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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
У період трансформації економіки Украї#

ни актуальність вивчення обраної теми по#
лягає у тому, що існуючий механізм діяль#
ності та регулювання споживчого ринку не#
достатньо ефективний. Сучасний стан спо#
живчого ринку України вирізняється неста#
більністю, розгортанням інфляційних про#
цесів та порушенням рівноваги, яка випли#
ває не лише з недосконалості ринкових ме#
ханізмів, а і з відсутності цілісної держав#
ної політики розвитку ринку споживчих то#
варів та послуг.
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У статті визначено сутність поняття "споживчий ринок". Надано детальний перелік функцій ринку товарів та по6
слуг. Сегментовано споживчий ринок відповідно до просторової і кількісної ознак, а також ознак законодавчого підпо6
рядкування та конкурентоздатності. Визначено, що специфіка ринку споживчих товарів зумовлена динамікою змін
його кон'юнктури та безпосередньо залежить від поведінки споживачів. Зазначено, що споживчий ринок — це динамі6
чна, саморегулююча, відкрита система економічного обміну споживчими товарами та послугами, яка забезпечує реал6
ізацію економічних і соціальних інтересів учасників ринку та забезпечує розширення виробництва товарів і стимулює
платоспроможний попит населення, з наявною вільною конкуренцію при застосуванні державного регулювання. Фун6
кціонування ринку товарів і послуг можливе лише при узгодженні різноспрямованих інтересів усіх суб'єктів ринку та
координації державними інституціями їх діяльності в умовах обмежених ресурсів.

The article defines the essence of the concept of "consumer market". The detailed list of functions of the market of
goods and services is given. The consumer market is segmented according to spatial and quantitative characteristics, as
well as signs of legislative subordination and competitiveness. It is determined that the specificity of the consumer goods
market is determined by the dynamics of changes in its business environment and directly depends on the behavior of
consumers. It is noted that the consumer market is a dynamic, self6regulating, open system of economic exchange of consumer
goods and services, which ensures the realization of economic and social interests of market participants and ensures
expansion of production of goods and stimulates the solvent demand of the population with free competition in the application
of state regulation. The functioning of the market of goods and services is possible only with the coordination of the diverse
interests of all market actors and the coordination of state institutions of their activities in conditions of limited resources.
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Поглиблення дослідження, вивчення сут#
ності та ролі споживчого ринку в сучасній со#
ціально#економічній системі необхідне для до#
слідження основних дефініцій ринку, узагаль#
нення теоретичних положень, аналіз сучасних
тенденцій його розвитку, розробка методичних
основ моніторингу споживчого ринку та ви#
значення шляхів підвищення ефективності його
роботи. Для формування цілісного уявлення
про комплекс спеціальних методів та техно#
логій, що використовуються при дослідженні
споживчого ринку необхідне вивчення мето#
дичних, технологічних і змістовних аспектів
функціонування ринку товарів та послуг.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових праць, присвячених теоре#
тичним аспектам функціонування споживчого
ринку, показав, що в економічній літературі
існує широкий спектр його трактувань. Серед
дослідників сутності поняття хотілося б ви#
ділити таких вчених#економістів як О. Азарян,
О. Березін, І. Бланк, В. Борисевич, С. Брю, Н. Го#
лошубова, Я. Гончарук, В. Гусаков, С. Дем'янен#
ко, В. Ільяшенко, Ф. Котлер, В. Лагутін, Л. Ліго#
ненко, І. Лошенюк, А. Мазаракі, К. Макконел,
Л. Мазник, М. Одинцов, Б. Пасхавер, В. Распо#
пова, П. Саблук, Н. Ушакова та інші. Зазначе#
мо, що нажаль, детально досліджено та проана#
лізовано лише окремі складові ринку товарів і
послуг. І подальше вивчення та узагальнення
попередніх досліджень стану та перспектив роз#
витку споживчого ринку є надзвичайно важли#
вим завданням сучасної економічної теорії.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідження закономірностей та тенденцій

