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носин, а також запровадження єдиного механізму ефективної реалізації пра-
вових норм. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ  

В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ В НЬОМУ 
Жанна Кононенко, 

кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної кі-
бернетики, бізнес економіки та інформаційних систем Полтавського уніве-

рситету економіки і торгівлі 
Олександра Кравченко, 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 
Маркетинг Полтавського університету економіки і торгівлі 

 
Механізм дії ринку включає в себеосновні чотири елементи, що є вкрай 

важливими: нерегульовані пропозиції, нерегульований попит, вільну цінута 
конкуренцію. Немає i не може бути повноцінного ринку, якщо відсутній хоча б 
якийсь з цих базових елементів. Тоді замість механізму ринку починають 
функціонувати неринкові механізми регулювання попиту i пропозиції, a 
відповідно споживання й виробництва. Ринок – це добровільна система еко-
номічних відносин, пов’язаних з обміном товарів або послуг. А регулювання 
значить нав’язування свого якимось одним суб’єктом іншим. В результаті еко-
номічні зв’язки поступаються місцем неекономічним. 

Справа в тому, що люди можуть і повинні грамотно використовувати 
ринковий механізм, враховуючи та виходячи з законів і принципів товарного 
господарства. Більше того, твердження про те, що ринкова економіка регу-
люється лише ринком, вважається невірним. На рівні фірми або підприємства 
завжди здійснюється розумне управління, використовується планування ви-
робництва, і чим більше підприємство, тим більшим і складнішим є управлін-
ня. 

Істотні зміни в західних країнах відбулися в плануванні економіки на 
мікрорівні. Товарному виробництву завжди було притаманне планування. 
Будь-яке трудове об’єднання пов’язане з детальним і післяопераційним 
поділом праці, а також кооперацією, тому вимагає певних свідомих планових 
розрахунків. Проте в умовах вільного ринку планування та управління прохо-
дили переважно на рівні виробництва і не впливали на комерційну діяльність. 
Ринкові відносини відрізнялися нестабільністю і непередбачуваністю. 

Концентрація виробництва та спеціалізація ринків збуту окремих то-
варів привели до того, що кількість виробників окремих товарів зменшилася. 
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В результаті для підприємців ринок став доступнішим. Тепер можна врахо-
вувати ситуацію на ринку: розділити на сфери впливу окремих великих виро-
бників, спрогнозувати розміри. Іншими словами, ви можете в будь-який мо-
мент взяти до уваги обсяг попиту, спрогнозувати зміни цін, передбачити дії 
конкурентів і негайно на них реагувати. Цьому сприяв розвиток інформатики 
та комп’ютерної сфери в сучасному середовищі. Виходячи з цього, 
підприємець регулює окремі параметри свого знаходження на ринку і 
відповідним чином планує обсяг і структуру виробництва. Створення багато-
галузевих компаній знизило ризики втрати: при виробництві одного товару 
вони можуть бути компенсовані сприятливими умовами виробництва і ре-
алізації іншого [2]. 

Монополія була першою успішною спробою пристосування до ринку. 
Сфера планування виробництва вивелася за межі самого процесу роботи, 
давши змогу вивчити кон’юнктуру ринку та потенціал конкурентів. Цьому 
процесу сприяв досягнутий рівень концентрації виробництва. Почали існува-
ти фірми, що спеціалізувалися на аналізі кон’юнктури ринку та попиту[1]. 

Виникнення і розвиток маркетингу стало новою якісною ланкою у 
функціонуванні економіки ринку. Маркетинг – можна назвати феноменом 
економіки перевиробництва, коли попит перенасичений надлишковою про-
позицією, це наука про те, як узгодити попит із пропозицією, а також сферу 
регламентування діяльності компанії для захоплення та збереження свого 
місця на ринку. Маркетинг виник на основі вивчення й узагальнення неціно-
вої конкуренції. Його втілило в життя змагання виробників за покупця. Клю-
чем до досягнення мети як бізнесмена є визначення потреб потенційних по-
купців і задоволення їх більш ефективними способами, ніж конкуренти. Су-
часний маркетинг –це така науково обґрунтована організація підприємства чи 
фірми, в якій усі бізнес-рішення приймаються на основі спеціального вивчен-
ня вимог ринку, прогнозування та управління. 

