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ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. У статті досліджено поняття інфраструктури ринку споживчих товарів, розкрито зміст
її формування та розвитку, визначено принципи та чинники, які вплинули на відповідний процес, визначені
основні напрямки її розвитку.
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Summary. The article studies the notion of consumer market infrastructure and reveals the essence of its formation
and development as well as determines stages in the development of market infrastructure, their peculiarities, principles
and factors of influence upon this process. Quantitative and qualitative composition of the consumer market infrastructure
is described on the example, and major directions for its further development are defined.
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market infrastructure.

Постановка проблеми. Сучасна ринкова еконо�
міка являє собою складний організм, що складаєть�
ся з величезної кількості різноманітних виробни�
чих, комерційних, фінансових та інформаційних
структур, що взаємодіють між собою й об’єднують�
ся в єдине поняття — ринок. Важливе значення має
внутрішній ринок, адже він визначає, як розви�
вається національна економіка країни. Внутрішній
ринок споживчих товарів є узагальнюючим інди�
катором розвитку економіки, оскільки від його
розмірів та ефективності, зокрема, активності діло�
вого середовища, відкритості та інтенсивності кон�
куренції, орієнтованості на споживача залежить
продуктивність інших секторів економіки та забез�
печення рівноваги між попитом та пропозицією.
Обсяги, структура та ефективність внутрішнього
ринку є визначальними чинниками конкуренто�
спроможності національної економіки та забезпе�
чення сталого економічного зростання [1].

Нормалізація та ефективне функціонування
споживчого ринку сьогодні для багатьох регіонів
світу є надзвичайно актуальним. В економіці
України проблема збалансованості попиту та
пропозиції споживчого ринку в цілому поро�
джується диспропорціями системи організації
ринку, його інфраструктурою.

Негативні показники функціонування внут�
рішнього ринку, зокрема, низька інтенсивність
конкуренції на багатьох його сегментах, високі
ціни на товари, недостатня дієвість механізму
врівноваження платоспроможного попиту та про�
позиції, зменшення присутності вітчизняних то�
варовиробників практично на всіх ринках товарів
спричиняють уповільнення темпів економічного
зростання країни. Таким чином, однією з найваж�
ливіших умов успішного функціонування товар�
ного ринку є формування і розвиток його інфра�
структури, що забезпечує процес просування то�
варів від виробника до споживача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блемі розвитку інфраструктури ринку споживчих
товарів було присвячено наукові роботи О. М. Аза�
рян, П. Ю. Бєлєнького, Н. О. Голошубової, В. Д. Ла�
гутіна, Л. О. Лігоненко, О. В. Прокопенко, А. А. Тка�
ча, О. О. Шубіної та інших. Окремі аспекти фун�
кціонування інфраструктури ринку споживчих
товарів в Україні розглядаються такими науковця�
ми, як Т. М. Попович, А. Т. Путінова, В. П. Федь�
ко, та іншими.

Мета дослідження — визначити загальну ха�
рактеристику ринку споживчих товарів та проана�
лізувати становлення і розвиток споживчого рин�
ку за часів незалежності України.

Виклад основного матеріалу. Взагалі термін
«інфраструктура» (від лат. infra — підстава, фун�
дамент і structura — будова, взаєморозташування)
вперше був застосований у дослідженнях захід�
них економістів, які визначали її як сукупність
галузей, яка сприяє нормальному функціонуван�
ню матеріального виробництва [2, с. 15].

Споживчий ринок — це окремі особи та до�
машні господарства, які купують товари та кори�
стуються послугами для особистого або сімейного
споживання чи використання. Споживчий ринок
України регулюється Законом України «Про захист
прав споживачів» від 15.12.93. Цей закон регулює
відносини між виробником та споживачем, уста�
новлює права споживачів, визначає механізм за�
хисту споживачів. Згідно з цим Законом визначені
права споживачів.

1. Державний захист прав споживачів зво�
диться до:

а) надання можливості вільного вибору товару;
б) одержання знань і кваліфікації в процесі

придбання товару (як ним користуватися);
в) придбання товару законним способом;
г) забезпечення захисту здійснюється вико�

навчими органами: Державним комітетом із за�
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хисту прав споживачів, Державним комітетом
стандартизації, метрології та сертифікації Украї�
ни, Державними органами санітарного нагляду.

2. Гарантований рівень споживання — держа�
ва визначає належну якість товарів і торговель�
ного обслуговування.

