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Тема: Типи та види ринків. Механізм дії ринкової економіки 

 

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: 

 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; 

 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); 

 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; 

 змішаний — ринок, на якому має місце певне співвідношення вищезазначених 

ринків. 

В залежності від співвідношення попиту та пропозиції ринок поділяють на: 

 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; 

 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: 

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

регулюються державою на підставі чинного законодавства; 

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

За територіальною ознакою ринок може розглядатися як: 

 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; 

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

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

 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: 

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

законодавства; 

 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. 

 
При цьому треба виходити з того, що такий закон діє не сам по собі, а у взаємодії з іншими. 

Це значно ускладнює розуміння самого процесу його дії, характеру зв’язку з іншими, а також 



оцінку результатів дії. 

Провідну роль у процесі 

функціонування ринкового 

механізму відіграють ціни, під 

впливом динаміки дії яких 

відбуваються зрушення попиту, 

пропозиції, складається на ринку 

певна кон’юнктура, в т.ч. 

врівноважена. Умови 

ефективного функціонування 

ринкового механізму ті ж самі, що 

й ринку в цілому, і про ці умови 

вже йшла мова вище (плюралізм 

форм власності, в т.ч. обов’язкова 

наявність приватної, їх 

рівноправність, економічна свобода господарюючих суб’єктів, конкурентне середовище, 

переважно вільні ціни та ін.). 

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). 

В сфері виробництва вимога закону вартості полягає в тому, що вартість виробленого 

товару (послуги) має формуватися на підставі не індивідуальних, а суспільно необхідних витрат 

праці; в сфері обігу цей закон вимагає, щоб обмін мав еквівалентний, тобто рівноцінний характер. 

Виходячи із зазначеного, закон вартості виконує такі функції: 

 регулює виробництво товарів і послуг; 

 стимулює розвиток продуктивних сил суспільства; 

 зумовлює диференціацію, розшарування виробників (одні стають багатшими, інші — 

банкрутують). 

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. Таку ціну слід розглядати як результат конкретного, 

тимчасового співвідношення, яке скла- дається за умов певного рівня зазначених чинників 

— попиту, пропозиції та самої ціни. Оскільки взаємодія попиту, пропозиції та ціни 

відбувається в умовах конкурентної боротьби, яка регулюється відповідним законом, то 

з’ясуємо його зміст і характер дії. 

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). 

Зазначений закон діє лише за умов наявності в суспільстві різноманітних форм власності, 

в т.ч. приватної, та відособлених, економічно незалежних виробників, які виготовляють 

товари (надають послуги) в різних умовах для од- ного і того самого контингенту споживачів. 

Мета такої змагальності – отримання якомога більшого прибутку і боротьба за нього ніщо 

інше як боротьба за виживання в умовах ринку. 

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. При цьому від суми цін реалізованих товарів, проданих у кредит, 

слід відняти суму товарів, суму погашених платежів і додати суму платежів, за якими настав час 

сплати. Надмірна емісія (випуск в обіг) грошей, не підкріплена відповідною товарною масою, 

веде до зниження купівельної спроможності грошових одиниць і, як наслідок, до зменшення 

платоспроможного попиту населення, а це, в свою чергу, дуже негативно впливає на 

функціонування всього ринкового механізму, веде до його розбалансування. 

 
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.  

Важлива роль у системі ринкового механізму належить також державі, яка має не тільки 

забезпечувати відповідну правову базу, а й шляхом застосування методів індикативного та 

бюджетного планування, розробки різного роду про- грам здійснювати регулювання економіки 

на макрорівні. 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

2. Напишіть визначення: попит, пропозиція. 

 

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

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

mailto:gr.ev@ukr.net

