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ВСТУП
У 2013 році спостерігається більш ніж

подвійне зниження темпу зростання розд-
рібного товарообороту України: якщо 2012
року відносно попереднього року приріст
складав 15,7 %, то наступного 2013 року при-
ріст склав лише 6,9 %. Це свідчить про не-
обхідність перегляду товарної структури
підприємств для кращого задоволення по-
треб споживачів.

Товарна структура є важливою передумо-
вою зростання загального обсягу продаж під-
приємства. Тому, управляючи товарною струк-
турою, важливо ідентифікувати і враховувати
всі фактори впливу на неї.

Дослідженням теоретичних та практичним
аспектів виділення факторів управління товар-
ною структурою підприємств присвячені праціі
таких вчених-економістів: М.О. Ажнюка,
Т.В. Багрій, И.К. Беляевского, І. Бланка, Л.В. Бі-
лецької, І.В. Височин, І.В. Герасимова, Б.В. Гри-
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У статті досліджується перелік факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ, що обумовлюють товарну
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ніва, А.В. Федоренка, В.Г., Калини, Л.І. Крам-
ченка, А.А. Мазаракі, В.С. Марцина, С.В. Мо-
черного, В.В. Осокіної, А.М. Прохорова, Н.И. Са-
талкина, Г.М. Тарасюка, Г.И. Терехова, А.А. Івол-
гіна, Ф. Фастовця, М. Уманцева, В.В. Хачатрян
та ін. Однак лишилися актуальними питання
уточнення системи факторів товарної структу-
ри підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ідентифікація ключових

факторів товарної структури підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
На формування товарної структури впли-

ває низка факторів, кількість яких в наукових
джерелах варіює від двох до десяти.

Зокрема, Т.В. Багрій та В.В. Хачатрян за-
значають, що товарна структура товарообо-
роту формується під дією чотирьох основних
факторів:
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Джерело:

Джерело:

а) структури потреб (виробничих, суспіль-
них і особистих);

б) структури виробництва;
в) рівня і структури грошових коштів (купі-

вельних фондів і кредиту);
г) рівня і співвідношення цін, а також ін-

фляції [1].
Обсяг роздрібного товарообороту підприє-

мства залежить від наявності товарної пропо-
зиції, обсягів товарних запасів та їх зміни про-
тягом певного періоду, обсягів іншого вибуття
товарних ресурсів.

Найбільш вагомим фактором є зміна обсягів
надходження товарів. Нормальний розвиток
торгівлі може здійснюватися тільки при постій-
ному збільшенні товарного потоку, що забез-
печується регулярним надходженням товарів
від підприємств-виробників, оптових підпри-
ємств, інших постачальників товарів. Скоро-
чення обсягів надходження товарів у зв'язку з
погіршенням стану товарної пропозиції або в
зв'язку з фінансовими труднощами торгового
підприємства призводить до зниження обсягів
товарообороту підприємства. Якщо таке поло-
ження має короткостроковий характер, то не-
гативний вплив на обсяги товарообігу певною
мірою компенсується за рахунок мобілізації
товарних запасів. Вимірюючи ступінь впливу
товарних запасів, слід мати на увазі, що їх змен-
шення позитивно впливає на обсяг товарообо-
роту підприємства лише в конкретному звітно-
му періоді. Для наступних періодів воно набу-
ває негативного значення. Водночас зростан-
ня товарних запасів може позитивно відобра-
зитися на обсязі товарообороту наступних пе-
ріодів, хоча сам факт значного відхилення фак-
тичних товарних запасів від нормативу-явище
негативне. Збільшення запасів на початок пе-
ріоду та надходження товарів позитивно впли-
ває на обсяги реалізації товарів, їх зменшення,
навпаки, сприяє скороченню розмірів реалі-
зації.

Оцінюючи характер впливу ("+" — позитив-
но,"-" — негативно), потрібно враховувати
структурну відповідність, тобто асортиментну
структуру запасів та надходження з асортимен-
тною структурою товарообороту. При пору-
шенні цих умов фактор, що здійснює позитив-
ний вплив, може стати негативним. Не можна
вважати позитивним фактором збільшення за-
возу товарів, які не користуються споживчим
попитом, або зростання початкових запасів, яке
відбувається за рахунок неходових товарів [2].

Структуру і динаміку роздрібного товаро-
обороту на макрорівні, на думку Мочерного
С.В, визначають два головні чинники:

— досягнутий рівень і структура виробниц-
тва предметів споживання та ринкових фондів
товарів;

— розмір і структура платоспроможного
попиту населення [3].

