіталу, в т.ч. позичкового, або інвестиційний ринок, завдяки якому шляхом 

вкладення капіталів у виробничі фактори або невиробничу сферу забезпечується 

зростання економіки. 

VI. ринок цінних паперів. Поки що цей ринок знаходиться у нас у зачатковому стані. На 

ринку цінних паперів обертаються акції, облігації, сертифікати різного цільового 

призначення, векселі та казначейські зобов’язання держави. 

VII. ринок інтелектуальної власності, роль якого в сучасних умовах, в умовах науково-

технічного прогресу, постійно зростає. Цей ринок охоплює такі об’єкти інтелектуальної 

власності як: 

1) твори науки, культури, мистецтва; 

2) відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, які охороняються патентами і 

свідоцтвами; 

3) ті результати інтелектуальної праці, які використовуються у виробництві (винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, логотипи, знаки для товарів і послуг).  

До ринку інтелектуальної власності слід також віднести ринок «ноу-хау» (в 

перекладі з англійської — «знаю як»), тобто сукупність новітніх технологічних знань, а 

також практичного досвіду технічного, комерційного, управлінського, фінансового та 

іншого характеру, які є комерційною цінністю і можуть застосовуватися у виробництві та 

професійній практиці, але не захищені патентом або свідоцтвом. 

VII. ринок нерухомості, тобто таких об’єктів, переміщення яких без заподіяння їм шкоди 

неможливе або обмежене. До цього ринку належать, з одного боку, ринок житла (будинки, 

квартири, дачі, а також різні будівлі господарського призначення), а з другого — земельні 

ділянки (ринок землі). 

IX. ринок інформації, об’єктами якого є певна сукупність економічних відносин з приводу 

збирання, обробки, систематизації інформації та її продажу кінцевому споживачу. 

X. ринок озброєнь та військової техніки — ринок специфічного товару, який 

використовується за певних умов, обставин та з певною метою. 

 



В свою чергу, діяльність та розвиток цієї чи іншої з вищезазначених ланок 

ринкової системи, а також ринку в цілому неможливі, якщо не буде створена притаманна 

цьому ринку інфраструктура (в перекладі з латинської — те, що перебуває поза 

структурою), тобто сукупність різноманітних установ, які забезпечують безперебійне 

багаторівневе, достатньо ефективне функціонування господарських взаємозв’язків, 

взаємодію суб’єктів ринкової економіки і регулюють в її межах рух товарно-грошових 

потоків. 

Виходячи зі змісту визначення ринкової інфраструктури, можна дійти висновку, 

що вона: 

1) може функціонувати як на мікро, так і на макрорівні; 

2) виконує певні функції; 

3) має за мету забезпечити безперебійне, ефективне функціонування всієї ринкової 

системи. 

Інфраструктура як підсистема ринкової системи складається з ряду елементів, до яких 

відносять: 

1) інститути, орієнтовані на переважну взаємодію або з товарними (торговельна мережа, 

товарні біржі, ін.) або з грошовими потоками (їх обслуговують фінансово-кредитні 

інститути та фонди); 

2) інформаційні мережі і потоки, а також інститути, що їх забезпечують; 

3) законодавство, яке регулює функціонування окремих ланок ринкової структури та 

інститутів інфраструктури (воно забезпечує певні «правила гри» в умовах ринкової 

економіки); 

4) рівень ринкового мислення населення. 

Інакше кажучи, розглядаючи зміст ринкової інфраструктури, слід виділити чотири 

складові: 

1) інституціональну; 

2) інформаційну; 

3) нормотворчу; 

4) ментальну, які тісно взаємопов’язані між собою. 

 

Ту чи іншу ринкову систему можна розглядати, виходячи з різних ознак, які їй 

притаманні. 

Так, залежно від ступеня обмеження конкуренції, яка, як відомо, є об’єктивною 

передумовою існування ринку, враховуючи історичний процес його розвитку, доречно 

виділити такі ринки: 

1) вільний — ринок, на якому реалізуються товари і послуги багатьох незалежних 

товаровиробників, жоден з цих товаровиробників не виробляє більшу частку певного 

товару і тому неспроможний впливати на рівень ринкових цін, а процес ціноутворення 

здійснюється в умовах вільної конкуренції; 

2) монополізований (від «монополізація», що в перекладі з грецької – «один продаю») — 

ринок, на якому крупні підприємства, монополістичні об’єднання підприємств (картелі, 

синдикати, трести, концерни, конгломерати, тощо), які виробляють переважну кількість 

певного товару, мають змогу обмежувати конкуренцію і таким чином впливати на процес 

ціноутворення («диктатури ціни») і як результат — отримувати високі (монопольні) 

прибутки; основними причинами виникнення концентрації виробництва та капіталу, що 

веде до усуспільнення виробництва та праці, до еволюції власності (від приватної до 

колективної); 

3) олігополістичний (від «олігополія», що в перекладі з грецької — «небагато, кілька 

продано») — ринок, на якому панують кілька фірм, монополістичних об’єднань, які 

займають провідне місце у виробництві продукції в більшості галузей промисловості; за 

своїм змістом олігополію можна розглядати як поєднання монополії і конкуренції, де 

конкуренція обмежена діями найкрупніших корпорацій; на такому ринку, як правило, ціни 

встановлює наймогутніша монополія, а інші орієнтуються на неї; 

4) змішаний — ринок, на якому має місце певне співвідношення вищезазначених ринків. 

