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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок — це складне й багатогранне явище. Ринкові

відносини суттєво відрізняються в різних країнах за сту'
пенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем
зрілості, історичними, соціальними та іншими ознаками.
"Ринок" для американця, західно'европейця, японця виг'
лядає по'різному, й це цілком природно, якщо врахува'
ти, що американська "ринкова економіка" тяжіє до кла'
сичної моделі підприємництва, французька — до держав'
ного "дирижизму" західнонімецька — до "соціального
ринкового господарства", а японська — до "корпоратив'
ного патерналізму". Відповідно до цього Україна повин'
на мати ринок, який би відповідав її національним особ'
ливостям, а не американський або корейський.

У той же час у всіх названих країнах ринок має
цілком визначений набір загальних ознак, який дає мож'
ливість судити про ступінь ринкових відносин. Тому, в
першу чергу, ми повинні з'ясувати все, що розкриває
родові ознаки ринку для того, щоб простежити, як вони
далі проявляються в ринковій економіці України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Спочатку домінувало побутове розуміння поняття

"ринок" як синоніма терміна "базар" — певної ринкової
площі, на якій велась роздрібна торгівля (таке побуто'
ве спрощене трактування збереглося в працях окремих
сучасних економістів). З ХІІ ст. у містах відбуваються
численні регулярні ярмарки. Замість "ринок" усе часті'
ше застосовують термін "район торгівлі". Саме тому
французький економіст Антуан'Огюстен Курно (1801
— 1877) першим у науковій літературі визначення по'
няття "ринок" починає з терміна "район" [1, с. 166]. Ри'
нок, на його думку, це "...будь'який район, у якому
відносини покупців і продавців настільки вільні, що ціни
на ті самі товари мають тенденцію легко і швидко вимі'
рюватися" [2, с. 235]. Позитивним у цьому визначенні є
характеристика ринку через відносини його суб'єктів.

Цей аспект визначення відтворювався у працях за'
хідних економістів і надалі. Так, А. Маршалл розглядав
ринок як будь'яку групу людей, які вступають у тісні
ділові відносини і укладають великі угоди щодо будь'
якого товару [1, с. 166]. Англійський економіст А. Мар'
шалл стверджував, що "чим досконалішим є ринок, тим
сильнішою є тенденція у всіх його пунктах у той самий
момент платити за той самий предмет однакову ціну..."
[2, с. 235]. Проте у його визначенні, як і у дефініції Кур'
но, відсутня чітка класифікація самих відносин: Курно
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називає їх просто відносинами, Маршалл — цільовими.
Водночас визначення Курно є досконалішим, оскільки
в ньому акцентуються саме відносини, а у Маршалла —
групи людей. Такий самий недолік властивий трактуван'
ню ринку як сукупності покупців.

К. Макконнелл і С. Брю у підручнику "Економікс" роз'
глядають ринок як "інститут або механізм, який зводить
разом покупців (представників попиту і продавців (поста'
чальників) окремих товарів і послуг" [3]. Американський
економіст П.Хейне стверджує, що ринок — "це просто набір
взаємозв'язків, або конкурентних торгів". У обох дефініці'
ях упущено таку важливу властивість ринку, як відносини
між людьми і сутнісні ознаки цього інституту [4].

Сучасні послідовники намагаються удосконалити
категорію "ринок" враховуючи різні аспекти економіч'
ної системи, серед них: Б.А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева, Л. Абалкін, Г. Климко, А. Задоя та
Ю. Петруня, Ю. Осипова та інші [5; 6].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний ринок — регульована система економічних

(техніко'економічних, організаційно'економічних та еко'
номічної власності) відносин між суб'єктами різних типів
і форм власності і господарювання, в межах окремих країн
і світового господарства з приводу купівлі товарів і послуг
згідно з законами товарного виробництва.