розвитку споживчого ринку, що є надзвичайно
актуальним завданням економічної теорії та
практики. Аналіз теоретичних аспектів діяль#
ності ринку товарів та послуг, розкриття сут#
ності поняття "споживчий ринок", визначення
особливостей товарного ринку, які відрізняють
його від інших видів ринку. Необхідним є також
обгрунтування місця і ролі споживчого ринку в
забезпеченні економічного зростання України,
розкриття соціально#економічних тенденцій
його функціонування в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відображенням основних соціально#еконо#
мічних та політичних відносин у країні є стан
ринку споживчих товарів. Саме він найбільш
точно показує позитивні і негативні процеси
суспільного життя, а також є індикатором основ#
них змін економічного і соціального розвитку
країни. Як невід'ємна складова економічної
системи, ринок споживчих товарів впливає на
рівень життя населення, детермінує зміни в
державній соціальній та економічній політиці і
обумовлює ті чи інші механізми впливу на його
функціонування. Будь#які зміни у державній
політиці регулювання економічних процесів,
відображаються на загальних тенденціях фун#
кціонування ринку споживчих товарів та рівні
збалансування споживчих потреб та доступ#
ності товарів для різних верств населення.

Діяльність споживчого ринку нашої держа#
ви, на сучасному етапі розвитку вирізняється

істотним впливом глобалізаційних процесів. І,
як наслідок, у період світових економіко#по#
літичних криз, що протягом аналізованого пе#
ріоду припадали на 2008—2009, 2014—2016 рр.,
в Україні спостерігалось значне зменшення за#
гальних доходів населення, що призвело до
зменшення його споживчих витрат та скоро#
чення обсягів виробництва. Ще однією пробле#
мою стало зменшення обсягів експортних опе#
рацій держави, що призвело до сповільнення
темпів зростання валового внутрішнього про#
дукту та золотовалютних резервів країни.

Ринок споживчих товарів є основою фор#
мування системи інших ринків, обумовлює ті чи
інші закономірності повноцінного функціону#
вання економіки держави. В сучасних умовах
йому належить домінуюча роль в забезпеченні
ефективності механізмів зворотних зв'язків, які
впливають не тільки на інші види ринків, але й
забезпечують економічну і соціальну стабіль#
ність суспільного розвитку, обумовлюють тем#
пи і характер економічного зростання.

У трактуванні економічної сутності цієї ка#
тегорії можна виділити декілька підходів. Най#
більш розповсюдженим в економічній літера#
турі є трактування споживчого ринку як сис#
теми різнопланових взаємовідносин між його
суб'єктами з приводу обміну створеними бла#
гами (споживчими товарами та послугами).
Такий підхід повною мірою відображають на#
ступні визначення поняття "споживчий ринок".

На думку Лошенюка І.Р., споживчий ринок —
це сфера прояву причинно#наслідкових зв'яз#
ків між виробниками й споживачами матеріаль#
них, нематеріальних і духовних благ у формі то#
варно#грошового обороту, між потребами, по#
питом та споживчим виробництвом [4, с. 103].

Лігоненко Л.О., вважає що споживчий ри#
нок — це сукупність соціально#економічних
відносин виробника й споживача, що форму#
ються в процесі купівлі#продажу (оренди) спо#
живчих товарів та послуг для кінцевого (осо#
бистого) споживання [3, с. 104].

Распопова В.А. трактує ринок товарів і послуг
як організація системи соціально#економічних
відносин, які розвиваються під впливом ме#
ханізмів конкуренції й державного регулювання
в межах існуючої ринкової інфраструктури, а
також спрямовуються на задоволення потреб ви#
робників, продавців і населення в ході купівлі#
продажу товарів і послуг, призначених для осо#
бистого й колективного споживання [5, с. 283].

