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1. Ринок: суть і функції. Умови функціонування ринку. 

В результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власності на 

засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиробників, суспільне 

виробництво набуває товарної форми. 

Економіка, в якій товарно-грошові відносини є пануючими, отримала назву 

«ринкова економіка». Ключовим елементом  поняття «ринкова економіка» є ринок. 

Визначити його зміст якимось одним формуванням досить важко. Проте можна вибрати 

три з багатьох визначень, які зустрічаються найчастіше в нашій і зарубіжній літературі.  

Ринок, по-перше, розуміється як місце, де відбувається процес купівлі-продажу 

результатів людської діяльності, а отже, як сфера підприємницької діяльності – бізнесу. 

Мова йде не лише про купівлю-продаж товарів, а й пр. інші результати діяльності людей 

(початковий капітал,цінні папери, інформація і т.д.). 

По-друге,ринок – сукупність економічних відносин між людьми у сфері 

обміну, посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської діяльності. 

По-третє, ринок це місце,де відбувається остаточне визначення суспільством 

втіленої в результати діяльності праці, тобто вартості товарів. 

Ринок – це система економічних відносин, пов′язаних з обміном товарів та 

послуг на основі широкого використання різноманітних форм власності, товарно-

грошових і фінансово-кредитних механізмів. 

Тобто ринок – це елемент ринкової економіки, куди поруч з ринком входять 

сфери виробництва, розподілу, споживання. 

Є два сектори економіки: ринковий і неринковий (бюджетний). Співвідношення 

між ними зумовлюється сукупністю факторів, притаманних лише тій чи іншій країні.  

Ринковий сектор – працює заради прибутку, сам заробляє і сам на свій ризик 

витрачає. 

Бюджетний сектор – виробляє необхідні для суспільства товари і послуги, 

головне – не прибуток, а задоволення потреб. Працює на гроші, виділені з 

бюджету,витрачає кошти суворо за цільовим призначенням. 

Ознаки сучасного ринку: 

1. Сучасний ринок є ринком покупців. Це такий стан ринку, при якому 

пропозиція товарів перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий стан ринку 

визначає пріоритет покупців по відношенню до продавців. Можна сказати «диктат 

споживачів». В такій ситуації підприємець може досягти збільшення своїх доходів лише 

тоді, коли він поставить на ринок продукцію високої якості за доступною ціною. 



2. Сучасний ринок має конкурентний характер. Це означає, що в системі 

підприємництва кожний суб′єкт виступає як конкуруюча сторона по відношенню до всіх 

інших суб′єктів. 

3. На сучасному ринку відбувається стабілізація відносин між суб′єктами 

ринку на основі інтеграції. Мова йде про те, що ринок розвивається й функціонує 

ефективно лише тоді, коли суб′єкти ділових відносин, зберігаючи взаємне суперництво, в 

той же час зберігають і взаємну зацікавленість у протидії монополізації.  

Суб′єкти ринку: 

- держава,  

-  кооперативні, приватні підприємства; 

- іноземні фірми та громадяни; 

- домашні господарства; 

- громадяни України. 

Об′єкти ринку: 

- товари; 

- послуги; 

- технології; 

- інформація; 

- ідеї. 

Функції ринку: 

Функція регулювання – ринок регулює всі економічні процеси – 

виробництво, обмін, розподіл і споживання.  

Функція стимулювання – ринок спонукає виробників товарів і послуг до 

зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів. Він створює 

дієвий механізм мотивації праці. 

Розподільча функція – доходи виробників і споживачів у ринковій 

економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства 

за доходами. 

Функція санації – ринок через конкуренцію очищає економічне 

середовище від неконкурентоспроможних господарств і підтримує найефективніші, 

сприяє збанкрутінню нежиттєздатних підприємств, завдяки чому оздоровляє економічну 

систему. 

Інформаційна функція – ринок через ціни інформує виробника, торговця, 

споживача про те, що вигідно виробляти й купувати, а що – ні, скільки чого треба 

запропонувати, на які верстви населення варто орієнтуватися у своїй господарській 

діяльності. 

Функція інтеграції – ринок об′єднує суб′єктів економічної системи в єдине 

ціле, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, 

так і в межах світової економіки. 

Етапи формування ринку: 

- класичний вільний ринок (до середини ХІХ ст.), в якому держава не 

втручалася в економіку, виступаючи «нічним вартовим», який стежив за тим, щоб усі, хто 

має самостійне джерело доходів, ретельно сплачували податки до державної казни; 

- регульований ринок (середина ХІХ ст.. – 50-ті роки ХХ ст.) 

