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Отже, поняття «ринок» тотожне поняттю «ринкові відносини». 
Економічна система, що функціонує на засадах ринкових відносин, 
у реальній дійсності є формою організації господарської діяльності 
суспільства, яку називають по-різному: ринкова система, система 
вільного підприємництва або ж просто – ринок. Таким чином, поняття 
ринок розглядається як у вузькому, так і в широкому значенні. В 
першому – це форма економічного обміну, в другому – система 
відносин господарювання, здатна вирішувати життєво важливі завдання 
у сферах суспільного виробництва, обміну, розподілу та споживання. 
Ринок виступає як сукупність форм і організації співробітництва 
людей один з одним, призначених для того, щоб звести разом з 
комерційною метою продавців та покупців, а також надати можливість 
першим продати, другим – купити товар. Як явище господарського 
життя, ринок з’явився багато сотень років тому як наслідок природно-
історичного розвитку виробництва і обміну, що породили товарне 
ведення господарства. Відбувалося це через розвиток суспільного 
поділу праці, появу економічно самостійних, юридичних суб’єктів і 
перехід від натурального виробництва до прямого продуктообміну, 
а потім і до товарного обміну на ринку. 

 
14.2. ФУНКЦІЇ РИНКУ 

 
Більш повно і глибоко сутність ринку розкривається через функції, 

які він виконує. До основних функцій відносяться регулююча, 
стимулююча, економічного відбору, інтеграційна, розподільча, 
алокаційна, інформаційна, посередницька, сануюча (оздоровча). 

Регулююча функція – знаходить своє відображення через 
механізм ринкових законів, у необхідності пропорції відтворення. 
Завдяки цінам ринок стимулює впровадження досягнень науки та 
техніки у виробництво, що забезпечує розширення асортименту 
товарів та послуг. 

Стимулююча функція – ринок спонукає виробників товарів до 
зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів. 

Функція економічного відбору полягає в тому, що завдяки 
конкуренції суспільне виробництво звільняється від економічно слабких, 
нежиттєздатних підприємств. Ринок – це найоб’єктивніший суддя і 
найдемократичніший механізм економічного відбору ефективно 
діючих господарств. Процес відбору – жорстокий і безжалісний, але 
скаржитися можна хіба що на свою некомпетентність. Реалізуючи 
цю функцію, ринок підвищує прибутковість економіки в цілому. 

Розподільча функція – доходи споживачів і виробників у ринковій 
економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне 
розшарування суспільства за доходами. 
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Алокаційна функція – ринок забезпечує виробництво оптимальної 
кількості товарів та послуг за допомогою найефективнішої комбінації 
ресурсів. 

Інформаційна функція – саме ринок дає об’єктивну інформацію 
про те, які товари користуються попитом; кожне підприємство може 
регулювати власне виробництво. 

Сануюча (оздоровча) функція – ринок очищує суспільне 
виробництво від економічно слабких та нежиттєздатних господарських 
одиниць. 

Відзначені умови існування та функціонування ринку, його функції 
визначають ринок, як конкретну форму господарської діяльності 
суспільства, яка одержала назву ринкової системи господарювання, 
або ринкової економіки. 

 
14.3. ВИДИ РИНКУ 

 
Ринок предметів споживання і послуг. Ринок споживчих товарів і 

послуг являє собою сферу обігу, за допомогою якої реалізуються товари 
народного споживання та послуги. Ця сфера забезпечує задоволення 
потреб різних соціальних груп, кожної сім’ї, кожної людини. 

Послуга – це особлива споживна вартість, що задовольняє певні 
потреби людини. Особливістю послуги як товару (порівняно із 
звичайним товаром, втіленим у речі) є те, що вона корисна не як річ, 
а як діяльність. Тому споживання послуги збігається з процесом її 
створення, з діяльністю, а їх неможливо нагромаджувати, транс-
портувати. Складовими елементами ринку предметів споживання є 
виробництво товарів тривалого користування (телевізорів, холо-
дильників, автомобілів, відеотехніки тощо) та поточного споживання. 
Даний ринок найбільш схильний до коливання попиту та пропозиції 
грошового обігу, інфляції. Для функціонування ринку товарів і послуг 
потрібна розвинута гуртова та роздрібна торгівля. 

У межах споживчих товарів і послуг потрібно виділити ринок 
продовольчих товарів і ринок промислових або непродовольчих товарів. 

