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Тема 4. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РИНКУ
ЗМІСТ

1. Ринок: сутність, функції та класифікація.
2. Попит, закон попиту, фактори, що визначають попит.
3. Пропозиція, закон пропозиції, фактори, що формують пропозицію.
4. Ціна і конкуренція.
5. Ринкова рівновага.  

1. Ринок: сутність, функції та класифікація  
Ринок – це система економічних відносин, що поєднує продавців та 

покупців  різноманітних  товарів  та  узгоджує  їх  економічні  інтереси  через 
ціновий механізм. Ринкова система характеризується свободою економічних 
дій усіх економічних суб’єктів та великою кількістю незалежних один від 
одного продавців і покупців.

Серед найважливіших функцій ринку виділяють:
Саморегулювання  економіки,  узгодження  інтересів  виробництва  і 

споживання по усьому асортименту продукції.
Стимулююча  функція мотивує  виробника  до  підвищення  ефективності 

виробництва з метою максимізації прибутків.
Регулююча функція передбачає  досягнення пропорцій між виробництвом 

різних товарів та різними галузями виробництва. 
Інформаційна  функція  забезпечує  необхідною  інформацією  на  ринку 

продавців і покупців.
У  загальному  вигляді  ринок  можна  поділити  на  ринок  ресурсів, 

ринок споживчих товарів та ринок засобів виробництва.

Рис. 1. Загальна структура ринку
Визначальною ланкою структури ринку є ринок споживчих товарів, 

він і визначає стан ринків ресурсів та засобів виробництва, які є похідними 
від нього.
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2. Попит, закон попиту, фактори, що визначають попит  
Попит  –  це  платоспроможна  потреба,  бажання  покупця  придбати 

певну кількість певного товару при кожному з можливих рівнів цін.
Закон попиту: між ціною товару та
його обсягом, що бажають придбати

споживачі існує зворотня залежність, 
тобто при зростанні ціни – обсяг попиту

зменшується і навпаки.

  
               Рис. 2. Графік попиту

 
Головним фактором зміни попиту є ціна. Але існує низка нецінових 

факторів, що здійснюють на нього вплив:
1. смаки та уподобання споживачів;
2. кількість споживачів на ринку;
3. грошові доходи споживачів;
4. ціна на споріднені товари (взаємозамінюючі та взаємодоповнюючі, 

субститути та комплементи);
5. споживчі очікування щодо майбутніх цін, наявності товарів тощо.

Слід розрізняти категорії  зміни попиту і  зміни величини попиту. 
Збільшення  попиту відбувається  під  впливом  нецінових  факторів  і  на 
графіку  відображається  у  вигляді  руху  всієї  кривої  вправо,  у  випадку 
зменшення – вліво. Зміни величини попиту відбуваються під впливом ціни і 
відображаються на графіку рухом точок в межах однієї кривої (A,  B,  C,  D), 
збільшення – вправо, зменшення вліво.

З  боку  попиту  ціна  виконує  стримуючу  функцію,  обмежуючи 
обсяги споживання.

3. Пропозиція, закон пропозиції, фактори, що формують пропозицію
Пропозиція  –  це  кількість  товару,  яку  здатний  виробити  і 

запропонувати до продажу виробник при кожному з можливих рівнів цін. 

Закон пропозиції: між ціною на товар 
та обсягами його виробництва існує

пряма залежність – збільшення ціни 
викликає збільшення обсягів 

виробництва і навпаки.

         Рис. 3. Крива пропозиції



Крім  ціни,  на  зміни  пропозиції  здійснює  вплив  низка  нецінових 
факторів:

1) ціни на ресурси;
2) технологія виробництва, її удосконалення;
3) податки і дотації;
4) зміни цін на взаємозамінюючі та взамодоповнюючі товари;
5) очікування;
6) кількість продавців.
Слід  розрізняти  категорії  зміни  проопозиції і  зміни  величини 

пропозиції.  Збільшення  пропозиції відбувається  під  впливом  нецінових 
факторів і на графіку відображається у вигляді руху кривої вправо, а у разі 
зменшення – вліво.  Зміни величини пропозиції відбуваються під впливом 
зміни ціни і на графіку відображаються рухом точок в межах однієї кривої 
(A, B, C, D), збільшення – вправо, зменшення – вліво.