У сучасній політичній економії, відповідно до пред'
мета цієї науки, у визначенні сутності ринку відповідною
є система або певна сукупність економічних відносин, ро'
биться спроба пов'язати його з певними функціями. Ви'
няток із цього правила — твердження російського вче'
ного Ю. Осипова, що ринок є суспільством підприємців
як цілісної самоорганізованої системи, яка виконує фун'
кцію соціального організатора суспільного виробництва
і здійснює мікрогосподарювання. Однак у наведених виз'
наченнях не враховано принцип історизму, тому вони
більше відповідають реаліям минулих століть, ніж сього'
денню. Врахування цього принципу передбачає передусім
визначення основних суб'єктів сучасного ринку

Поняття "ринок" більш складне і пов'язане, насам'
перед, з економічними відносинами виробників і спожи'
вачів стосовно обміну суспільного продукту.

Таке розуміння категорії "ринок" склалося в про'
цесі розвитку товарного виробництва. З подальшим по'
глибленням суспільного поділу праці і розвитку товар'
ного обміну ринок дедалі більше ускладнюється.

Між розумінням ринку як сфери товарного обігу і



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

73www.economy.in.ua

сфери сукупності конкретних економічних відносин існує
принципова відмінність: у першому випадку виділяється
об'єкт ринкових відносин — сам продукт у формі товарів
і послуг, а у другому — відносини між людьми з приводу
цього продукту, що відображає суть економічної кате'
горії "ринок". Тому ринок варто розглядати як певний
тип господарських зв'язків між суб'єктами економічної
системи. Існує два типи господарських зв'язків:

— натурально'речові — безоплатні у відповідності
з обсягом і структурою потреб;

— товарні, які здійснюються через ринок.
Ринкові зв'язки здійснюються тільки на основі вільної

купівлі'продажу товарів і послуг. Ринок функціонує на
основі товарних відносин, що відображають як прямі (ви'
робнищво'ринок'споживач), так і зворотні господарські
зв'язки. Механізм зворотних зв'язків є неодмінною умо'
вою стійкості і ефективності економічної системи (виз'
начають обсяг і структуру виробництва). Спроба заміни'
ти зворотні зв'язки адміністративним командуванням не'
минуче веде до деформації ринку і усієї економічної си'
стеми. Як результат — товарний дефіцит, знижується мо'
тивація господарської діяльності, економічні потреби та
інтереси втрачають роль рушійної сили економічного
розвитку. Діє закон "бери, що дають".

Таким чином, ринок є формою (способом) організації
і функціонування економічних зв'язків господарюючих
суб'єктів, що грунтуються на принципах вільної купівлі'
продажу, а також суспільною формою функціонування
економіки, яка забезпечує взаємодію виробництва і спо'
живання через обмін з прямими і зворотними зв'язками.

Ринок — це складний механізм. Тому формою орган'
ізації господарської діяльності, яка грунтується на рин'
кових відносинах, є ринкова економічна система або
ринкова система господарювання (ринкова економіка).

До об'єктивних умов існування ринку відносять:
— товарний характер виробництва;
— суспільний поділ праці;
— економічну відокремленість виробників, основу

якої складає приватна власність на засоби виробництва.
До умов функціонування ринку належать:
— незалежність економічних суб'єктів;
— існування ринкової конкуренції;
— наявність ринкової інфраструктури — стійкої

фінансово'грошової, банківської і біржової систем;
— відповідне економічне середовище, наявність рин'

кової психології населення, правової бази.
Ринок як самодостатній, автоматично діючий, само'

регульований механізм — це абстракція, яка деякою
мірою відбиває реалії XIX ст. Сучасний же ринок — це
один з феноменів, який зумовлює складну систему гос'
подарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові законо'
мірності, численні регулюючі інститути (передусім дер'
жавні) і масова свідомість.

Ринкове середовище розмежовується за політико'
адміністративними ознаками: ринки окремих областей,
територій, регіонів, країн, коаліцій, континентів, світо'
вий ринок. Крім того, в рамках конкретного ринкового
середовища можуть функціонувати агенти різних форм
власності та господарювання.

