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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ 

В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті запропоновано послідовність формування стратегії підвищення конкурен-

тоспроможності випускників ВНЗ в умовах формування інноваційної моделі економіки. Визначено основні 

фактори, які справляють вплив на підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. 

Розроблено альтернативи щодо формування загальнодержавної стратегії підвищення конкурентоспромож-

ності випускників ВНЗ в Україні та оцінено результати їх впливу на розвиток національної економіки.
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Summary. The sequence of the formation of competitiveness increase strategy in the conditions of the formation of 

innovative economic model is delivered in the article. Basic factors which influence the increase of university graduates’ 

competitiveness at the market of labour are defined. The alternatives of the formation of national strategy of university 

graduate’ competitiveness increase in Ukraine were developed and the results of their influence on national economy 

development were evaluated.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах ви-

сокий ступінь відкритості економіки, її залежність 

від багатьох зовнішніх факторів впливу, посилен-

ня тенденцій глобалізації вимагають адекватно і 

своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі країни, 

зокрема, у сфері забезпечення збалансованого 

розвитку ринків праці та освітніх послуг.

Запровадження системи стратегічного пла-

нування як основної функції управління поля-

гає у розробленні та послідовному виконанні 

збалансованих і пов’язаних між собою довго-, 

середньо- та короткострокових програм, пла-

нів і прогнозів економічного та соціального 

розвитку. Визначальним пріоритетом подаль-

шого розвитку України сьогодні є формування 

інноваційної моделі національної економіки. 

Вагому роль у досягненні цієї стратегічної мети 

повинні відігравати висококваліфіковані фахів-

ці. При цьому надзвичайно актуальним є під-

вищення кваліфікаційного рівня саме молодих 

кадрів, оскільки вони, як правило, найбільш 

гнучко реагують на інновації та нововведення, 

здатні запроваджувати новітні досягнення на-

уки і техніки у практичну діяльність, генерувати 

і поширювати принципово нові знання.

Стан вивчення проблеми. Дослідження процесу 

зростання економічної ролі вищої освіти, соціаль-

но-економічні проблеми підготовки, працевла-

штування та зайнятості кадрів з вищою освітою, 

якісного розвитку трудового потенціалу розгля-

далися у роботах вітчизняних вчених: Л. Антош-

кіної, З. Бараник, Д. Богині, І. Бондар, В. Гейця, 

Д. Дмитренка, М. Долішнього, Т. Заяць, Т. Кір’ян, 

А. Колота, В. Куценко, О. Левченка, Е. Лібанової, 

Л. Лісогор, В. Лича, І. Манцурова, В. Савченка, 

Л. Семів, О. Сологуб, Н. Ушенко, Л. Федулової, 

А. Чухна, Л. Янковської та інших дослідників.

У той же час потребують подальших дослі-

джень питання забезпечення підготовки фахівців 

з вищою освітою у відповідності до потреб ринку 

праці, а також формування національної стратегії 

та запровадження в дію сучасного організаційно-

економічного механізму забезпечення підготовки 

конкурентоспроможних кадрів з вищою освітою 

на інноваційних засадах.

Метою статті є визначення послідовності 

формування стратегії підвищення конкуренто-

спроможності випускників ВНЗ на ринку праці 

та оцінка альтернатив формування цієї стра-

тегії в умовах побудови інноваційної моделі 

економіки в Україні.

Результати дослідження. Питання підвищен-

ня конкурентоспроможності випускників вищих 

навчальних закладів набуває особливої значу-

щості в контексті забезпечення конкурентних 

переваг національної економіки. Водночас ви-

сока конкурентоспроможність молодих фахів-

ців на ринку праці повинна сприяти зростанню 

їх доходів, підвищенню рівня життя та форму-

ванню середнього класу в країні. Таким чином, 

питання підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ як ключовий чинник забез-

печення як загальнодержавних, так і особистих 

переваг доцільно вирішувати на довгостроко-

ву перспективу, застосовуючи методи і прийоми 

стратегічного управління. Це передбачає реалі-

зацію концепції, в якій поєднуються цільовий та 
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інтегральний підходи до діяльності суб’єкта, що 

дає змогу встановлювати цілі його розвитку, по-

рівнювати їх з наявними можливостями (потенці-

алом) та приводити їх у відповідність за рахунок 

розробки та реалізації системи стратегії [1, с. 27].