 



В залежності від співвідношення попиту та пропозиції ринок поділяють на: 

1) збалансований — ринок, на якому підтримується певна за загальним обсягом, 

структурою, асортиментом та якістю товарів відповідність між попитом та пропозицією; в 

умовах такого ринку забезпечується безперервна реалізація запропонованих товарів, а 

також найбільш повне задоволення платоспроможного попиту; 

2) незбалансований — ринок, на якому відсутня відповідність між попитом і 

пропозицією, баланс між ними відсутній. 

В свою чергу, незбалансований ринок можна поділити на: ринок покупця, коли 

на ринку пропозиція перевищує попит і ринок продавця, коли попит перевищує 

пропозицію. 

За видами або групами товарів, які реалізуються на ринку і задовольняють ті 

чи інші потреби, даний ринок може розглядатися як: 

1) ринок продовольчих товарів; 

2) ринок непродовольчих товарів; 

3) ринок взуття, одягу, господарчих товарів; 

4) ринок автомобілів; 

5) ринок радіо-, відеотехніки; 

6) ринок комп’ютерної техніки; 

7) ринок послуг (матеріальних і нематеріальних) тощо. 

 

Залежно від ступеня втручання держави в процеси ринкових відносин ринок 

можна розглядати як: 

1) ринок регульований, тобто ринок, відносини якого чітко і достатньо регламентовано 

регулюються державою на підставі чинного законодавства; 

2) ринок нерегульований, тобто такий, на який держава істотно не впливає (вільний 

ринок). 

 

За територіальною ознакою ринок може розглядатися як: 

1) ринок місцевий (регіональний), тобто ринок, обмежений певною територією (містом, 

областю, кількома областями); такий ринок може створюватися як на підставі 

адміністративного поділу місцевості, так і за іншими ознаками, що об’єднують території; 

2) ринок національний, який являє собою сукупність всіх елементів ринків, структури та 

інфраструктури у взаємозв’язку і взаємодіє в межах певної держави; 

3) ринок світовий (міжнародний або зовнішній) — ринок, якому притаманні стійкі 

торговельні відносини між державами в межах міжнародного (світового) співтовариства, 

що обслуговують міжнародний поділ праці; цей ринок являє собою сукупність 

національних ринків окремих держав, пов’язаних між собою міжнародним поділом праці; 

відносини в межах світового ринку регулюються угодами на міждержавному та 

міжурядовому рівнях відповідно до чинного законодавства. 

 

Нарешті, ринок може розглядатися з точки зору відповідності його 

функціонування щодо чинного законодавства. З згідно з таким критерієм ринок 

поділяють на: 

1) ринок офіційний, законний, легальний, який діє в межах існуючого чинного 

законодавства; 

2) ринок тіньовий («чорний»), який діє за межами вищезазначеного; цей ринок, в свою 

чергу, може бути поділений на такий, суб’єктами якого є: 

а) легальні господарюючі суб’єкти ринкової економіки, які діють з порушенням 

чинного законодавства (найчастіше ці порушення стосуються норм податкового 

законодавства); 

б) кримінальні структури, тобто такі, які порушують норми кримінального права (збут 

наркотичних речовин, зброї, вибухівки тощо); 

в) ринок сірий — ринок рідкісних товарів, які продаються з умовою негайного 

постачання і за завищеними цінами; цей ринок відрізняється від «чорного ринку» тим, що 

діє в межах чинного законодавства. 



 

Поняття «механізм ринкової економіки» охоплює сукупність форм, методів, 

важелів використання законів ринкової економіки, тобто для з’ясування сутності 

ринкового механізму треба, спираючись на такі провідні категорії товарного господарства 

як вартість, ціна, попит, пропозиція, конкуренція визначити зміст та характер дії законів 

ринкової економіки, їх спрямованість на узгодження інтересів господарюючих суб’єктів 

ринкової системи з інтересами суспільства. 

Розглянемо зміст законів, задіяних у ринковому механізмі, та з’ясуємо характер їх 

дії. 

Передусім, це, безперечно, закон вартості, який, як і будь-який інший закон, 

відбиває об’єктивні, істотні (внутрішньо необхідні), постійні (сталі) зв’язки між суспільно 

необхідною працею і цінами на товари (послуги) і діє як у сфері виробництва, так і в сфері 

обігу (на ринку). 