Для ефективного функціонування ринкової систе'
ми необхідні наступні умови:

— реальна свобода форм власності та форм господа'
рювання. Тобто повинна існувати приватна власність, ко'
лективна власність (акціонерні компанії, кооператив
власність трудових колективів), державна та муніципаль'
на власність; ефективність функціонування ринку зале'
жить від здатності різних суб'єкті підприємницької діяль'
ності впливати на рівень цій (тобто відсутність монополій);

— розвинуте антимонопольне законодавство та на'
явність достатніх механізмі його реалізації;

— добре розвинута система економічного та адмін'
істративного регулювання економіки країни створює
передумови для існування регульованого ринку;

— наявність та доступність всебічної інформації про

ринок, розвинута маркетингова діяльність;
— конкурентна боротьба між різними суб'єктами

підприємницької діяльності;
— розвинутий та розгалужений комплекс об'єктів

власності, які можуть стати об'єктом купівлі'продажу
(засоби виробництва, різні цінні папери).

По'перше, сучасний ринок є ринком покупців. Що це
означає? Це такий стан ринку, за якого пропозиція то'
варів перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий
стан ринку визначає пріоритет покупців по відношенню
до продавців. Можна сказати "диктат споживачів", на
відміну від "диктату продавців", характерного для нашої
сучасної економіки. В такій ситуації підприємець може
досягти збільшення своїх доходів лише тоді, коли він
поставить на ринок продукцію високої якості за доступ'
ними цінами. Тому ринок покупців виступає як стимул
для постійного відтворення ділових, а не спекулятивних
відносин. Тобто він примушує підприємців шукати дже'
рела своїх прибутків у першу чергу у сфері виробництва,
а не у сфері купівлі'продажу.

Другою обов'язковою ознакою сучасного ринку є його
конкурентний характер. Це означає, що в системі підприє'
мства кожний суб'єкт виступає як конкуруюча сторона по
відношенню до всіх інших суб'єктів. Можливість конку'
ренції між учасниками ділових відносин на ринку закла'
дена в їх економічній самостійності (суверенітеті), базою
якої є право розпоряджатися об'єктами ринкових відно'
син. Таке право в минулому базувалося на приватній влас'
ності підприємця. В сучасних умовах це може бути і при'
ватна, і колективна, і державна власність. Неминучість
конкуренції між підприємцями на сучасному ринку пород'
жується пріоритетом покупців над продавцями. Як це ро'
зуміти? Намагаючись задовольнити запити споживачів,
підприємці можуть реалізувати власний економічний су'
веренітет, лише вступаючи у взаємне суперництво за ува'
гу споживачів. Зовсім інша картина складається на ринку
продавців — ринку, характерному для нашої сучасної де'
фіцитної економіки. Тут конкурують між собою покупці
за увагу продавців. Конкуренція охоплює також відноси'
ни між підприємцями й споживачами. Це конкуренція за
ціни, якість товарів. Перемога тієї чи іншої сторони зале'
жить від рівня розвитку економіки в цілому, а також від
ступеня розвинутості ринкових відносин.

Третя ознака сучасного ринку — стабілізація відно'
син між суб'єктами ринку на основі інтеграції. Сучасний
ринок — це арена суперництва підприємців та інших суве'
ренних суб'єктів економіки (наприклад, покупців), кож'
ному з яких повинен бути гарантований його суверенітет і
збереження його конкурентної потенції. А це можливо
лише за умови протидії монополізації економіки й широ'
кої інтеграції конкуруючих суб'єктів ринкових відносин.
Тобто мова йде про те, що ринок розвивається й функціо'
нує ефективно лише тоді, коли суб'єкти ділових відносин,
зберігаючи взаємне суперництво, в той же час зберігають
і взаємну зацікавленість у протидії монополізації. Це до'
сить складні процеси і, як показує історичний досвід, тен'
денція до монополізації економіки все ж таки перемагає.
Тому функцію координації суб'єктів ринкових відносин у
цьому напрямі мусить брати на себе держава, проводячи
певну антимонопольну політику.