Обсяг, структура та перспективи розвитку
роздрібного товарообороту конкретного тор-
говельного підприємства залежить від розроб-
ки ефективної стратегії управління товарообо-
ротом, що формується під впливом сукупності
чинників та внутрішніх особливостей діяль-
ності підприємства.

Отже, зростання обсягу роздрібного това-
рообороту на рівні конкретного торговельно-
го підприємства, згідно з вищезазначеними чин-
никами, можливе при виконанні наступних
умов ефективного управління:

1. Планування обсягів роздрібного товаро-
обороту відповідно до основної стратегії діяль-
ності торговельного підприємства, яка перед-
бачає взаємозв'язок темпів розвитку товаро-
обороту з розвитком регіонального споживчо-
го ринку та змінами його кон'юнктури, а також
планування обсягу реалізації товарів, що забез-
печує необхідну суму прибутку.

2. Формування ефективної політики товар-
ного забезпечення товарообороту, яка перед-
бачає планування структури товарообороту,
що найкраще відповідає потребам континген-
ту покупців, що обслуговують підприємство, а
також забезпечення обсягу та структури по-
стачання товарів і суми товарних запасів, що
забезпечать ритмічну роботу та стабільний
асортимент товарів.

3. Формування ефективної цінової політи-
ки торговельного підприємства, при цьому
можливі два основних напрями збільшення роз-
міру роздрібного товарообороту: зростання
ціни реалізації окремих видів товарів, проте,
можливості використання цього резерву обме-
жені конкурентною ціною реалізації відповід-
них товарів; зниженні ціни реалізації окремих
видів товарів при умові зростання кількості
реалізованих товарів за рахунок залучення до-
даткових покупців або зростання обсягу прид-
бання товарів одним покупцем.

4. Забезпечення ефективного використання
наявного ресурсного потенціалу торговельно-
го підприємства, що виявляється, насамперед,
у ефективному використанні наступних скла-
дових:

— ефективне використання трудового по-
тенціалу при цьому до зростання розмірів то-
варообороту підприємства може призвести
збільшення чисельності торгово-оперативного
персоналу підприємства; скорочення питомої
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ваги в складі персоналу апарату управління, до-
поміжного та обслуговуючого персоналу; зро-
стання продуктивності праці персоналу під-
приємства, при умові збереження якості обслу-
говування покупців.

— ефективне використання матеріально-
технічної бази підприємства, при цьому важли-
вими умовами збільшення розміру товарообо-
роту є забезпечення підприємства необхідни-
ми основними фондами, що відповідають рин-
ковим умовам та можуть забезпечити необхід-
ну якість торговельного обслуговування;

— ефективне використання фінансових ре-
сурсів, адже чим більший запас фінансової

стійкості підприємства, тим
краще здійснюється процес
управління товарооборотом
підприємства; забезпечення
потреби торговельного під-
приємства обіговими кошта-
ми та прискорення оборот-
ності обігових активів сприяє
вивільненню фінансових ре-
сурсів, що дає можливість
збільшити обсяги діяльності
підприємства.

Ефективна асортиментна
політика торговельного під-
приємства, яка відповідає
щонайкраще маркетинговим
вимогам покупців, а також
підвищення якості торго-
вельного обслуговування та
надання додаткових послуг
покупцям у процесі придбан-
ня товарів.

Найбільш широко і глибо-
ко фактори товарної струк-
тури досліджує Марцин В.С.
Обсяг, структуру та перспек-

тиви розвитку товарообороту конкретного
підприємства визначається за сукупністю фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середови-
ща підприємства (рис. 1).

Представлена вище класифікація та перелік
факторів, які обумовлюють обсяги та структу-
ру товарообороту підприємства, не є єдино
можливими та доцільними. Завдання управлі-
ння обсягом та структурою товарообороту в
умовах ринкової економіки визначають
доцільність вивчення можливостей підприєм-
ства з активного впливу на окремі фактори —
важелі, з метою доведення обсягів реалізації
товарів до цільового рівня.

