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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.
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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 
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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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ництва, яке не обмежується лише рамками на-

ціональної економіки, а в пошуках збуту власної 

продукції виходить за національні межі. Він харак-

теризується оптимізацією використання важливих 

факторів виробництва, спрямованих на створен-

ня конкурентних засад у його розвитку [1, с. 115]. 

Загалом же товарний ринок є регулюючою осно-

вою конкурентоспроможності товарів, досягнен-

ня рівня міжнародних стандартів. Виходячи з цих 

особливостей, його можна трактувати як одну з 

найважливіших систем ринкової економіки, що 

забезпечує контакти суб’єктів ринку, а саме по-

стачальників, посередників та споживачів. У свою 

чергу, сучасний товарний ринок виконує інформа-

тивну, регулювальну, сануючу та соціальну функції.

Маючи інформацію щодо змін у певних сек-

торах товарного ринку, ми, виконуючи функцію 

суб’єкта товарного ринку, маємо можливість:

 стежити за змінами попиту та пропозиції і 

тим самим пристосовуватися до них;

 спонукати виробників до випуску удоскона-

лених товарів;

 розширювати й удосконалювати комерцій-

но-господарські зв’язки;

 раціонально спрямовувати товарний потік 

від виробника до споживача в достатньому обсязі, 

потрібному асортименті та у необхідний час;

 зберігати товарні запаси та ін.

Слід зазначити, шо важливого значення в 

управлінні товарними ринками набуває застосу-

вання логістики, адже з її допомогою можливо 

зміцнити та закріпити зв’язки постачальника зі 

споживачем, зменшити витрати, більше уваги 

приділяти попиту, а також більш ефективно і при-

бутково конкурувати на окремих ринках.

У працях вітчизняних учених велика увага 

приділяється сутності й структурі товарного рин-

ку. Зокрема, В. Р. Кучеренко та В. А. Карпов [2, 

с. 93–94] пропонують класифікацію ринків за-

лежно від функціонального призначення товарів, 

в якій виокремлюють товарний ринок у вигляді 

ринків машин та обладнання, сировини і предме-

тів особистого споживання.

Згідно із Законом України «Про захист еко-

номічної конкуренції», ринок товару (товарний 

ринок) — це сфера обороту товару (взаємозамін-

них товарів), на який протягом певного часу і в 

межах певної території є попит і пропозиція [3].

Як і кожна окрема структурна одиниця наці-

ональної економіки, товарний ринок характери-

зується певними показниками, які впливають на 

нормальне його функціонування. До таких показ-

ників можна віднести:

1) місткість товарного ринку;

2) динаміку розвитку окремих галузевих то-

варних ринків держави, що утворюють її єдиний 

товарний ринок;

3) ступінь диверсифікованості товарного ринку;

4) якість реалізовуваного товару;

5) конкурентоспроможність товарів.

При вивченні товарного ринку особливе зна-

чення відводиться визначенню типу структури 

ринку і класифікації окремих його елементів за-

лежно від умов і характеру угод.

Структура товарного ринку — це сукупність 

секторів (сегментів) товарного ринку та умов, що 

визначають особливості його функціонування. 

Виділяють закритий та відкритий сектори товар-

ного ринку (ринки).

Закритий ринок — це частина товарного 

ринку, в якій продавці та покупці взаємодіють 

шляхом відносин, що не носять суто комерцій-

ного характеру. До його основних сегментів від-

носять: внутрішньофірмові поставки (товарообіг 

між філіями, дочірніми й головними підприєм-

ствами великих монополій); субпоставки дріб-

них та середніх формально незалежних фірм, 

що є підрядниками великих монополій у рамках 

спеціалізації та кооперування; спеціальна тор-

гівля у формі постачань товарів за програмами 

допомоги, особливими міжурядовими угодами; 

зустрічна торгівля, що охоплює взаємозумовлені 

експортні операції.

Відкритий ринок — це сукупність сегментів, 

яким притаманні операції комерційного характе-

ру. До його основних сегментів відносять корот-

кострокові угоди, що укладаються на період до 

1–1,5 роки, гуртову та роздрібну торгівлю й опе-

рації на вільному ринку.