характеризувався втручанням держави в економічне життя суспільства з метою 

обмеження свавілля монополій та захисту конкурентного середовища; 



- соціально-орієнтований ринок – крім механізмів регулювання, держава 

бере на себе виконання функції соціального захисту населення. 

Умови формування та функціонування ринку: 

Для ефективного функціонування цивілізованого ринку потрібні: 

1) реальний плюралізм типів і форм власності та форм господарювання; 

2) ефективність функціонування ринку залежить від здатності суб′єктів 

підприємницької діяльності впливати на рівень цін. Наявність такого впливу, що 

передбачає існування монополій, знижує ефективність функціонування ринку; 

3) розвинене антимонопольне законодавство; 

4) добре розвинена система економічного та адміністративного регулювання 

економіки державою створює умови для існування регульованого ринку; 

5) надійність і доступність всебічної інформації про ринок, розвинена 

маркетингова діяльність; 

6) конкурента боротьба між різними суб′єктами підприємницької діяльності; 

7) розвинений і розгалужений комплекс об′єктів власності, що можуть стати 

об′єктом купівлі-продажу (засоби виробництва, інтелектуальна власність у формі 

патентів, ліцензій тощо, послуги, цінні папери, нерухомість, предмети споживання та ін..); 

8) наявність ринкової інфраструктури; 

9) свобода господарської діяльності; 

10) інтегрованість національної економіки у світове господарство через 

механізм МПП; 

11) наявність економічно доцільного доступу до джерел фінансування. 

Інфраструктура ринку – комплекс інститутів, служб, підприємств, 

організацій, які забезпечують нормальний режим безперебійного функціонування 

ринку. 

 

2. Попит, чинники, які визначають його величину. Пропозиція. Сутність 

закону попиту і закону пропозиції. 

Майже всі головні проблеми в політекономії мають одну і ту ж сутність… як 

пропозиція та попит взаємно урівноважуються. Альфред Маршалл. 

Як формуються ціни на товарному та ресурсному ринках? Чому, незважаючи на те, 

що ціна хліба зросла у декілька разів, обсяг споживання його суттєво не змінився? На ці і 

багато інших запитань можна знайти відповідь, зрозумівши механізм взаємодії законів 

попиту і пропозиції. 

Термін «попит» в економічній науці означає платоспроможну потребу, тобто 

потребу, яку суб′єкт здатний оплатити. З такого визначення випливає, що попит на той чи 

інший товар залежить від ціни (табл.1) 

 



 
Як бачимо, зменшення ціни за одну упаковку йогурту зумовлює збільшення попиту 

на нього. На графіку це виглядає як крива попиту. 

 

 
 

Ця крива показує, як змінюється величина попиту, якщо змінюється ціна. 

Збільшення ціни на будь-який товар зумовить зменшення величини попиту на нього, і, 

навпаки, зменшення ціни сприятиме підвищенню попиту. 

Закон попиту – це зворотний причинно-наслідковий зв′язок між ціною товару і 

величиною попиту. 

Закон попиту виявляється через економічну поведінку споживача. Чим пояснити 

те, що споживач готовий купити більше товару за нижчою ціною? 

1) дохід споживача завжди обмежений, тому об′єктивно за меншу ціну він 

може купити більше товару; 

2) в економіці діє закон спадної граничної корисності, зміст якого втому, що 

кожна наступна одиниця товару приносить менше задоволення, ніж попередня,і тому 

споживач готовий придбати наступну одиницю товару за меншу ціну; 

3) діє ефект заміщення, адже споживач зацікавлений у тому, щоб замінити 

споживання дорожчих товарів дешевшими (якщо якісні, відповідають стандартам). 



Наприклад, якщо ціна на кефір знизиться, а я на йогурт залишатиметься високою, 

споживач може замінити споживання йогуртів кефіром. 

Ціна найважливіший чинник, що визначає обсяг попиту. Але існують і інші 

чинники, що впливають на нього. Нецінові чинники попиту: 

- кількість покупців (збільшення кількості покупців підвищує ринковий 

попит); 

- доходи споживачів (пряма залежність між доходами і попитом); 

- очікування споживачів (очікування зростання цін у майбутньому збільшує 

поточний попит і навпаки); 

- ціни на супутні товари (якщо зростає ціна на взаємозамінний товар, то 

попит на нього знижується, а на його замінник підвищується. Олія і маргарин. Чи 

зростання ціни на бензин змушує власника авто менше користуватися ним, а відтак 

зменшується попит як на бензин, так і на мастила, гальмівну рідину тощо); 

- кліматичні умови  (у курортній зоні влітку зростає попит на певні товари, 

екскурсійні послуги тощо); 

- мода, реклама. 