Велике коло науковців розглядає ринок то#
варів і послуг як ланку суспільного відтворю#
вального процесу. Таке тлумачення знаходимо
в монографіях О. Азаряна, який визначає спо#
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живчий ринок не тільки сполучною ланкою між
виробництвом та особистим споживанням, але
й сфера, в якій закінчується оборот товарів і
капіталу, а вартість набуває своєї кінцевої ве#
личини [1, с. 190].

Ми вважаємо, що споживчий ринок — це ди#
намічна, саморегулююча, відкрита система еко#
номічного обміну споживчими товарами та по#
слугами, яка забезпечує реалізацію економічних
і соціальних інтересів учасників ринку та забез#
печує розширення виробництва товарів і стиму#
лює платоспроможний попит населення, з при#
сутньою вільною конкуренцію при застосуванні
державного регулювання. Функціонування рин#
ку товарів і послуг можливе лише при узгодженні
різноспрямованих інтересів усіх суб'єктів ринку
та координації державними інституціями їх
діяльності в умовах обмежених ресурсів.

Споживчий ринок є структурованою систе#
мою і включає в себе декілька підсистем. Існу#
ють такі рівні функціонування ринку спожив#
чих товарів і послуг: мікро#, мезо# та мак#
рорівні. На мікроекономічному рівні структу#
ра ринку вирізняється взаємодією таких еко#
номічних суб'єктів, як покупець та продавець у
сфері обміну, за допомогою якого здійснюєть#
ся реалізація товарів і послуг. Елементи цієї
структури є водночас якісно відособленими і
взаємозалежними, формуються на основі впли#
ву чинників попиту та пропозиції. На мезо# і
макроекономічному рівнях структура ринку
споживчих товарів визначається сукупністю
певних його типів та видів, а також ринків
окремих товарів. Кожен компонент макро#
структури має свою розвинуту підструктуру
ринків взаємозамінних та взаємодоповнюючих
споживчих товарів. Особливістю структуру#
вання ринку на мезорівні є те, що основні про#
порції на ньому формуються під впливом як ре#
гіональних умов, так і загальнонаціональних
чинників, а також визначаються тим, що регіо#
нальні ринки не обмежені кордоном.

Споживчий ринок є одним із найвагоміших
сегментів національного ринку, він характери#
зує відносини, які складаються у процесі вироб#
ництва, обміну й споживання кінцевих товарів
і послуг. Зважаючи на його соціальну роль і
важливе місце в життєзабезпеченні населення
(а саме — задоволення найнеобхідніших потреб
людини), споживчий ринок можна вважати
підсистемою соціально#економічної системи
країни з притаманними їй особливостями та
завданнями функціонування [6, с. 25].

 Ринок споживчих товарів і послуг по своїй
суті є багатосистемним утворенням, його
структуризація дозволяє систематизувати про#

цеси, які на ньому відбуваються та виробити
запобіжні заходи структурного деформування.
Вивчення структури ринку та детальне вивчен#
ня показників, які визначають його пропорції,
передбачає врахування специфіки ринкової
діяльності та поведінки споживачів, розкрити
яку можна через її класифікацію. У науковій
літературі пропонуються два альтернативні
підходи до систематизації споживчого ринку.

В основу поділу першого з означених видів
класифікації закладаються такі ознаки:

1) свобода учасників ринку (ринок вироб#
ників і споживачів);

2)ступінь обмеження конкуренції (монопо#
лістичний, олігополістичний, конкурентний
ринок);

3) інформованість учасників про стан ринку;
4) співвідношення попиту і пропозиції (зба#

лансований, незбалансований);
5) ступінь втручання держави (регульова#

ний, нерегульований або вільний);
6) тип покупця (роздрібний, гуртовий, тор#

гово#посередницький) [2, с. 139].
Економіст О. Азарян та пропонує здійсню#

вати структурування ринку споживчих товарів
за іншою групою класифікаційних ознак, а саме:
економічною, функціональною, кількісною, те#
риторіальною, організаційною [1, с. 189].