Таким чином, послідовність формування 

стратегії підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ в умовах формування іннова-

ційної моделі економіки в Україні може бути ві-

дображена за допомогою схеми (рис. 1).

Рис. 1. Послідовність формування стратегії підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

в умовах формування інноваційної моделі економіки (розроблено автором)

Всебічного аналізу потребують основні факто-

ри, які справляють вплив на підвищення конкурен-

тоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. 

До таких факторів необхідно віднести: демографіч-

ні, соціально-культурні, економіко-географічні, 

при родно-кліматичні та екологічні, інституціональ-

ні, професійно-освітні, соціально-економічні, на-

уково-технологічні, міжнародні (глобалізаційні).

Наступним кроком на шляху розробки ефек-

тивної стратегії є проведення SWOT-аналізу 

процесу підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ в умовах глобалізації, тобто оці-

нювання можливостей і загроз зовнішнього (між-

народного) середовища та сильних і слабких сто-

рін на державному рівні.

Це надасть можливість визначити стратегічні 

альтернативи у цій сфері, оцінити альтернативи 

й обрати найбільш доцільну з них як основу для 

розроблення стратегії, а потім — і організаційно-

економічного механізму підвищення конкурен-

тоспроможності випускників ВНЗ.

Характеризуючи ступінь впливу основних 

факторів конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ та особливості розробки державної стратегії 

у цій сфері, необхідно підкреслити такі аспекти. 

По-перше, зараз суттєво посилюється дія саме 

міжнародних (глобалізаційних) чинників як на 

ринку праці, так і в сфері розвитку вищої освіти. 

По-друге, нагальною є потреба у подоланні тери-

торіальних диспропорцій у межах регіонів Укра-

їни. По-третє, потребують вирішення питання 

стосовно перспектив розвитку і кадрового забез-

печення на галузевому рівні у середньо- і довго-

строковому періодах.

Зважаючи на викладене, визначення стра-

тегічних напрямів підвищення конкурентоспро-

можності випускників ВНЗ має базуватися на 

вивченні умов функціонування ринку освітніх 

послуг та ринку праці у глобалізованому сере-

довищі, стану та особливостей регулювання цього 

процесу не лише на державному, але й на міжна-

родному рівні.

На сьогодні економіки країн світу стикаються 

із новими соціальними, економічними і культур-

ними викликами як наслідком глобалізації. Осно-

воположним поняттям економіки знань є пере-

конання в тому, що значні конкурентні переваги 

досягаються шляхом забезпечення високої дода-

ної вартості за рахунок інновацій, технологічного 

розвитку, творчого потенціалу, і ключовим джере-

лом таких переваг є знання. Тому створення, об-

робка, аналіз і передача знань стають ключовим 

чинником виробництва, замінюючи землю, пра-

цю і капітал у ролі фундаментальних джерел про-
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дуктивності економіки. В межах цього сценарію 

саме вищі навчальні заклади повинні відігравати 

провідну роль як основні осередки продукування 

знань, котрі стають центральним чинником еко-

номічного успіху [2, с. 22].

Не менш вагоме значення набуває завдання 

створення ефективної системи післядипломної 

освіти, яка передбачатиме мотивацію громадян 

до безперервного фахового й особистісного вдо-

сконалення та ін. [3].

Якщо є необхідність розвивати знання як 

джерело конкурентних переваг у глобальній еко-

номіці, що досягається через інвестиції у люд-

ський капітал, одночасно з’являються потенційні 

суперечності у державній політиці. У той час як 

економічний успіх очевидно залежить від масш-

табів інвестицій в освіту як важливий напрям 

суспільного розвитку, глобальні економічні обме-

ження лімітують здатність національних урядів ге-

нерувати дохід від прогресивного оподаткування, 

а отже, й обсяги зростання державних інвестицій 

в освіту. Вирішення цього питання у розвинених 

країнах світу досягається шляхом трансформації 

державної політики, у якій стратегічне державне 

регулювання вищої освіти залишається важли-

вим, проте стрімко зростають обсяги фінансуван-

ня за рахунок інвестицій приватного сектору. Тоді 

як держава відіграє все більш домінуючу роль у 

створенні оточуючого середовища, в якому функ-

ціонують вищі навчальні заклади, одночасно за-

охочується автономність університетів на конку-

рентному підприємницькому ринку. При цьому 

заклади вищої освіти все більшу частину засобів 

для власного розширення отримують від при-

ватного сектору у вигляді не лише оплати за нав-

чання студентів, але й коштів від обслуговування 

і консультування підприємств реального сектору 

економіки, виконання досліджень і наукових роз-

робок.