Для України характерним є дефіцит багатьох товарів, що забезпечує 
виробнику і продавцю монопольне становище, надаючи можливість 
встановлювати підвищені ціни, протидіяти формуванню ринкових 
відносин. Найважливішими напрямами формування ринку предметів 
споживання в Україні є: ліквідація глибокої диспропорції в народному 
господарстві між виробництвом засобів виробництва і виробництвом 
предметів споживання; розвиток підприємництва у сфері виробництва 
й збуту продовольчих і непродовольчих товарів; переходу до вільного 
ціноутворення на більшість товарів; захисту споживчого ринку та ін. 
Головною умовою розширення ринку послуг в Україні є зростання 
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продуктивності праці у сфері матеріального виробництва, насичення 
ринку товарами широкого вжитку, що дозволяє збільшити зайнятість у 
сфері нематеріального виробництва, значно розширити асортимент 
платних і безкоштовних послуг для населення. Крім цього, важливими 
умовами зростання обсягу ринку послуг є підвищення реальної 
заробітної плати, формування повноцінного ринку робочої сили та 
інші фактори. 

Ринок засобів виробництва. Свобода економічної діяльності 
господарюючих суб’єктів, їхня самостійність залежить від забезпеченості 
засобами виробництва, можливості вільної реалізації продукції, 
встановлення цін на неї, укладання договорів. Підприємництво існує 
лише тоді, коли кожна юридична чи фізична особа має можливість 
вільно придбати будь-які засоби виробництва. 

У ринку засобів виробництва виділяють ринок засобів праці і 
ринок предметів праці. Ринок засобів праці поділяється на ринок 
нового і вживаного устаткування, а також ринок специфічного 
устаткування, що виготовляється на індивідуальні замовлення. 

Для створення широкомасштабного і високоефективного ринку 
засобів виробництва в Україні мають відбутися докорінні перетворення і 
якомога швидший перехід до вільної торгівлі засобами виробництва, 
де б її суб’єктами були різні власники, тобто необхідно забезпечити 
реальний плюралізм форм власності. 

Фінансовий ринок – це певна сукупність економічних відносин 
з приводу організації і купівлі-продажу вільних грошових коштів та 
їх перетворення на грошовий капітал. Суб’єктами цих відносин є 
підприємства різних форм власності, населення, комерційні банки, 
фінансово-кредитні організації та ін. Об’єктами фінансового ринку 
є особливості заощадження населення, тимчасово вільні кошти, що 
утворюються в процесі обороту промислового і торговельного капіталу 
та ін. Фінансовий ринок включає: ринок капіталів (інвестиційний 
ринок), ринок кредитів, ринок цінних паперів, валютний ринок. 

До ринку капіталів відносять перш за все товари і послуги 
виробничого призначення або такі товари і послуги, що безпосе-
редньо не призначені для задоволення потреб населення, а непрямим 
чином (через поставку обладнання, машин, технології, сировину, 
матеріали) спрямовані на вирішення завдань із задоволення потреб 
суспільства необхідними благами. Для даного ринку характерна 
постійність та довгостроковість виробничих зв’язків, великомасштабність 
комерційних операцій, оскільки, як правило, з цим ринком пов’язано 
вирішення проблем інвестицій або капітальних вкладень. 

Кредитний ринок є системою відносин між позикодавцями і 
позичальниками з приводу позики в товарній або грошовій формі. 
Суб’єктами кредитного ринку виступають юридичні особи (підприємства, 
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Тема 14 
РИНОК І ПРОДУКЦІЯ 

 
14.1. Ринок, його економічна сутність 
14.2. Функції ринку 
14.3. Види ринку 
14.4. Інфраструктура ринку 
14.5. Загальна характеристика продукції 
14.6. Виробництво продукції 
14.7. Конкурентоздатність продукції 
 

14.1. РИНОК, ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 
 

Історично слово «ринок» характеризувало певне місце, де 
продавалися та купувалися товари. Як правило, це була торгова 
площа в центрі міста або спеціально обладнане приміщення, де 
зустрічалися продавці (власники товару) і покупці (власники грошей). 
Тут у результаті досягнутої домовленості встановлювалися ціни на 
товар, який в обмін на гроші переходив у руки покупця. 

Якщо розглядати еволюцію ринку з точки зору суб’єктів ринкових 
відносин, то стає очевидним, що спочатку це були безпосередньо 
виробники і споживачі товарної продукції. Останнім часом у міру 
його розвитку й відокремлення в самостійні галузі торгівлі та 
грошового обігу, активними учасниками ринкових відносин стають 
торговельні й фінансові посередники: комерційні агенти, комівояжери, 
консигнатори, брокери, дилери та ін. 