Аналіз наукових досліджень дозволяє зро#
бити висновок, що така різноплановість класи#
фікаційних ознак ринків обумовлена специфі#
кою ринку споживчих товарів і динамікою змін
його кон'юнктури, що залежить від поведінки
споживачів.

Ми вважаємо, що споживчий ринок необ#
хідно класифікувати з врахуванням просторо#
вої ознаки, виділяючи місцеві, національні,
міжнародні регіональні та світові ринки, озна#
кою конкурентоздатності, виокремлюючи регу#
льовані, нерегульовані та вільні ринки, ознакою
законодавчого підпорядкування на легальні та
тіньові ринки та за кількісною ознакою, поділя#
ючи ринок товарів та послуг на монополістич#
ний, олігополістичний, конкурентний ринок.

Сутність економічної категорії на практиці,
в дії втілюється у її функціях.

На нашу думку, функціями споживчого
ринку є:

— соціальна — забезпечує цілісність й без#
перервності процесу суспільного відтворення, а
також задоволення особистих потреб людини;

— функція прибутковості — забезпечує
отримання підприємницького прибутку через
перетворення різноманітних продуктів праці на
товари та їх доведення до споживача, а також
забезпечення цілісності й безперервності про#
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цесу суспільного відтворення: виробництво —
розподіл — обмін — споживання, де споживан#
ня стає відправною точкою нового виробничо#
го циклу;

— адаптаційна — відповідає за формуван#
ня структури економіки, що відповідає кон'юн#
ктурним параметрам споживчого ринку, в ре#
зультаті чого розвивається виробництво затре#
буваних ринком і відбувається згортання не#
конкурентоспроможних виробництв видів про#
дукції;

— розподільча — поділ частини створеної
вартості суспільного продукту, та життєвих
благ між членами суспільства;

— координаційна — узгодження і коорди#
нація інтересів споживачів та виробників сто#
совно асортиментної структури товарів, рівня
цін та якості продукції;

— спонукальна — через скорочення витрат,
підвищення суспільної корисності та якості
товарів та послуг, і створення матеріальних
стимулів до праці;

— функція врівноваження обсягів вироб#
ництва і споживання — завдяки збалансуван#
ню попиту й пропозиції на споживчі товари та
послуги, та доходів і витрат населення, зов#
нішніх та внутрішніх джерел формування то#
варної пропозиції;

— індивідуалістична — визначення особли#
востей поведінки споживачів залежно від по#
точної ситуації на споживчому ринку;

— контрольна — дає змогу оцінювати соці#
ально#економічний розвиток держави та регіонів,
визначати результативність здійснюваних у країні
економічних трансформацій та ефективність реа#
лізації заходів соціально#економічної політики
державних і місцевих органів влади.

Проведений нами аналіз дозволив визначи#
ти, що розуміння сутності споживчого ринку,
перелік видів та функцій ринку товарів та по#
слуг, які наведено в науковій літературі, пере#
важно схожі, однак між ними існують і суттєві
відмінності. Тому, на основі аналізу наукових
точок зору, цією статтею запропоновано, виз#
начення поняття "споживчого ринку", яке опи#
сує роль споживчого ринку в формуванні за#
безпечення економічного зростання держави,
також подано і детально охарактеризовано
види та функції споживчого ринку.

ВИСНОВКИ
Отже, в сучасних умовах ринок товарів та

послуг координує виробництво і споживання,
управляє економічними та соціальними проце#
сами і реалізує свою соціальну роль індикато#
ра соціальної стабільності населення. Тому

дослідження теоретичних засад розвитку спо#
живчого ринку, поглиблення його економічної
сутності, вивчення видів і функцій споживчого
ринку в сучасній соціально#економічній системі
є необхідним для розуміння сучасних тенденцій
його розвитку та розробки перспективної мо#
делі розвитку споживчого ринку.
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