3. Право на безпеку товару.
4. Надання необхідної інформації про кіль�

кість, якість, асортимент даного товару.
5. Відшкодування збитків.
6. Звернення до суду.
7. Право на об’єднання в громадські органі�

зації для захисту прав споживачів. [3]
Ринок споживчих товарів і послуг — один із

найважливіших компонентів товарного ринку. Не�
від’ємною рисою цивілізованого ринку, свідченням
його стабільності й життєздатності є стан суспіль�
ного виробництва. Конкретним проявом останньо�
го є рівновага попиту й пропозиції, насичення рин�
ку споживчими товарами та послугами.

Для подальшого дослідження визначеного
питання необхідно визначити сутність та межі
категорії «інфраструктура ринку споживчих
товарів» у сучасному трактуванні. Пропонує�
мо під інфраструктурою ринку споживчих то�
варів розуміти систему державних, приватних
і громадських інститутів, технічних засобів і
каналів зв’язку, які обслуговують інтереси
суб’єктів ринкових відносин, забезпечують їх
ефективну взаємодію в економічному, право�
вому та соціопсихічному середовищах і регу�
люють рух товарно�грошових потоків.

На сьогодні не можна однозначно стверджу�
вати, що процес формування всіх складових інфра�
структури ринку споживчих товарів завершився,
а процес пошуку раціональних форм впливу на
ринок продовжується. Разом з тим загальні кон�
тури інфраструктури ринку споживчих товарів уже
окреслені й основні інститути сформовані.

Передумови для формування сучасної інфра�
структури ринку були закладені в системі адмі�
ністративно�командної економічної системи за
часів Радянського Союзу. Інфраструктура ринку
споживчих товарів цього періоду була сформова�
на з урахуванням тогочасних реалій, а саме: дер�
жавної форми власності на засоби виробництва,
цілеспрямованості виробництва у напрямку про�
мисловості та виготовлення товарів для її розвит�
ку, відсутності механізмів ринкового ціноутворен�
ня та збалансування попиту та пропозиції. До
здобуття незалежності більшість сучасних еле�
ментів інфраструктури ринку споживчих товарів
в Україні не існували або перебували у примітив�
ному стані. В умовах соціалізму радянського зраз�
ка сформувалися настільки глибокі соціально�
економічні деформації, які не могли бути розв’я�
зані у межах соціалістичної системи. Ринок спо�
живчих товарів лише обмежено впливав на вироб�
ництво, фактично не регулюючи грошово�фінан�

сові потоки і не виконуючи структуроутворюю�
чих щодо надвиробництва функцій [4, с. 11].

Характерними особливостями інфраструкту�
ри ринку споживчих товарів була форма центра�
лізованого планування та розподілу об’єктів тор�
гівлі і товарного асортименту. Планування відбу�
валося на місцевому, регіональному та державно�
му рівнях відповідно до затверджених норм і
нормативів забезпечення торговельною площею
населення та розміщення об’єктів торгівлі на
основі розроблення програм соціально�економі�
чного розвитку, які включали в себе аналіз дина�
міки та структури показників розвитку торговель�
ної галузі, вплив інших галузей господарства на
можливі шляхи розвитку та прогнозування показ�
ників майбутніх періодів. Відповідна програма
складалася щорічно, але мала відповідати та вра�
ховувати планові показники п’ятирічок [5, с. 15].

Як показала практика, для формування ринко�
вої економіки, її інфраструктури недостатньо
ліквідувати механізм контролю, властивий адмі�
ністративно�плановій системі, здійснити привати�
зацію державного майна, а також провести стан�
дартні заходи лібералізації економіки. Після демон�
тажу старих інститутів не сформувався кістяк рин�
кової економіки, який би гарантував стійкість си�
стеми. Найскладнішим виявилося створити ринкові
елементи інфраструктури, яких не існувало раніше.
Серед таких складових базовим є право на приват�
ну власність, економіко�правові регулюючі інсти�
тути, які забезпечують чітке і гарантоване розмежу�
вання майнової відповідальності, структурують і
роблять передбачуваною поведінку партнерів у
ринкових відносинах тощо [6, с. 128].

Ринок споживчих товарів складається з двох
загальних частин: ринку продовольчих та ринку
непродовольчих товарів. У кожному з цих ринків
проводиться відстежування ринків окремих товарів,
які формуються з урахуванням задоволення певних
потреб населення. До складу продовольчого ринку
входять ринки, наприклад, м’яса та м’ясних про�
дуктів, молока і молочних продуктів та ін. У складі
непродовольчих ринків вирізняються ринки тек�
стильних товарів, взуття, одягу та ін. [7, с. 65].

Вивчення ринків окремих товарів здійснюєть�
ся для найбільш повного врахування співвідно�
шення між попитом населення і товарними про�
позиціями певних галузей виробництва.