Група факторів Перелік факторів 

1. Фактори ресурсного 
забезпечення 

- фактори товарного забезпечення - запаси на початок періоду, надходження, 

документовані витрати та інше вибуття, запаси на кінець періоду; 

- фактори використання трудових ресурсів - чисельність робітників, продуктивність 
праці, частка торгово-оперативних робітників, форми організації праці (оренда, підряд); 

- фактори використання основних фондів - розмір торгової площі магазину (потужність), 

структура основних фондів, термін служби, склад засобів механізації, склад обладнання, 

що використовується 

2. Фактори, пов’язані з 

організацією торгівлі 

Товарна спеціалізація, тип структурної одиниці, форма обслуговування, 

місцезнаходження на плані міста, тривалість роботи підприємства 

3. Фактори, що 

визначають умови 

торговельного процесу 

Пропускна спроможність підприємства, інтенсивність потоку покупців, середня ціна 

купівлі, рівень завершеності купівлі, рівень культури товарного обслуговування (сталість 

асортименту товарів, рівень обслуговування покупців, витрати часу на очікування 

обслуговування, культура обслуговування на думку покупців) 

4. Фактори, що 

відображають стан 

комерційної роботи 

Організація руху товарів, умови постачання, цінова стратегія, організація реклами, 

стимулювання споживача 

Таблиця 1. Склад регульованих факторів, що обумовлюють обсяг
та структуру товарообороту підприємства

Джерело: [4].

Рис. 1. Фактори, що обумовлюють обсяги
та структуру товарообороту

Джерело: [4].
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Відповідно до можливості впливу на ті чи
інші фактори керівництва підприємства Мар-
цин В.С. пропонує поділяти їх на регульовані
товарним підприємством та нерегульовані, що
створюють відповідні підсистеми.

У складі факторів, що регулюються торго-
вельним підприємством, виділено наступні чо-
тири групи:

— фактори ресурсного забезпечення;
— фактори, пов'язані з організацією тор-

гівлі;
— фактори, що визначають умови торго-

вельного процесу;
— фактори, що відображають стан комер-

ційної роботи [4].
Перелік факторів, віднесених до відповід-

ної групи, наведено у таблиці 1.
Фактори, які не регулюються торговельним

підприємством, рекомендовано поділяти на
наступні групи:

— фактори, які характеризують розвиток
торгівлі в районі, що обслуговується;

— фактори, що обумовлюють споживчий
попит;

— фактори демографічного характеру;
— соціально-психологічні фактори.
Перелік найбільш важливих факторів кож-

ної групи наведено в табл. 2.
Регульовані — це такі фактори, що "піддають-

ся" управлінню з боку торговельного підприємства
та відповідних служб. За своєю природою, спосо-
бом формування, вони є факторами внутрішньо-
го функціонування торговельного підприємства.
З їх допомогою можна досягти певних успіхів в
реалізації поставленої мети. Якщо, наприклад, для
забезпечення необхідної маси прибутку необхід-
но отримати певний обсяг товарообороту, але
з'являються причини, через які виникає небезпе-
ка зриву, то слід визначити набір факторів, спро-
можних нормалізувати становище, що склалося.

Це досягається шляхом оцінки реального по-
тенціалу кожного з задіяних факторів та розроб-
ки оптимальної стратегії управління ними. Так,

для збільшення розміру товарообороту визнача-
ють, які заходи найбільш прийнятні з точки зору
реальності їх здійснення, отримання бажаного
результату при найменших витратах. Це може
бути: збільшення торгової площі за рахунок но-
вого будівництва, оренди, впровадження прогре-
сивних форм обслуговування, додаткової за-
купівлі товарів та інше. Таким чином, регульовані
фактори спроможні керувати певними процеса-
ми торговельного підприємства та можуть вис-
тупати в якості інструмента маркетингу.

Нерегульовані фактори впливають на діяль-
ність торговельного підприємства, але не мо-
жуть керуватися підприємством та його служ-
бами. Фактори цієї групи відображають вплив
неконтрольованого навколишнього середови-
ща, яке визначає ступінь успіху або невдачі
рішень, які приймаються.

Щоб пристосуватися до неконтрольовано-
го турбулентного навколишнього середовища,
потрібна адаптація, коригування стратегії та
тактики діяльності. Важливою частиною управ-
лінського процесу мають бути також процеду-
ри, які розробляються на випадок виникнення
непередбачених (форс-мажорних) обставин.

У разі, якщо торговельне підприємство не
бажає розглядати регульовані та нерегульовані
фактори з позиції системного підходу, збіль-
шується ймовірність того, що воно втратить по-
чуття перспективи та не досягне певних резуль-
татів. Зарубіжна практика доводить, що фірма,
яка не стежить регулярно за навколишнім се-
редовищем, може погано адаптуватися до си-
туації на ринках та втратити перевагу в конку-
рентній боротьбі.