Закон попиту та пропозиції відбиває взаємозалежність між кількістю товарів 

(послуг), які хоче купити споживач, і обсягом товарів (послуг), які в даний час пропонує 

виробник. Проте, дія закону попиту та пропозиції відбувається насамперед під впливом 

цін, їхнього рівня, бо чим вищі ціни, тим менше буде реалізовано товарів (послуг) і 

навпаки, тобто тут має місце зворотна залежність між рівнем цін і попитом. Підвищення 

цін спонукає товаровиробника збільшувати обсяги виробництва (пряма залежність між 

рівнем цін і обсягом пропозиції). Коли ж відбувається зниження цін на товари (послуги), 

то це спонукає споживачів до здійснення додаткових покупок, але водночас не стимулює 

виробника до збільшення обсягів виробництва. На ринку може виникнути ситуація, коли 

рівень попиту та пропозиції (за умов повного рівня цін) досягнуть врівноваженості. У 

такому разі ринок вважається рівноправним, а ціна на ньому — рівноправною ціною. 

Закон конкуренції («конкуренція» в перекладі з латинської – «зіштовхнення», 

«змагання») виражає закономірні зв’язки між суб’єктами ринкових відносин щодо кращих 

умов виробництва, купівлі_продажу товарів (послуг). 

Ринковий механізм має також спиратися на дію закону грошового обігу. Як 

відомо, цей закон вимагає, що кількість грошей, необхідна для реалізації товарів (послуг), 

повинна дорівнювати сумі цін усіх проданих товарів (реалізованих послуг), поділеній на 

середнє число оборотів однойменних одиниць грошей. 

Нарешті, найбільш узагальнюючим законом, який забезпечує цілеспрямованість дії 

всіх законів ринкового механізму є, безперечно, закон економії часу, який по праву 

вважається першим законом, що примушує виробника економити всі види ресурсів. Цей 

закон виражає закономірні (об’єктивні, суттєві, сталі) зв’язки між зменшенням суспільно 

необхідного робочого часу на виробництво одиниці продукції (товару, послуги) у процесі 

розвитку продуктивних сил суспільства та зростанням вільного часу працівників. Вільний 

час має використовуватися для всебічного розвитку працівників, підвищення їхнього 

життєвого рівня. 

Щоб з’ясувати роль ринку, його місце в економічній системі суспільства, треба 

визначити його функції, а також напрямки їх здійснення. Хоч в економічній літературі не 

має однозначного підходу до кількісного складу функцій, їх змісту, найбільш визнаними 

вважаються такі: 

1) ціноутворення — формування ринкових цін, які виступають як унікальний спосіб 

комунікації господарюючих суб’єктів, надання їм інформації про наповненість чи 

дефіцитність кожного виду товарів, рівня витрат на їх виробництво; 

2) регулююча, коли ринок, виходячи з рівня ціни (висока-низька), регулює 

співвідношення пропорцій між потребами в товарах (послугах) і обсягом їх виробництва, 

спрямовує рідкісні ресурси та працю в ті галузі, де вони найбільш необхідні; 

3) контролююча, коли ринок в процесі обміну виконує роль головного контролера 

кінцевих результатів виробництва, визначає, якою мірою кількість та якість вироблених 

товарів (послуг) відповідає потребам споживачів і таким чином вирішує долю кожного 

продукту: буде його продано чи ні, за якою ціною; 

4) конкуренції, яка відбиває боротьбу приватного інтересу, бо, як відомо, ринок поза 

конкуренцією неможливий, саме завдяки конкуренції кожний із суб’єктів ринкової 



економіки може відкрити для себе нові можливості реалізації свого інтересу; вона 

створює своєрідний економічний примус, спонукає шукати нові шляхи до економічного 

зростання і хто не «йде в ногу» з НТП — той програє; 

5) реалізації економічних інтересів, яка здійснюється шляхом ринкового обміну, де 

відбувається оцінка і зведення інтересів виробників (продавців) товарів (послуг) та їх 

споживачів (покупців); взаємозв’язок цих інтересів базується на принципі матеріальної 

зацікавленості, що, в свою чергу, передбачає обмін споживчими вартостями на 

еквівалентній основі; 

6) інтеграції, яка полягає в тому, що ринок об’єднує (інтегрує) сфери виробництва 

(виробників) та сферу споживання (споживачів) в загальний процес активного обміну 

товарами і послугами, сприяє розвитку економічних зв’язків між підприємствами 

(фірмами), в т.ч. зовнішньоекономічних, завдяки чому економіка являє собою єдине ціле 

— економічну систему; 

7) санації (оздоровлення), яка відбувається в процесі конкурентної боротьби, і сукупність 

її полягає в тому, що ринок очищає економіку від економічно слабких, нежиттєвих, 

збиткових господарств, і навпаки, дає повний простір більш ефективним і перспективним; 

цей процес регулюється Законом України «Про банкрутство». 

 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити конспект, дати письмово 

визначення наступних понять: 

- Товарна біржа, валютна біржа, фондова біржа, біржа праці; 

- Торговий дім; 

- Торгово-промислова палата; 

- Аукціон; 

- Лізингова фірма; 

- Аудиторська організація; 

- Холдингова компанія; 

- Трестова компанія; 

- Брокерська та дилерська фірми. 

2. Поняття «попит» та «пропозиція», їх роль на ринку.  

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» або на Viber (093) 655-55-63 

mailto:gr.ev@ukr.net