Саме торгівлі належить провідна роль у вив�
ченні ринків споживчих товарів, тому що вона
має забезпечити умови для безперервного і по�
вного обміну грошових коштів населення на то�
вари, які йому потрібні за певним асортиментом,
якістю, кількістю й ціною. Адже саме завдяки
постійному відстежуванню стану ринку можливо
визначити співвідношення попиту та пропозиції.

Основні завдання відстежування ринку такі:
• здійснення моніторингу ринкової кон’юн�

ктури, виявлення зрушень і змін у попиті насе�
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лення та товарній пропозиції під впливом зміни
цін, грошових доходів населення та вдосконален�
ня структури виробництва;

• розробка прогнозів розвитку ринку, оцінка
його місткості, а також прогнозів розвитку тор�
говельної інфраструктури;

• вивчення потреби в ресурсах для вироблен�
ня товарів кожного ринку;

• оцінка рівня відповідності якості та асор�
тименту виробів попиту населення, виявлення
резервів задоволення потреб за групами спожи�
вачів та сегментами ринку для здійснення мар�
кетингових програм і організації в їх межах роз�
ширення продажу товарів на базі вдосконалення
асортименту та якості виробництва.

Вивчення ринку ґрунтується на застосуванні
сукупності показників, які дістають з різних дже�
рел. Основу відстежування ринку становлять дані
державної статистичній звітності. Вона містить
необхідні показники для дослідження стану та руху
виробництва, поставки споживчих товарів у роз�
дрібну торговельну мережу і продаж їх населенню.
За обсягом та товарною структурою ця звітність
містить також дані про залишки товарів у промис�
ловості, гуртовій та роздрібній торгівлі [8, с. 89].

Для вивчення ринків споживчих товарів вико�
ристовуються баланси основних продуктів рослин�
ництва і тваринництва. У них відображені надхо�
дження продукту та його використання впродовж
календарного року, у тому числі на споживання.

Важливе значення має прогнозування ринку
споживчих товарів. Воно, в свою чергу, формуєть�
ся під впливом наступних факторів:

• політичний стан, який визначається, зокре�
ма, податковим, митним та іншим законодавством;

• стан ділової активності на ринку, тобто стан
виробництва, торгівлі, фінансового ринку;

• стан конкурентного середовища;
• інфляційне середовище, рух цін, купівель�

на спроможність грошової одиниці;
• життєвий цикл основних товарів та онов�

лення їх асортименту.
Проблемою 90�х років ХХ ст., яка є актуаль�

ною і сьогодні, була невідповідність номіналь�
но існуючих елементів інфраструктури реально�
му середовищу їх існування: правовим нормам,
діловим звичаям, а точніше, їх відсутності. Орга�
нізаційно були створені такі елементи інфра�
структури, як комерційні банки, біржі, інвес�
тиційні посередники та інші елементи, але у той
же час не був прийнятий необхідний і достатній
пакет нормативних актів, а ті, що приймалися,
часто суперечили один одному і не створювали
дієвих правил гри [10, с. 130].

Одночасно в цей період формуються засади
сучасної фінансово�кредитної інфраструктури
ринку споживчих товарів. Фінансовий ринок
включає ринки кредитних ресурсів, цінних паперів
і валюти, які акумулюють та перерозподіляють

тимчасово вільні грошові ресурси відповідно до
потреб суб’єктів господарювання. Його формуван�
ня здійснювалося на базі ліквідації монополії дер�
жави у банківській системі, перетворення держав�
них спеціалізованих банків на комерційні, розвит�
ку всіх елементів ринкової інфраструктури.

У цей період було проведено низку інститу�
ційних перетворень, сформовано громадські
організації об’єднання для захисту прав спожи�
вачів, які перейняли на себе частину функцій
держави із забезпечення якісного обслуговуван�
ня, що не були притаманні приватному сектору.

Перехід України до ринкової економіки су�
проводжувався погіршенням структурно�терито�
ріальної організації торговельної мережі, закри�
лося чимало магазинів, деформувалася їхня струк�
тура за спеціалізацією, випереджувальними тем�
пами відкривалися дрібні роздрібні торговельні
об’єкти, а також неформальні (стихійні) ринки.

У 2000�х роках відбувається процес відпра�
цювання і прийняття юридичних законів, які
сприяють формуванню ринкового середовища.
Проте він іде повільно, часто в прийняті закони
вносять суттєві зміни, відсутня узгодженість за�
конодавчих актів. Все це гальмує соціально�еко�
номічні перетворення. Починаючи з 2000 р. було
прийнято чимало правових і нормативних актів
з питань розвитку внутрішнього ринку, вдоско�
налення функціонування внутрішньої торгівлі,
ринків продовольчих і непродовольчих товарів,
формування ринкової та торгової інфраструкту�
ри, посилення захисту внутрішнього ринку спо�
живчих товарів [11, с. 25].