Зазначені підходи до фінансування освіти в 

Україні використовуються частково окремими 

ВНЗ, проте до сих пір так і не набули значного 

поширення. Так, на неефективності механізму 

державного фінансування системи освіти в Україні 

наголошується, зокрема, у Програмі економічних 

реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» [4], оскільки, незважаючи на збільшення 

бюджетних видатків на освіту, ефективність 

використання цих коштів залишається вкрай 

низькою. Основні статті видатків бюджету 

спрямовані не на підвищення якості освіти, а на 

виплати заробітної плати й комунальні платежі 

(понад 70 % усього фінансування).

Значні проблемні аспекти присутні не лише 

у сфері фінансування вищої освіти, але й на рин-

ку праці. Одним із вагомих аргументів на користь 

неминучості такої тенденції є тривалий період 

фінансово-економічної кризи. Результатами кри-

зи стали достатньо низький рівень оплати праці, 

зниження витрат на підготовку кадрів і підвищен-

ня кваліфікації, зростання прихованого безробіт-

тя, погіршення стану соціальної сфери, гальму-

вання процесів інноваційного розвитку. Модель 

ринку низькокваліфікованої праці містить значну 

кількість загроз і може унеможливити створення 

в країні інноваційної моделі економіки. Зокре-

ма, відсутність можливостей працевлаштування 

на робочі місця з гідною оплатою праці може ще 

більш загострити ситуацію щодо виїзду вітчизня-

них висококваліфікованих фахівців, як правило, 

у молодому віці, за кордон. При цьому потреби 

вітчизняних робочих місць будуть ще більшою мі-

рою забезпечувати низькокваліфіковані праців-

ники з країн Азії, Африки тощо. Це, у свою чергу, 

спричинить погіршення стану соціальної сфери 

та національної безпеки країни в цілому.

Однак циклічність економічного розвит-

ку означає наявність як кризових періодів, так і 

подальшого пожвавлення та підйому. Тому біль-

шість розвинених країн світу використовують 

кризовий період як платформу для принципової 

реструктуризації, відмови від неефективних ви-

дів діяльності та переходу до більш прогресивних 

інноваційних видів, підвищення кваліфікації ка-

дрів. На відміну від них, вітчизняні підприємства 

у післякризовий період можуть опинитися в си-

туації, коли навіть за наявності фінансових і ма-

теріальних ресурсів будуть відсутні фахівці, здатні 

ефективно реалізовувати відповідні інноваційні 

та інвестиційні проекти.

Проведені дослідження дозволяють визна-

чити альтернативи щодо розробки загальнодер-

жавної стратегії підвищення конкурентоспро-

можності випускників ВНЗ та обрати найбільш 

раціональну з них. Після цього необхідно розро-

бити більш деталізовані заходи з урахуванням до-

цільності впровадження диференційованої галу-

зевої та регіональної політики (табл. 1).

Отже, за умови обрання екстенсивного на-

пряму розвитку, за якого Україна, найімовірніше, 

відіграватиме роль постачальника дешевої сиро-

вини і низькоякісної продукції для розвинених 

країн, а в соціально-економічному житті відбу-

ватимуться стагнація й занепад, можлива реалі-

зація першої альтернативи — «низька якість ви-

щої освіти та робочих місць на ринку праці». При 

цьому практично неможливим є формування ін-

новаційної моделі економіки внаслідок зниження 

конкурентоспроможності національної економі-

ки та вітчизняної робочої сили у міжнародному 

масштабі.

Друга альтернатива — «підвищення якості ви-

щої освіти за умов низької якості робочих місць», 

реалізація якої найбільшою мірою притаманна 

нашій державі у поточний момент, дозволить за-
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Таблиця 1

Аналіз стратегічних альтернатив підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ

Н
ап

ря
м

 
ро

зв
ит

ку Назва 
альтерна-

тиви

Характеристика альтернативи стосовно розвитку: 
Результати вибору 

та реалізації альтернативи для 
національної економіки

ринку освітніх послуг ринку праці

Е
кс

те
нс

ив
ни

й Низька 
якість ви-
щої освіти 
та робочих 

місць на 
ринку праці

Фінансування вищої освіти на 

низькому рівні (основна частка 

витрат — на оплату праці і 

комунальних послуг, а на 

оновлення основних фондів — 

за залишковим принципом).