Отримання прибутку залишається головною метою підприємця. Якщо 
на початкових етапах розвитку ринкової економіки існувала виробнича кон-
цепція, а пізніше – реалізація, то зараз у ній переважає вивчення запитів і по-
треб споживачів, щоб товари та послуги могли самореалізуватися. В основі 
маркетингу - пріоритет покупця. «Вчися, знаходь потреби та задовольняй 
їх» – ось головний девіз маркетингу. 

Маркетинг – це особлива наука. Орієнтація науково-технічної політики 
на позитивний наслідок не тільки поточного ефекту максимізації прибутку, а 
й на перемогу в боротьбі за ринок. Це забезпечує прогноз можливих досяг-
нень у сфері оновлення обладнання та технологій, підвищення якості про-
дукції. Нинішній маркетинг включає такі процеси. 

1. Дослідження кон’юнктури ринку, тобто наповнення ринку продукта-
ми, рівня цін, невдоволеного попиту, реальних і потенційних покупців. 

2. Наукове планування виробництва, його системне коригування 
відповідно до змін ринкової кон’юнктури. Таким чином, маркетинг перетво-
рює виробництво в систему, що розумно планується. Він заснований на чітко-
му знанні потреб клієнтів, ситуації на ринку та можливостей компанії. За до-
помогою маркетингу планування стає вкрай важливим елементом економіки 
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ринку, дозволяє збалансувати попит і пропозицію на певний товар. 
3. Маркетинг сьогодні являє собою не тільки просування виробничо-

комерційної програми до потреб і попиту, а й формування цих потреб. Ком-
панії формують стандарти споживання, критерії оцінки, стереотипи, що впли-
вають на покупки і т. д. Виробники спираються на більш-менш точне знання 
динаміки потреб і очікувань ринку. Найважливішим засобом формування по-
треб є реклама. Проникнення пропозиції у сферу попиту є ознакою розвине-
ної економіки, досягнення ринкової цивілізації, хоча не всі з цим згодні [4]. 

Маркетинг – це ефективний продаж товарів на певних ринках, у запла-
нованих обсягах, формах і в строк. Сьогодні вся світова економіка стає пред-
метом стратегічних маркетингових досліджень. Світове господарство викори-
стовує наукові основи планування, свідомо підтримує рівновагу між вироб-
ництвом і споживанням. Найважливішою і прогресивною тенденцією розвит-
ку відносин на ринку є перехід від традиційних ринкових форм контакту між 
продавцем і покупцем через реалізацію готової продукції до різного роду ко-
оперативних, контрактних та інших економічних відносин [3]. 

Виходячи з цього, суб’єкти ринкових відносин виходять на ринок не з 
реалізованою продукцією для невідомого клієнта, а зі своєю здатністю вико-
нувати замовлення, забезпечувати виробництво продукції чи послуг точно та 
згідно до специфіки, заданої певним споживачем. За цих умов у конкурентній 
боротьбі зростає значення репутації підприємства, здатності виробника забез-
печити гнучкість та маневреність виробництва. 

Таким чином, ринкова економіка за своїм змістом є потужним носієм 
мотиваційних важелів прискорення розвитку науково-технічного прогресу і 
економіки будь-якої країни. Завданням державиє їх раціональне використан-
ня на благо усіх людей. Стимулювання через ринкові механізми вітчизняних 
виробників сприяють швидкому зростанню ВВП і національного доходу. Пот-
ужний бюджет дозволяє вирішувати цілий ряд виробничих і соціальних про-
блем у країнах із соціально орієнтованою моделлю ринку. Це стимулює розви-
ток підприємництва, бізнес-структур виробничого характеру, сприяє фор-
муванню середнього класу.  
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