Існує також дещо інший підхід до структури 

товарного ринку, безпосередньо його розглядом 

займався Л. І. Крамченко (рис. 1). Він визначає 

його як систему відносин купівлі-продажу між 

економічно вільними продавцями й покупцями, 

що забезпечує зв’язки виробництва із сферою 

споживання [4, с. 72].

Рис. 1. Структура товарного ринку

Згідно з рис. 1, товарні ринки можуть до-

сліджуватися або за галузевою ознакою (на-

приклад, ринок текстильних товарів), або за 

принципом споживчого призначення та влас-

тивостей споживчої вартості (ринок товарів 

господарського призначення), або як умови 

реалізації тільки одного товару (ринок швей-

них машин).
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Структура товарного ринку, що наведена на 

рис. 1, суттєво відрізняється від багатьох інших 

підходів до класифікцаії товарного ринку. Суттєва 

і досить принципова різниця полягає в тому, що 

у запропонованій класифікації (рис. 1) об’єднані 

як складові товарного ринку ринки послуг та ін-

телектуальних товарів, тоді як більшість дослід-

ників визначають ці ринки як окремі види ринків.

Таким чином, необхідно відзначити, що на-

явні підходи до структури товарних ринків та рин-

ків послуг дещо відрізняються від світових стан-

дартів, тому необхідно привести їх у відповідність 

до світових стандартів. У результаті отримуємо 

ринок товарів, який у сукупності із ринком послуг 

утворює ринок продуктів. Баланс товарів і послуг 

на національному рівні наводиться у зведеному 

рахунку системи національних рахунків (СНР).

Торгівлю послугами розглядають невідривно 

від товарної торгівлі, проте між товарами і послу-

гами існують певні відмінності, виходячи із самого 

визначення цих економічних категорій. Сутність 

послуги досить складно з’ясувати, адже послуги 

на ринку — це споживчі вартості, які переважно не 

мають матеріальної форми, а товар може існувати в 

межах його фізичних можливостей, незалежно від 

покупця. Поняття послуги є більш багатогранним, 

ніж поняття товару [5, с. 101].

Послугам властиві такі характеристики, як не-

видимість до моменту придбання, невід’ємність 

від джерела, непостійність якості, незбереження 

послуг. Згідно з міжнародною статистичною прак-

тикою, випуск (виробництво) і споживання послуг 

за СНР обліковується залежно від того, до якої ка-

тегорії віднесені послуги — ринкові чи неринкові.

Незважаючи на відмінності понять «товар» і 

«послуга», необхідно відмітити, що їх просування 

на ринку, закони попиту та пропозиції, суб’єкти 

ринку не відрізняються принципово, а швидше 

мають певні особливості, які також притаманні й 

різним товарам. Крім того, товари і послуги ма-

ють багато спільних ознак, що у сучасному науко-

вому середовищі зумовлює сприйняття послуги 

як різновиду товару [6, с. 64–65].

Дуже важливого значення при управлінні то-

варним ринком набуває його прогнозування, адже 

зі своєчасною та достовірною інформацією про ри-

нок ми можемо обрати певну стратегію розвитку та 

діяльності, яка принесе нам максимальну частку 

прибутковості у всіх секторах ринку. Прогноз товар-

ного ринку — це об’єктивне імовірнісне судження 

щодо динаміки найважливіших його характеристик 

та їх альтернативних варіантів за умов виконання 

сформульованих гіпотез. Прогнозування сучасного 

товарного ринку передбачає використання певних 

вимог до його проведення, а саме:

 надійність, наукова обґрунтованість, сис-

темність;

 аргументованість, об’єктивність;

 наявність альтернативних варіантів;

 чітка і зрозуміла мова формувань;

 плановий характер, своєчасність.

Розвиток сучасного товарного ринку в Украї-

ні відбувається у складних умовах економічної, 

соціальної та політичної криз. Для цього періоду 

характерними є:

 відносно низький рівень культури ринкових 

відносин;

 недієве нормативно-документальне забез-

печення;

 нестабільна і недосконала система фінансо-

во-кредитних відносин;

 схильність контрагентів до порушення вза-

ємних зобов’язань;

 хронічні неплатежі;

 вплив кримінальних структур та ін. [7, с. 221–222].