Низький рівень оплати праці 

науково-педагогічного складу 

ВНЗ.

Незбалансованість структури 

і якості підготовки фахівців з 

потребами ринку праці

Надання роботодавцями 

переваги низькокваліфікованій 

дешевій робочій силі.

Диференціація в оплаті праці 

не за освітньо-професійним 

рівнем, а за галузевим та 

регіональним принципом.

Відсутність або низькі темпи 

оновлення основних засобів, 

впровадження інновацій у 

виробництво.

Значна частка робочих 

місць зі шкідливими та 

несприятливими умовами праці

Стагнація економічного 

розвитку, неможливість 

формування інноваційної 

моделі економіки, зниження 

конкурентоспроможності 

національної економіки та 

вітчизняної робочої сили у 

міжнародному масштабі

З
м

іш
ан

ий
 (

ек
ст

ен
си

вн
ий

 
та

 ін
те

нс
ив

ни
й)

 Підвищення 
якості ви-
щої освіти 

за умов 
низької 

якості робо-
чих місць 

Незначне збільшення 

фінансування освіти 

за рахунок державного 

бюджету і приватних коштів 

(переважно — за рахунок 

оплати навчання студентами), 

що дозволяє проводити також 

оновлення матеріально-

технічної бази ВНЗ 

повільними темпами.

Часткова збалансованість 

структури і якості підготовки 

фахівців за рахунок механізму 

державного замовлення

Превалювання робочої 

сили низької та серердньої 

кваліфікації.

Низький рівень соціальних 

гарантій, нерозвиненість 

соціальної інфраструктури.

Відсутність умов для 

належного підвищення 

кваліфікації і кар’єрного 

зростання.

Відсутність стимулів для 

творчої інноваційної діяльності

Висока плинність кадрів, 

особливо найбільш 

конкурентоспроможних, на 

ринку праці, внаслідок чого — 

поступова втрата вітчизняного 

трудового потенціалу.

Низькі темпи економічного 

розвитку та формування 

інноваційної моделі економіки 

надзвичайно повільними 

темпами

Ін
те

нс
ив

ни
й 

(і
нн

ов
ац

ій
но

-о
рі

єн
то

ва
ни

й)
 

Збалансова-
ний розви-
ток ринків 

праці та ви-
щої освіти, 
одночасне 
підвищен-
ня якості 
освітніх 

послуг та 
робочих 

місць 

Зростання обсягів 

фінансування вищої освіти як 

за рахунок державного бюджету, 

так і приватних коштів, у 

тому числі від виконання 

науково-дослідних робіт, 

надання ВНЗ консультативних 

послуг та послуг з підвищення 

кваліфікації, що дозволяє 

проводити прискорене 

оновлення матеріально-

технічної бази ВНЗ, 

впровадження інновацій у 

навчанні.

Висока якість освітніх 

послуг на рівні розвинених 

європейських країн.

Досягнення збалансованості 

структури і якості підготовки 

фахівців за рахунок механізмів 

як державного, так і 

регіонального замовлення 

Формування ринку праці 

з висококваліфікованою 

робочою силою.

Суттєве збільшення оплати 

праці кваліфікованих фахівців 

з вищою освітою порівняно 

з іншими категоріями 

працюючих.

Розвиток соціальної 

інфраструктури, надання 

додаткових соціальних гарантій.

Прискорене оновлення 

основних засобів, активізація 

інноваційної діяльності.

Поліпшення умов праці на 

робочих місцях.

Створення перспектив для 

кар’єрного зростання за 

рахунок формування системи 

безперервної професійної 

освіти

Високі темпи економічного 

розвитку.

Формування інноваційної 

моделі економіки в країні 

прискореними темпами.

Зростання 

конкурентоспроможності 

як національної економіки 

в цілому, так і вітчизняної 

робочої сили.

Підвищення добробуту 

фахівців з високим освітньо-

професійним рівнем.

Формування потужного 

середнього класу в країні

Джерело: розроблено автором.