Названі суб’єкти, діючи на правах фізичних або юридичних 
осіб, відіграють важливу роль у ринковій економіці, і не випадково, 
оскільки ринок являє собою складний механізм виявлення й узгодження 
економічних інтересів. 

Поняття «ринок» сьогодні є чи не найпопулярнішим в нашому 
суспільстві. Зумовлено це переходом України до ринкової економіки, 
ринкових відносин. 

Як економічна категорія, поняття «ринок» відображає сутність 
економічних відносин, що виникають між суб’єктами економічної 
системи (виробниками і покупцями) з приводу обміну результатами 
і умовами (факторами) виробництва. Економічні відносини завжди 
проявляються як економічні інтереси (усвідомлені людиною потреби, 
спонукальні мотиви господарської діяльності). Тому ринок – поняття, 
що відображає процес взаємодії економічних інтересів суб’єктів 
господарської системи. 
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в) заохочувальні та компенсаційні виплати; 
г) правильні відповіді «а» і «в». 
 
9. Основна частина заробітної плати працівника не залежить від: 
а) результатів його праці; 
б) рівня його кваліфікації; 
в) складності роботи, що ним виконується; 
г) результатів господарської діяльності підприємства, на якому 

він працює. 
 
10. Додаткова заробітна плата не включає: 
а) тарифні ставки; б) доплати; 
в) надбавки; г) премії. 
 
11. Яка з основних форм заробітної плати є економічно найви-

гіднішою? 
а) відрядна; 
б) погодинна; 
в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва. 
 
12. Для оплати праці допоміжних працівників і підсобників вико-

ристовується система оплати праці: 
а) пряма відрядна; б) непряма відрядна; 
в) акордна; г) бригадна. 
 
13. Встановлення розцінки відразу за весь обсяг робіт з визначенням 

терміну його виконання є характерним для системи оплати праці: 
а) непрямої відрядної; б) прямої погодинної; 
в) бригадної; г) відрядно-прогресивної. 
 
14. Надбавки надаються працівникам за: 
а) роботу в понаднормовий час; 
б) шкідливі умови роботи; 
в) високу професійну майстерність; 
г) вислугу років. 
 
15. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у: 
а) відсотках від основної заробітної плати; 
б) відсотках від додаткової заробітної плати; 
в) відсотках від основної та додаткової заробітної плати; 
г) вигляді конкретної суми; 
д) правильні відповіді «а» і «г»; 
е) усі наведені відповіді правильні. 
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організації, банки, держава) через свої повноправні органи, а також 
фізичні особи (громадяни). 

Ринок цінних паперів є прямим продовженням кредитного ринку. 
Цінні папери – це грошові документи, що визначають взаємо-
відносини між суб’єктами, що їх випустили і тими, хто придбав їх. 
Вони передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або 
відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, 
передбачених цими документами, особам, що є їх власниками. 

Згідно із Законом України «Про цінні папери і фондову біржу», 
в Україні випускаються такі види цінних паперів: акції, облігації, 
зобов’язання державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі. 

Розрізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів. На 
первинному ринку здійснюється продаж нових паперів після їх 
емісії (випуску). Вторинний ринок цінних паперів, на якому 
обертаються раніше випущені акції та облігації, тобто здійснюється 
їх перепродаж, обслуговується фондовою біржею. 

Для розвитку фінансового ринку в Україні необхідно насамперед 
подолати економічну кризу, повернути трудящим вилучені державою 
трудові заощадження, індексувати заробітну плату, пенсії, стипендії 
відповідно до зростання цін, інтенсивніше здійснювати акціонування 
власності, створювати інвестиційні фонди тощо. 

Валютний ринок – це такий специфічний ринок, де предметом 
купівлі-продажу є різні національні валюти. Його функціонування 
зумовлено розвитком зовнішньоекономічних зв’язків між різними 
країнами і необхідністю взаємних розрахунків. З погляду організаційних 
відносин цей ринок функціонує через кореспондентські рахунки 
між банками різних країн, у вигляді валютних бірж. Найважливішими 
для світових валютних операцій є Нью-Йоркська, Лондонська, Паризька 
та Токійська валютні біржі. 

Практика функціонування ринкової системи свідчить, що заборона 
здійснювати валютні операції всім учасникам економічного життя 
призводить до формування «чорного» або, так званих, паралельних 
ринків валюти, на яких курси валют відхиляються від офіційних 
курсів. 