З боку пропозиції ціна виконує стимулюючу функцію, заохочуючи 
виробників  збільшувати  обсяги  виробництва  у  разі  підвищення  ринкової 
ціни. 

4. Ціна і конкуренція
Ціна  –  це  обсяг  грошових  коштів,  за  яким  товар  реалізується  на 

ринку, який задовольняє як покупця так і продавця. 
З  боку  продавця,  ціна  –  це  вираження  собівартості  товару  плюс 

визначена норма прибутку. З точки зору покупця, ціна – це визначення його 
цінності для нього, спроможності задоволення його потреб. 

Конкуренція (competition – змагання,  англ.) – форма суперництва за 
економічне  домінування,  боротьба  всередині  різних  груп  економічних 
суб’єктів:  продавців,  споживачів,  найманих  працівників,  інвесторів, 
кредиторів  тощо.  Збільшення  кількості  суб’єктів  сприяє  посиленню 
конкуренції  і  навпаки.  Так,  збільшення  числа  фірм-виробників 
унеможливлює монопольний контроль за цінами галузі, сприяє поліпшенню 
якості продукції.

Коли на  ринку пропозиція  перевищує попит  і  присутній надлишок 
продукції,  має  місце  конкуренція  між  продавцями,  які  змагаються  за 
споживачів.  Коли  ж  на  ринку  попит  перевищує  пропозицію  –  виникає 
дефіцит і відповідне змагання між споживачами. 

Існують цінова та  нецінова види конкуренції.  Цінова конкуренція 
спрямована  на  отримання  конкурентних  переваг  за  допомогою 
маніпулювання  цінами.  Нецінова конкуренція  спрямована  на  підвищення 
якості  продукції,  зручності  продажу та експлуатації  товару, рекламу тощо. 
Нецінова  конкуренція  має  місце  переважно  в  умовах,  коли  товар  не  є 
стереотипним, а має певні відмінності.

Типи  конкурентної  поведінки:  сумлінна  (в  межах  чинного 
законодавства  та  суспільної  моралі)  та  несумлінна  (недобросовісна, 
протизаконна діяльність).



До позитивних наслідків конкуренції належать: підвищення якості, 
зниження  ціни,  створення  певних  „зовнішніх  ефектів”,  розвиток  галузі  та 
національної економіки взагалі, „відсіювання” підприємницьких здібностей.  

До  негативних  наслідків  конкуренції відносять:  банкрутство 
багатьох  підприємств  та  наслідки  цього,  монополізацію  певних  галузей, 
неможливість  створення  певних  благ,  які  вимагають  ефекту  масштабу 
виробництва.    

5. Ринкова рівновага
Ринкова рівновага – це стан, який задовольняє покупця і виробника, 

який  досягається  внаслідок  взаємодії  попиту  і  пропозиції,  при  цьому 
формується рівноважна ціна та рівноважний обсяг виробництва.

Механізм  ринкового  саморегулювання  полягає  у  русі  важелів 
попиту  і  пропозиції  у  випадку  порушення  ринкової  рівноваги.  Якщо 
пропозиція  перевищує  попит  це  створює  надлишок  продукції,  і  продавці 
починають реалізовувати його за нижчими цінами. У випадку перевищення 
попиту над пропозицією виникає ринковий дефіцит – нестача товарів. Тоді 
продавці починають піднімати ціни на свою продукцію, відновлюючи таким 
чином ринкову рівновагу.

У випадку збільшення пропозиції,  під впливом нецінових факторів, 
при незмінному попиті буде знижуватись ціна і  зростати обсяг реалізації і 
навпаки.  Якщо  при  незмінній  пропозиції  зростатиме  попит  –  то  і  ціна,  і 
обсяги виробництва зростатимуть і навпаки.

Рівноважне збільшення як попиту, так і  пропозиції під призведе до 
збільшення обсягів виробництва, а ціна залишиться на попередньому рівні.

       

Рис. 4. Ринкова рівновага                       Рис. 5. Зміна пропозиції



   

Рис. 6. Зміна попиту                     Рис. 7. Зміна попиту і пропозиції
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