
 

Ринки виробничих ресурсів та 
доходи у ринковій економіці 





 



Суб`єкти ринку – це покупці, продавці, 
торгові представники 

Об`єкти ринку – товари, послуги, фактори 
виробництва, ідеї, інформація 

У ринковій економіці здійснюється 
економічний вибір, пов`язаний із 
використанням обмежених ресурсів. 

РИНОК – обмін, що ґрунтується на 
грошових відносинах. 



 

Функції ринку 

Забезпечення вільного 
перетікання ресурсів з менш 
ефективного виробництва в 

ефективніші. 

Формування 
пропорційних зв`язків 
між виробництвом та 

споживанням, попитом 
та пропозицією 

Зіставлення індивідуальних 
витрат праці із суспільним 

еталоном, формування ціни 
ціни на товар Стимулювання науково-

технічного процесу. 



 

за територіальною ознакою ( місцевий, регіональний, 
національний, світовий); 
 
за характером продажів (оптовий (товарна біржа, 
фондова біржа, біржа праці), роздрібний, аукціони); 
 
за станом конкуренції ( вільний, монополістичний, 
олігополістичний, ринок монополістичної конкуренції); 
 
за рівнем насиченості (рівноважний, дефіцитний, 
надмірний); 
 
за ступенем легальності (офіційний, тіньовий); 
  
за юридичною ознакою ( легальний, нелегальний ) 



Маркетинг - системне дослідження 
кон`юктури ринку, поведінки споживачів та 

конкурентів 



 



 

Інфраструктура ринку — сукупність  (організації, установи, 
посередники, законодавство), які забезпечують рух 
товарних, грошових та інформаційних потоків для 
нормального функціонування кожного конкретного типу 
ринку і всієї ринкової економіки 

Інфраструктура 
ринку 

Інфраструктура  
товарного ринку Інфраструктура  

фінансового ринку 
Інфраструктура  
інформаційного 

ринку 

Інфраструктура  
 ринку праці 

Господарське 
законодавство 



 
Національна 

інфраструктура 

Виробнича (вміщує 
галузі та підгалузі, які 

обслуговують 
виробництво товарів і 
послуг виробничого 

призначення) 

Соціальні (галузі, 
які мають 

гарантувати 
нормальну 

життєдіяльність 
людей) 



 



Ринок цінних паперів  
 ( фондовий ринок ) 



 

Цінні папери – це свідоцтва про 
участь їх власників у капіталі 
акціонерного товариства або 

надані позики. 

Акція – цінний папір, без 
встановленого строку обігу, що 

засвідчує майнову участь її власника у 
капіталі акціонерного товариства. 

Облігація – це свідоцтво про надання 
позики, яке дає право на одержання, 

як правило, щорічного доходу у 
вигляді відсотків. 

Державні облігації – це 
свідоцтва про надання їх 

власниками позики державі в 
особі уряду та місцевих органів 

управління. 



 

Фінансовий ф’ючерс – це 
стандартний строковий контракт, 
який заключається між емітентом 

(продавцем) та покупцем 
(інвестором) в цілях купівлі та 

продажу в майбутньому цінних 
паперів або фінансових 

інструментів по зафіксованій 
раніше ціні. 

Варант – цінний папір, який дає 
утримувачу право на купівлю 

реальних цінних паперів. 

Інвестиційний сертифікат – 
накопичення на рахунках в 

банках для цільового 
інвестування 

безпосередньо в 
підприємство чи компанію, 

або через реальні цінні 
папери (акції та облігації).  



 

Ринок капіталів 

Кредит – надання грошей у 
позику на умовах повернення, 

терміновості, 
прибутковості. 

Кредитор 

Позичальник 



Позичковий відсоток ( r ) –винагорода, яку дістає 
власник грошей за надане користування. 

депозит % кредит 
маржа 

Позичковий капітал – грошовий капітал, що 
надається в позику з метою отримання доходу у 

формі %. 





 



 

Рента ( R )— це ціна за використання 
землі та інших природних ресурсів, 

кількість яких є обмеженою. 

Орендар - землевласник 



 



Ціни на продукти повинні 
зменшуватися, щоб заохотити 

виробника збільшувати їх 
кількість, але продуктивність 

землі зменшується – закон 
обмеженості ресурсів. 



 



 

Ринок праці 
використання розумових і 

фізичних здібностей 
людини для вироблення 

товарів. 

Оплата праці – будь-який заробіток в грошовому 
виразі, який за трудовим договором власник виплачує 

працівнику за виконану роботу, або надані послуги. 
ЗК України «Про оплату праці» 



 



• Японія – 13,5 $ (9,5 $) 
• США – 11,2 $ (5-7 $ ) 
• ФРН – 10,7 $ 
• В.Британія – 8,2 $ 
• Болгарія – 3,5 $ 
• Пд.Корея – 2,1 $ 
• Мексика – 1,4 $ 
• Україна – 0,6 $ 
• Індія – 0,5 $ 

 

Мінімальна погодинна зарплата 



 



 

Мотивація праці – процес стимулювання 
(стимул (грец.) – поганяч волів)окремої 

людини, або групи до діяльності, що 
направлена на досягнення загальних 

цілей підприємства. 



Методи мотивації 

Економічні прямі 
Зарплата + 

розповсюдження акцій, 
участь у прибутках, 

виплата преміальних 
бонусів 

Економічні непрямі 
Пільгове харчування, стажові 
виплати, транспортні пільги, 
виплата оздоровчих, видача 

продуктових пайків. 

Негрошові 
Гнучкий робочий графік, 

відомчі санаторії, 
просування по службі, 

участь у прийнятті рішень 
на високому рівні. 