Ринок праці – це саморегульована система розподілу робочої 
сили із специфічними факторами конкуренції між її власниками за 
найбільш вигідні умови та оплату праці, а також між працедавцями – 
за залучення найбільш кваліфікованої робочої сили. Суб’єктами 
відносин на ринку праці виступають власники підприємств (працедавці) – 
«покупці» і окремі особи (працеємці) – «продавці». 

Ринок інформації – це сукупність економічних відносин з приводу 
збирання, опрацювання, систематизації інформації та її продажу 
кінцевому споживачу. Від якості та обсягу інформації залежить 
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правильність прийнятого рішення. Інформація є рідкісним благом, 
для отримання якого потрібні певні витрати. Між виробником і 
споживачем на ринку інформації є посередники, основне завдання 
яких – збирання і продаж інформації. Ці ринки відрізняються один 
від одного ступенем поінформованості та можливості реальних дій 
таких посередників у реалізації товарів і послуг. 

 
14.4. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ 

 
Під інфраструктурою ринку розуміють систему державних, 

приватних і громадських інститутів (організацій і установ) і технічних 
засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин, 
забезпечують їхню ефективну взаємодію та регулюють рух товарно-
грошових потоків. 

Розрізняють організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науково-
дослідну інфраструктуру ринку. 

До організаційно-технічної інфраструктури ринку належать товарні 
біржі й аукціони, торгові будинки і торгові палати, холдингові й 
брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки, сервісні центри, 
різного роду асоціації підприємців і споживачів, транспортні комунікаці 
і засоби оперативного зв’язку. 

Фінансово-кредитну інфраструктуру ринку утворюють банки, 
фондові й валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії, фонди 
профспілок та інших громадських організацій. Це – всі ті, хто здатний 
здійснювати мобілізацію тимчасово вільних грошових ресурсів, 
перетворюючи їх у кредити, а потім і в капіталовкладення. 

Науково-дослідницька інфраструктура ринку включає в себе 
наукові інститути з вивчення ринкових проблем, інформаційно-
консультативні фірми, аудиторські організації, спеціальні навчальні 
заклади. 

До інфраструктури ринку входить розгалужена система приватних, 
кооперативних, державних, змішаних гуртових і роздрібних торговельних 
структур, що визначають стан двох форм торгівлі в країні: гуртову і 
роздрібну. 

Роздрібна торгівля – це торгівля, яка включає всю підприємницьку 
діяльність, пов’язану з продажем товарів і послуг безпосередньо 
кінцевим споживачам для їх особистого, сімейного чи домашнього 
використання. До роздрібної торгівлі належить величезна мережа 
магазинів, що включає універмаги, універсами, спеціалізовані магазини, 
супермаркети, магазини самообслуговування, склади тощо. 

Гуртова торгівля – це частина внутрішньої торгівлі, яка охоплює 
продаж товарів як великими, так і малими партіями з метою їх 
перепродажу або виробничого споживання. Гуртова торгівля 

Економіка підприємства 

169 
 

в) це сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що 
визначають ступінь підготовленості працівника до виконання 
професійних функцій відповідної складності; 

г) немає чіткого визначення. 
 
4. У чому полягає головна мета сучасної кадрової політики? 
а) набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, 

професійна орієнтація, наймання, адаптація); 
б) підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності 

(виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, 
підвищення кваліфікації, просування по службі); 

в) забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємства 
(фірми, корпорації); 

г) забезпечення кожного робочого місця, кожної посади персоналом 
відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. 

 
5. Які види оцінки персоналу застосовують в практиці? 
а) внутрішня оцінка; б) зовнішня оцінка; 
в) самооцінка; г) групова оцінка; 
д) часткова оцінка; е) повна оцінка. 
 
6. Яка ознака не враховується при оцінці ділових якостей керівників і 

спеціалістів? 
а) комунікабельність; 
б) здатність чітко планувати та організовувати свою роботу; 
в) компетентність; 
г) вік. 
 
7. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна 

плата – це: 
а) абсолютна сума коштів, отриманих працівником пропорційно 

до кількості і якості своєї праці; 
б) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

за трудовим договором власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу; 

в) встановлений державою розмір оплати праці, нижче якого не 
може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу; 

г) винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. 

 
8. До мінімальної заробітної плати не входять: 
а) доплати; 
б) надбавки; 
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