Ринок, по'перше, розуміється як місце, де відбувається
процес купівлі'продажу результатів людської діяльності, а
отже, як сфера підприємницької діяльності — бізнесу. Тоб'
то мова йде не лише про купівлю'продаж товарів, а й про
інші результати діяльності людей, наприклад, діяльності
інтелектуальної, фінансово'кредитної (позичкові капітали,
цінні папери і т.д.). Предметом купівлі'продажу виступає
також інформація. Тому поняття "товарний ринок" — це
лише елемент загального поняття "ринок". По'друге, ри'
нок — це сукупність економічних відносин між людьми у
сфері обміну, посередництвом яких здійснюється реаліза'
ція результатів людської діяльності. В такому аспекті ри'
нок виступає як економічна категорія. По'третє, ринок —
це місце, де відбувається остаточне визнання суспільством
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втіленої в результати діяльності праці.
Таке розширене розуміння суті ринку дає можливість

визначити його місце, роль і значення в процесі відтво'
рення. Ринок виступає як момент, що опосередковує ви'
робництво й споживання, і тому перебуває під їхнім впли'
вом, а також сам впливає на них. На ринку можуть з'яви'
тися лише ті результати людської діяльності, які задо'
вольняють потреби суспільства в особі покупців. На рин'
ку з'ясовуються реальні потреби суспільства. Ринок по'
казує виробникам, що виробляти і в якій кількості. На'
решті, на ринку визначається вартість результатів людсь'
кої діяльності, в тому числі й товарів. Трактуючи так
широко поняття "ринок", не слід у той же час ототож'
нювати його з ринковою економікою. Ринок — це лише
елемент ринкової економіки, куди поруч з ринком вхо'
дять сфери виробництва, розподілу й споживання.

Сутність ринкових зв'язків невіддільна від свободи
підприємництва і конкуренції. Головним інтересом
підприємця є збільшення прибутку. А це означає, що в
ринкових умовах відбувається протидія інтересів як різних
підприємців між собою, так і підприємців і працівників,
зайнятих виробничою діяльністю. Як розв'язати супе'
речність, досягти балансу інтересів перелічених суб'єктів?

Добровільний обмін між виробниками, покупцями,
робітниками і власниками інших факторів виробництва
на основі цін відображає сутність ринкової економіки.

Вільні ринкові відносини у розвинених країнах у тра'
диційному розумінні існують у дуже обмежених масш'
табах і застосовуються у сфері обслуговування (окремі
її напрями), галузях матеріального виробництва з неви'
соким рівнем капіталоємності, у галузях, що тільки за'
роджуються. В цілому, у матеріальному і нематеріально'
му виробництві, заснованому на великому капіталі, дом'
інує не стихія ринку, а система замовлень, які являють
собою свідомо організований зв'язок між виробником і
споживачем. Мають місце й інші форми використання
свідомо регульованих зв'язків у сучасній економіці захі'
дних країн, у тому числі через бюджетні канали перероз'
поділу валового національного продукту, акти держави,
які регламентують інвестиційну політику, ціноутворен'
ня, умови найму та експлуатації робочої сили тощо.

З цілковитою упевненістю можна стверджувати, що
свідомо регульовані зв'язки в економіці розвинених
країн будуть зміцнюватися у зв'язку з подальшим усус'
пільненням виробництва, досягненнями науково'техні'
чного прогресу, створенням могутніх інформаційних
служб, служб прогнозу тощо.

Досвід розвинених країн, а також нашої країни,
країн, що нехтували ринковими відносинами, довів: мо'
дель без ринкової економіки безперспективна, вона при'
душує інтереси людей, паралізує всіляку ініціативу, спо'
вільнює економічний і соціальний розвиток. Ринок є од'
ним з найбільших досягнень цивілізації, загальноеконо'
мічним явищем, характерним для будь'якого способу
виробництва, де діють закони товарного господарства.