Основні показники роздрібного товарообо-
роту перебувають у балансовій залежності.
Баланс товарообороту, з одного боку, показує
потребу в товарах — це ліва частина, а з друго-
го, товарне забезпечення — це права. У розра-
хунках баланс товарообороту використовують
в основному при визначенні необхідного над-
ходження товарів. Баланс товарообороту в

Таблиця 2. Склад нерегульованих факторів, що визначають обсяг та структуру
товарообороту торговельного підприємства

Група факторів Перелік факторів 

1. Фактори, що 

характеризують розвиток 

торгівлі в районі, що 
обслуговується 

Кількість мешканців на одну роздрібну торговельну одиницю, кількість робітників 

на 1000 мешканців, середньодушовий товарооборот міста, доля громадського 

харчування в роздрібному товарообороті зони обслуговування, рівень розвитку 
позамагазинних форм, ступінь насиченості товарами торговельної мережі в районі 

діяльності підприємства 

2. Фактори, що 

обумовлюють споживчий 

попит 

Грошовий доход на одного мешканця району, що обслуговується, структура 

використання власних доходів, співвідношення цін на різні товари, рівень попиту 

на товар, середня кількість відвідувань підприємства одним мешканцем на рік 

3. Фактори демографічного 

характеру 

Кількість населення в радіусі обслуговування, частка працеспроможного населення 

(від 16 до 60 років) та дітей до 15 років в загальній чисельності населення 

4. Соціально-психологічні 

фактори 

Структура неробочого часу, рівень споживання, погляди, переконання, думки, 

звички, настрої, традиції людей, що склалися 
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скороченому вигляді визначається залежністю
[4, с. 111]:

Р + Зк = Н + Зп (1),
де Н = Р + Зк — Зп,
де Р — Оборот з реалізації товарів,
Зк — запаси на кінець,
Зп запаси на початок,
Н — надходження товарів.
Однак баланс роздрібного товарообороту

разом із оборотом громадського харчування в
розгорнутому вигляді включає в себе й інші по-
казники. У розділі "Потреби в товарах" відоб-
ражено відшкодування природних витрат у
межах норм щодо роздрібного товарообороту
(в), сума уцінки неходових та залежаних то-
варів (у). У розділі "Товарне забезпечення" ви-
діляється націнка підприємств громадського
харчування (н) та інші додаткові націнки (д).

Досліджувані фактори варто також допов-
нити фактором рівня прибутковості елементів
товарної структури. Оскільки за низької при-
бутковості підприємство може відмовитись від
ряду товарних позицій.

На основі вищепроведеного дослідження,
виділимо систему факторів товарної структу-
ри підприємства (рис. 2).

ВИСНОВОК
Отже, результатом дослідження можемо

виділити фактори внутрішнього (стратегія

діяльності підприємства на спо-
живчому ринку, спеціалізація
(товарний профіль) підприєм-
ства, місцезнаходження, забез-
печеність товарообороту трудо-
вим и ресурсами,  основними
фондами, запасами, цінова та
маркетингова політика; струк-
тури виробництва; рівень при-
бутковості елементів товарної
структури) та зовнішнього
(структура потреб (виробничих,
суспільних і особистих); рівня і
структури грошових коштів (ку-
півельних фондів і  кредиту);
рівня і співвідношення цін, а та-
кож інфляції; обсяги та струк-
тура пропозиції споживчих то-
варів; стан конкуренції на дано-
му регіональному товарному
ринку; державне регулювання;
загальна макроекономічна за-
безпеченість трудовими ресур-
сами, основними фондами, запа-
сами) середовищ.
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Фактори формування товарної 

структури підприємства 

Фактори внутрішнього  

середовища : 

 

- стратегія діяльності 

підприємства на споживчому 

ринку 

 - спеціалізація (товарний 

профіль) підприємства 

 - місцезнаходження 

 - забезпеченість 

товарообороту трудовими 

ресурсами, основними 

фондами, запасами 

 - цінова та маркетингова 

політика 

структури виробництва;  

 - рівень прибутковості 

елементів товарної структури 
 

Фактори зовнішнього 

середовища: 

 

 - структура потреб (виробничих, 

суспільних і особистих);  

 - рівня і структури грошових 

коштів (купівельних фондів і 

кредиту);  

 - рівня і співвідношення цін, а 

також інфляції.  

 - обсяги та структура пропозиції 

споживчих товарів 

 - стан конкуренції на даному 

регіональному товарному ринку 

 - державне регулювання 

 - загальна макроекономічна 

ситуація 

товарообороту трудовими 

ресурсами, основними фондами, 

запасами 

Рис. 2. Система факторів товарної структури підприємства


