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, транспортувати. Складовими елементами ринку предметів споживання є
виробництво товарів тривалого користування (телевізорів, холодильників, 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 безпосередньо 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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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 взаємовідносини 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.