На сучасному етапі розвитку ринкових від-

носин досить важливе місце займає державне ре-

гулювання торговельної діяльності на товарних 

ринках України. Державне регулювання проце-

сів розвитку товарних ринків — це система еко-

номічних, адміністративних і нормативно-за-

конодавчих заходів, здійснюваних державними, 

регіональними установами i громадськими орга-

нізаціями, з метою забезпечення збалансованого 

та сталого розвитку товарного ринку. Відсутність 

єдиної системи регулювання товарних ринків 

призводить до багатьох негативних наслідків, 

пов’язаних з порушенням нормального відтво-

рення товарних і грошових ресурсів. Тобто воно 

повинно вирішувати такі завдання, які б створю-

вали відповідні умови для безперешкодного роз-

витку ринкових відносин, захисту українських 

економічних інтересів на внутрішньому і зовніш-

ньому ринках. З цією метою необхідно визначити 

основні переваги та недоліки товарного ринку.

Переваги:

 поєднує інтереси продавців і споживачів;

 зацікавлює виробників у задоволенні по-

треб, що виражаються через попит;

 перешкоджає монополізації у виробництві 

й обігу товарів;

 звільняє економіку від товарного дефіциту;

 ефективніше розв’язує проблеми економіки 

(рівень життя, якість продукції, ефективність ви-

робництва, раціональна структура споживання).

Недоліки:

 великі транспортні витрати;

 відсутність надійної та повної інформації 

щодо функціонування товарного ринку;

 недостатній розвиток тарно-пакувальної бази;

 різке скорочення обсягу й асортименту 

виробничо-техно логічних і транспортно-експе-

диторських послуг.

Розглянувши структуру товарного ринку, 

визначивши його основні переваги та недоліки, 

можна сказати, що завдяки створенню дієвої інф-
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раструктури товарного ринку в перспективі буде 

можливим досягнення наступних цілей:

1) формування оптимальної мережі тор-

говельно-посередницьких організацій, склад-

ського господарства для здійснення ефективної 

гуртової торгівлі, подрібнення партій пос-

тавок, надання послуг зі збереження, фасуван-

ня, комплектування замовлень та доставки їх із 

найменшими втратами;

2) створення транснаціональних корпора-

цій з гуртово-посередницької діяльності, а також 

мережі складів-готелів, консигнаційних і митних 

складів;

3) реконструкція та оновлення наявного 

складського господарства із одночасним удоско-

наленням технологій складського оброблення то-

варів, запровадженням нових видів обладнання, 

механізацією й автоматизацією складських робіт;

4) активізація розвитку інфраструктури ви-

ставково-ярмаркової діяльності;

5) удосконалення складського господарства.

Висновки та пропозиції. Розбудова інфраструк-

тури сучасного товарного ринку має відбуватися 

випереджаючими темпами порівняно з іншими 

складовими національної економіки, оскільки 

вона створює реальні передумови для розширен-

ня меж конкурентного середовища і динамічного 

розвитку економіки. На сучасному етапі існує до-

сить багато проблем економічного, політичного, 

соціального характеру, які стримують розвиток та 

ефективну діяльність товарного ринку України. 

Дуже важливого значення на цьому етапі набуває 

інвестування української економіки. Інвестиції у 

розвиток інфраструктури товарного ринку, у тому 

числі державні, економічно виправдані. Тому важ-

ливо відповідно скоригувати пріоритети інвести-

ційної державної та регіональної політики.

Подальші дослідження слід спрямувати на 

вирішення нагальних проблем, пов’язаних з роз-

витком товарного ринку. Необхідно врахувати не-

доліки сучасного керівництва під час управління 

ринком і на основі проведених досліджень розро-

бити рекомендації щодо підвищення ефективнос-

ті у стратегічному управлінні товарним ринком, 

не тільки в межах окремого регіону, країни, а в 

світовому масштабі в цілому.
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