Важливо усвідомлювати, що лише ефективна,
розвинена, сучасна інфраструктура здатна не
тільки формувати пріоритетні напрямки розвитку
конкурентоспроможних галузей, а й визначати
рейтинг цих напрямків для залучення інвестицій.

Дослідження ринку споживчих товарів у
цілому по Україні органічно пов’язане з аналізом
формування ринків окремих регіонів. Відстежу�
вання регіональних ринків має на меті доповни�
ти та скоригувати характеристики розвитку за�
гального ринку з урахуванням особливостей, які
характерні для певних територій. Для цього на
регіональному рівні вирішуються такі питання:

• удосконалення системи показників, щоб
вони якомога повніше охоплювали явища і про�
цеси розвитку ринку в територіальному розрізі;

• подальший розвиток методології відстежу�
вання і прогнозування регіональних ринків;

• забезпечення відстежування регіональних
ринків з урахуванням факторів, які впливають на
регіональні процеси і явища;

• забезпечення взаємозумовленості тактично�
го і стратегічного розвитку регіональних і загаль�
них ринків.

Відстежування регіональних споживчих
ринків має важливе значення щодо управління
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розвитком економіки країни з вирішенням зав�
дань комплексного розвитку її регіонів.

Це пов’язано з необхідністю вирішення голов�
ного завдання розробки стратегії ринку, а саме —
забезпечення пропорційності, тобто оптимальних
співвідношень між його найбільш важливими показ�
никами. Регулювання пропорційності здійснюється
у співвідношеннях між доходами і попитом та між
попитом і пропозицією на ринку [12, с. 31–33].

З метою реалізації функцій розвитку інфра�
структури ринку споживчих товарів держава
впроваджує систему державно�приватного парт�
нерства, яка є одним із новітніх механізмів роз�
витку інфраструктури в Україні. Це дозволить
суттєво підвищити значення дієвого техніко�еко�
номічного обґрунтування та соціальних вигод
інвестиційних проектів, всебічної ефективності
реалізації відповідних інвестиційних програм.

В умовах розгортання економічної кризи
поєднання ресурсів держави та бізнесу за збере�
ження стратегічно важливих об’єктів державної
власності стає одним із важливих інструментів
виходу з кризи. Відповідно до проекту Закону
України «Про державно�приватне партнерство»
цей вид співпраці застосовується для регулюван�
ня відносин, які виникають при реалізації про�
ектів з будівництва та експлуатації об’єктів інфра�
структури торгівлі та інших проектів, спрямова�
них на забезпечення модернізації соціальної
інфраструктури, підвищення якості товарів, робіт
і послуг, а також конкурентоспроможності дер�
жавного сектора економіки, ефективне викорис�
тання державного майна, залучення інвестицій в
регіони країни (Про державно�приватне партнер�
ство). Одним із основних пріоритетів у сфері
внутрішньої торгівлі є розробка і виконання дер�
жавних і регіональних програм комплексного
оновлення основних фондів і розвитку інфра�
структури та забезпечення проведення ефективної
загальнодержавної і регіональної політики, спря�
мованої на розвиток ринку споживчих товарів.

Загалом, всі вищезгадані елементи державно�
го впливу на розвиток інфраструктури ринку
споживчих товарів не є вичерпними, існують й
інші механізми та інструменти, які прямо або
опосередковано можуть впливати на кількість
торговельних об’єктів, їхню структуру, функціо�
нальне призначення та інші складові.

На сьогодні пріоритетні напрямки вдоскона�
лення інфраструктури ринку споживчих товарів
полягають у нормативно�правовому, економічно�
му та адміністративному стимулюванні підприєм�
ницької активності та потенційних інвесторів;
сприянні подальшому розвитку мережі загально�
доступних підприємств і закладів, жорсткому кон�

тролі за дотриманням санітарно�гігієнічних норм
і галузевих нормативів функціонування об’єктів
інфраструктури ринку споживчих товарів.

Висновки і перспективи подальших розвідок. За
часів незалежності України інфраструктура рин�
ку споживчих товарів була встановлена як на
макро�, так і на мікрорівні. Розвинена інфра�
структура ринку споживчих товарів є однією з
фундаментальних рис розвинутої ринкової еко�
номіки, яка характеризується мобільністю мате�
ріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів
і яка, в свою чергу, дозволяє ефективно вирішу�
вати тимчасові проблеми дефіциту товарів. Роз�
виток інфраструктури ринку споживчих товарів,
в основному, здійснюється за власні кошти під�
приємців, без значних фінансових вкладень дер�
жави або органів місцевого самоврядування.
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