Ринкові відносини динамічні, вони несуть в собі не тільки
генетичну пам'ять економічних перетворень, здійснених
людством, а й особливості історичних, економічних, при'
родничих, соціально'політичних, національних, культурних
та інших умов розвитку різних країн. Реальний стан цих умов
визначає ступінь розвитку ринкових відносин. У зв'язку з
цим характер ринку і ринковий механізм: мотивація праці,
критерії ефективності, ступінь розвитку банківсько'кредит'
ної системи, організація та методи регулювання — у різних
країнах мають значні відмінності.

Сучасний ринок як високорозвинений продукт ци'
вілізації докорінно відрізняється від ринку епохи вільної
конкуренції. Для нього характерні гарантований збут знач'
ної кількості товарів, соціальний захист непрацездатного
і малозабезпеченого населення, регулювання фінансової,
грошової, кредитної та цінової політики з боку держави,
високі організованість та виконавча дисципліна.

Отже, ринок є складним утворенням, що являє со'
бою, з одного боку, сферу обміну, сукупність процесів

купівлі'продажу, які здійснюють збалансування за ра'
хунок цін, а з іншого — забезпечує зв'язок між вироб'
ництвом і споживанням, безперервність процесу відтво'
рення, його цілісність. Побудувати сучасний ринок оз'
начає: привести в дію економічні інтереси людей, сти'
мули виробництва, прискорити економічне зростання,
вивести країну на рівень сучасних досягнень науково'
технічного і культурного розвитку.

Для того, щоб у нашій країні була побудована рин'
кова економіка, функціонував реальний ринок, який ви'
конував би притаманні йому функції, мають бути відтво'
рені передумови, випробувані світовою практикою. До
них належать: наявність суб'єктів ринкових відносин, які,
будучи економічно та юридично незалежними, можуть
вступати у рівноправні партнерські відносини з приводу
купівлі'продажу. Досягти цього можна трансформацією
існуючих відносин власності у різноманітні форми —
індивідуальну, приватну, акціонерну, державну, коопе'
ративну, змішану. Також необхідний еквівалентний обмін
товарів. Ринок за своєю природою економічної допомо'
ги, пільг не визнає. Ключовою умовою є конкуренція, яка
надає усім суб'єктам господарювання можливість вільної
підприємницької діяльності: свободи вибору покупців,
постачальників, будь'яких контрагентів, примушує
підприємців застосовувати найпередовішу техніку і тех'
нологію, сприяючи цим зменшенню витрат виробництва,
підвищенню ефективності економіки. Неминуче і вільне
ціноутворення, що як елемент конкуренції та головний
механізм контрольно'регулюючої функції ринку сприяє
поєднанню інтересів суб'єктів економічного життя, сти'
мулюючи їх раціонально використовувати елементи ви'
робництва. І, нарешті, реальна інформація про ринок у
його суб'єктів. Якщо подібних умов не створено, то те,
що називають ринком, є псевдоринком, де гроші не ви'
конують своїх функцій.

Єдність економічних і юридичних передумов є се'
редовищем, в якому відтворюються ринкові відносини.
Законами, декретами, указами будь'якої владної струк'
тури ввести ринок нікому і ніколи не вдавалося. Він є
об'єктивною категорією. Проте суспільство, в тому
числі держава, можуть створити сприятливі умови для
його відтворення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Цивілізований характер ринку в промислово розви'

нутих країнах визначається широким арсеналом пере'
вірених часом і господарською практикою законодавчих
і моральних норм, багатоплановою і компетентною пол'
ітикою держави щодо розвитку економіки та соціальної
інфраструктури, інформованістю і самостійністю керів'
ників господарських структур на всіх рівнях, правовою
свободою економічної самодіяльності людини.
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