безпечити низькі темпи економічного розвитку та 

формування інноваційної моделі економіки над-

звичайно повільними темпами. Відбуватиметься 

поступова втрата вітчизняного трудового потен-

ціалу за рахунок високої плинності найбільш кон-

курентоспроможних кадрів унаслідок їх виїзду за 

кордон, концентрації у найбільш розвинених ре-

гіонах. Така альтернатива відображає змішаний 

(екстенсивний та інтенсивний) напрям розвитку.

Забезпечити ж інтенсивний (інноваційно-

орієнтований) характер розвитку вітчизняної еко-

номіки прискореними темпами можливо лише на 
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основі третьої альтернативи — «збалансований 

розвиток ринків праці та вищої освіти, одночас-

не підвищення якості освітніх послуг та робочих 

місць». За рахунок цього буде забезпечене зрос-

тання конкурентоспроможності як національ-

ної економіки в цілому, так і вітчизняної робочої 

сили, що сприятиме підвищенню добробуту фа-

хівців з високим освітнім рівнем та формуванню 

середнього класу в країні.

Однак, у разі обрання цієї альтернативи, слід 

враховувати значні галузеві та регіональні аси-

метрії. Тому вона може слугувати основою для 

розробки стратегії підвищення конкурентоспро-

можності випускників ВНЗ лише на загальнодер-

жавному рівні й на довгострокову перспективу. На 

тактичному й оперативному рівнях необхідно оці-

нити тенденції і перспективи забезпечення кадро-

вих потреб у фахівцях з вищою освітою за основни-

ми видами економічної діяльності країни в цілому 

та враховувати територіальні особливості розвитку.

Підтвердженням наведеному можуть слугу-

вати результати оцінки впливу людського () та 

фізичного () капіталів на середньодушовий до-

хід за допомогою використання розширеної мо-

делі Солоу у розвинених країнах (22), країнах з се-

реднім рівнем розвитку (75) та країнах з низьким 

рівнем розвитку (98). При цьому було визначено, 

що для першої групи країн  = 0,37,  = 0,14, для 

другої —  = 0,30,  = 0,29 та для третьої відповід-

но  = 0,31,  = 0,28.

Зменшення впливу фактору людського капіта-

лу на економіку країн з середнім та низьким рівнем 

розвитку обумовлюється такими чинниками, як:

— низька, у порівнянні з розвиненими країна-

ми, якість фізичного капіталу, який потребує зна-

чних вкладень на своє підтримання у працездатному 

стані, а головне — стримує розвиток сучасних тех-

нологій і, таким чином, вагомо впливає на знижен-

ня ефективності використання людського капіталу;

— зовнішня міграція висококваліфікованих 

фахівців;

— внутрішня міграція, з якою стикаються 

більшість країн з середнім та низьким рівнем роз-

витку, що проявляється шляхом переорієнтації на 

ціннісні установки і стандарти заможних держав, 

паралельне зайняття діяльністю, яка не пов’язана 

з основною роботою, зміною роботи в цілому;

— низька якість освіти — застарілі фонди та 

технології викладання, невідповідність структури 

ринку освітніх послуг та їхнього якісного рівня 

потребам роботодавців [5].

Аналогічний підхід застосовується під час об-

числення індексів глобальної конкурентоспромож-

ності країн, які залежно від обсягу ВВП на душу 

населення розподіляються на декілька груп. Виді-

ляють країни, розвиток яких базується на: ресур-

сах, ефективності та інноваціях, а також країни, що 

здійснюють перехід від однієї стадії до іншої. Відпо-

відно, для кожної групи країн використовують різні 

вагові коефіцієнти для складових ІГК [6, с. 9–10].

Таким чином, вплив професійної, зокрема і 

вищої, освіти на економічний розвиток та серед-

ньодушовий дохід громадян окремої країни ви-

значається можливістю її інтеграції зі сферою за-

йнятості і здатністю враховувати її як поточні, так і 

перспективні потреби, тобто в останньому випадку 

освіта має носити випереджаючий характер. Так, 

аналізуючи досвід та великі досягнення щодо роз-

витку національної економіки Південної Кореї у 

порівнянні з Мексикою, експерти Світового бан-

ку дійшли висновків, що значна частка зростання 

ВВП на душу населення в Кореї була досягнута 

саме за рахунок накопичення нових знань [7, с. 4].