Міру зміни величини попиту на той чи інший товар в результаті зміни його 

ціни характеризує поняття «еластичність попиту по ціні»  - Е.  

Е = зміна величини попиту (%) 

                   зміна ціни (%) 

Пропозиція – це обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть 

поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу. 

Закон пропозиції полягає втому,що чим вища ціна (за інших однакових 

умов), тим більше товару за такою ціною товаровиробники готові запропонувати на 

ринок упродовж певного проміжку часу, і навпаки, чим нижча ціна, тим менше 

товарів виробник бажатиме і зможе поставити на ринок. 

Із визначення випливає прямий зв′язок між ціною і пропозицією товарів. Табл. 2 

 

 
 

 

 

Крива пропозиції: 



 

 

 
 

Нецінові фактори впливу на пропозицію: 

- технологічний прогрес (застосування нових технологій, наприклад, у 

виробництві йогуртів дає змогу скоротити визрівання продукту, продовжити термін 

зберігання, зменшити собівартість, що сприятиме розширенню пропозиції йогуртів на 

ринку); 

- зміна цін на ресурси (зростання цін на ресурси призводить до 

збільшення витрат виробництва, що змушує підприємця скорочувати пропозицію); 

- зміна цін на споріднені товари (якщо, наприклад, ціна на маргарин 

зростає, а на йогурт залишається незмінною, то підприємець, що виробляє йогурти, 

шукатиме альтернативний спосіб застосування своїх ресурсів і, вірогідно, спрямує їх на 

виробництво маргарину; 

- релігійні традиції (у піст, наприклад, зменшується  споживання 

м′яса та м′ясних продуктів) 

Здатність однієї економічної змінної реагувати на зміни, що відбулися в 

іншій економічній змінній, називають еластичністю. 

Кількісно еластичність вимірюється показником, який називають 

коефіцієнтом еластичності (Е). 

Коефіцієнт еластичності – це міра реагування однієї змінної на зміни іншої, 

виражена як відношення процентних змін. 

Еластичність пропозиції по ціні – це показник, який характеризує 

відносну зміну пропозиції товарів у зв′язку з рухом їх цін на ринку. Формула:  

 Е = зміна кількості товару, що пропонується (%) 

                             зміна ціни товару (%) 

 

3. Механізм утворення рівноважної ціни. 

Виходячи на ринок, покупці і продавці планують свою діяльності. Але іноді 

буває так, що ринок виявляє, що споживачі помилилися у своїх споживацьких 

очікуваннях, оскільки підприємці запропонували менше товарів, ніж покупці готові були 



купити за встановленою ціною. Можлива й інша ситуація, коли підприємці пропонують 

більший обсяг товарів, ніж споживачі готові купити а встановлену ними ціну.  

Ситуація на ринку, коли підприємці пропонують за певною ціною стільки 

товарів, скільки споживачі готові купити, називають ринковою рівновагою. 

Іншими словами, ринкова рівновага має місце тоді, коли попит і пропозиція за 

певної ціни є урівноваженими. 

Попит і пропозиція на ринку не завжди співпадають. Тут можливі два варіанти: 

1) попит перевищує пропозицію на ринку даного товару, це надлишковий 

попит; 

2)  ситуація, коли величина пропозиції товару по даній ціні перевищує 

величину попиту на нього є надлишковою величиною пропозиції. 

Ситуація, коли плани покупців і продавців співпадають на ринку, називається 

рівновага. 

Ринок рухається до рівноваги стихійно. Більш або менш стійка збалансованість 

попиту і пропозиції досягається лише тоді, коли ціна на товар наближується до ціни 

рівноваги. 

Ціна рівноваги – це така ціна, при якій попит і пропозиція знаходяться в 

точці пересічення кривих попиту і пропозиції. 

 
 

 

При такій ціні кожен товаровиробник порівняно легко реалізує свої товари, а 

покупець, який згоден з нею, зможе купити потрібний йому товар. 

Необхідно зазначити той факт, що рівновага не буває стабільною. Вона 

постійно змінюється під впливом попиту і пропозиції. На практиці рівновага – це 

наближення попиту до пропозиції, пропозиції до попиту, а відповідно ринкових цін 

до ціни рівноваги. 

 