Отже, незважаючи на встановлений за до-

помогою моделі Солоу високий рівень впливу 

фізичного капіталу на економічний розвиток та 

середньодушовий дохід для середньо- та низько-

розвинених країн, необхідно зазначити, що за умов 

виваженої цілеспрямованої інноваційної страте-

гії та політики, у тому числі й у сфері освіти, саме 

людський капітал в умовах інтенсивного техноло-

гічного розвитку може виступати як субститут фі-

зичного капіталу. Низьку якість фізичного капіта-

лу при цьому, особливо у сфері підготовки кадрів, 

може бути компенсовано високою кваліфікацією 

робочої сили, у той же час як висока якість фізич-

ного капіталу значною мірою може бути знецінена 

низьким рівнем кваліфікації робочої сили.

Висновки. Таким чином, стратегічними напря-

мами підвищення конкурентоспроможності випуск-

ників ВНЗ мають стати удосконалення механізму 

фінансування вищої освіти за рахунок цільового 

використання державних і приватних коштів та 

підвищення ролі вищої освіти у формуванні інно-

ваційної моделі економіки, виконанні високо якіс-

них досліджень і розробок. Не менш важливим є 

також подолання кількісного й якісного дисбалансу 

на національному та регіональних ринках праці, за-

безпечення кадрових потреб галузей, посилення ролі 

регіонів у формуванні конкурентних переваг випуск-

ників ВНЗ на основі диференційованого підходу.

Реалізація стратегії збалансованого розвитку 

ринків праці та освітніх послуг в Україні потребує 

розробки і впровадження відповідних дієвих за-

ходів на тактичному й оперативному рівні. Задля 

конкретизації розробленої стратегії у належним 

чином організованих практичних діях необхідне 

впровадження і забезпечення ефективного функ-

ціонування сучасного інноваційного організацій-

но-економічного механізму підвищення конку-

рентоспроможності випускників ВНЗ.
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УДК 658.62 Л. П. Колєнченко

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ І СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

Анотація. У статті розглянута роль та значення сучасного товарного ринку. Визначені основні його 

функції, класифікація, роль державного регулювання під час здійснення торгових операцій на товарному рин-

ку України.

Ключові слова: товарний ринок, функції товарного ринку, структура товарного ринку, закритий сек-

тор товарного ринку, відкритий сектор товарного ринку, послуги, прогноз товарного ринку.

Summary. The article discusses the role and importance of the modern commodity market. Its main features, 

classification, the role of government regulation at the time of the trade operations in the product market of Ukraine 

are identified.

Key words: stock market, functions of commodity market, structure of commodity market, private sector of com-

modity market, an outdoor sector of commodity market, services commodity, market forecast.

Постановка проблеми. Сучасна економіка 

України перебуває у незадовільному стані. Еко-

номічна, фінансова та політична кризи негативно 

відбилися також на діяльності та розвитку товар-

них ринків. На сучасному етапі розвитку ринко-

вих відносин інформація щодо стану товарних 

ринків є важливим фактором, що визначає ефек-

тивність управлінських рішень. При цьому мова 

йде не тільки про фірми, для яких така інформа-

ція відіграє важливу роль під час вибору ринкової 

стратегії, але й про органи державного управлін-

ня, які безпосередньо регулюють ринкову діяль-

ність торговельних підприємств. Зараз основни-

ми напрямами державної політики на товарних 

ринках стають забезпечення високого рівня кон-

курентоспроможності національних виробників, 

підтримка та розвиток конкуренції. В умовах роз-

виненої ринкової економіки органи державного 

управління об’єктивно мають потребу як в досить 

загальній зведеній інформації щодо функціону-

вання товарних ринків, так і в конкретних даних 

щодо окремих товарних ринків і окремих підпри-

ємств та інфраструктури в цілому.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам 

розвитку й управління товарними ринками при-

свячено досить багато робіт науковців. Вагомий 

внесок у розвиток теорії і практики управління 

товарними ринками та розвитку інфраструктури 

товарного ринку України зробили такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені, як Л. Балабанова [1], В. Кар-

пов [2], Н. Лутчин, Я. Карпова [6], Л. Крамченко 

[4], В. Кучеренко [2], Є. Песоцька [5] та інші.

Метою дослідження є визначення основних 

характеристик та складових товарного ринку, 

встановлення основних переваг та недоліків під 

час ведення торговельної діяльності, а також роз-

робку певних рекомендацій щодо покращення 

роботи сучасних товарних ринків.

Основні результати дослідження. Сучасний 

товарний ринок — це категорія товарного вироб-
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