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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне суспільство розвивається в умовах чис!

ленних загроз. Так, нерівномірність виробництва та
споживання продуктів харчування, недостатній роз!
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Визначено, що товаропросування продовольчих товарів є складною просторово1економічною систе1

мою, яка складається з численних елементів і взаємозв'язків між ними, вивчення цього ринку потребує

всебічного аналізу різноманітних факторів, що визначають його формування і функціонування, а також

виявлення особливостей ринкових взаємодій між ними.

До основних чинників, які формують товаропросування продовольчих товарів віднесено цінову по1

літику, ринкову кон'юнктуру, інфраструктуру ринку, попит і пропозицію продовольчих товарів, інсти1

туційне забезпечення, бюджетні обмеження споживачів і фактори циклічного та економічного росту.

На основі аналізу даних факторів було визначено основні особливості підвищення ефективності роз1

дрібної торгівлі з метою товаропросування продовольчих товарів, зокрема велика кількість учасників

цього ринку, значний вплив інфраструктури, наявність диспаритету цін, взаємозв'язок кон'юнктури про1

довольчого ринку з динамікою розвитку світових ринків, розвиненість конкуренції. Систематизовано

основні чинники, які впливають та розвиток роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Зроблено вис1

новок про те, що розвиток роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні здійснюється під впли1

вом як ринкового саморегулювання, так і з урахуванням державного регулювання.

It has been determined that foodstuff sales promotional merchandising is a complex spatial and economic

system that consists of many elements and relationships between them. The research of this market needs a

comprehensive analysis of various factors that determine the formation and functioning, as well as identifying

the peculiarities of market interactions between them.

The main factors that shape foodstuff sales promotional merchandising include pricing policy, market

conditions, market infrastructure, the demand and supply of food products, institutional support, and budgetary

constraints of consumers and factors of cyclical and economic growth.

Based on analysis of these factors it has been determined the basic features of the retail trade efficiency

improving with the aim of foodstuff sales promotional merchandising, including a large number of participants

of the market, a significant infrastructure impact, disparity in prices availability, interconnection of food market

situation with the dynamics of global markets, development of competition.

 It has been systematized the main factors affecting development and the retail food trade. It has been

concluded that the development of retail trade of food products in Ukraine is under the influence of market self1

regulation as well as on the basis of state regulation.

Ключові слова: товаропросування, продовольчі товари, фактори, вплив, формування, класифікація.
Key words: foodstuff sales promotional merchandising, food products, factors, influence, formation, classification.

виток сільськогосподарського виробництва є пере!
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продовольчу небезпеку. І, навпаки, продовольча без!
пека залежить від функціонування та розвитку
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ринків продовольчих товарів та сільськогосподарсь!
кої продукції.

 Ринки, на яких здійснюється торгівля, забезпечу!
ють ефективний розподіл продовольчих товарів, а їх
розвиток залежить від рівня розвитку виробничо!ко!
мерційних відносин провідних економічних суб'єктів,
рівня платоспроможності споживачів, використання
маркетингових підходів тощо.

Негативно на розвиток торгівлі продовольчими то!
варами впливають кризові явища, диспаритет інтересів
продавців, посередників і споживачів та інші чинники.

Вищезазначені питання обумовлюють актуальність
та своєчасність дослідження чинників формування то!
варопросування продовольчих товарів.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Базові теоретико!методологічні засади та сучасні
аспекти діяльності суб'єктів торгівлі України мають
відображення у дослідженнях багатьох вітчизняних
науковців. Так, В.В. Апопій, І.М. Міщук [1] розробили
систему регулювання внутрішнього ринку України.
Подібні наукові доробки належать і О. Кононовій [5]. В
той же час . М.І. Бєлявцев, О.В. Клочкова [2; 4] особли!
ву увагу приділяють організаційно!економічним аспек!
там діяльності підприємств торгівлі та визначенню пріо!
ритетних засад державного регулювання торгівлі. Вод!
ночас у дослідженнях напрямів розвитку роздрібної
торгівлі недостатньо уваги приділяється визначенню
факторів, які характеризують торгівлю продовольчими
товарами.

На основі викладеного можна сформулювати мету
дослідження, яка полягає у дослідженні сучасних фак!
торів впливу на формування та розвиток товаропросу!
вання продовольчих товарів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Продовольчий ринок визначає взаємозв'язки
суб'єктів ринку, перебіг соціально!економічних про!
цесів, організацію сільськогосподарського виробницт!
ва, загальну ситуацію в аграрному секторі.

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної
соціально!економічної політики України є формуван!
ня збалансованих регіональних продовольчих ринків
для задоволення попиту населення в якісній продукції

вітчизняного виробництва. Продовольчий ринок є час!
тиною національного ринку, на якому предметом
купівлі!продажу виступають сільськогосподарська про!
дукція та продовольство. Кінцевою метою і завданням
функціонування продовольчого ринку є забезпечення
товаропросування продовольчих товарів держави.

Враховуючи те, що товаропросування продовольчих
товарів є складною просторово!економічною системою,
яка складається з численних елементів і взаємозв'язків
між ними, вивчення цього ринку потребує всебічного
аналізу різноманітних факторів (табл. 1), що визнача!
ють його формування і функціонування, а також вияв!
лення особливостей ринкових взаємодій між ними. Лише
на цій основі можна успішно виявляти пріоритетні на!
прями розвитку продовольчого ринку регіону, орієнто!
вані на його економічну модернізацію [1, с. 254].

Ці фактори визначають пропозицію споживчих то!
варів і послуг на кожному регіональному ринку, а та!
кож попит населення на них.

Також варто визначити чинники впливу, які є необ!
хідною умовою при визначенні розвитку товаропросу!
вання продовольчих товарів (рис. 1).

Так, до основних чинників, які формують товаро!
просування продовольчих товарів можна віднести ціно!
ву політику, ринкову кон'юнктуру, інфраструктуру рин!
ку, попит і пропозицію продовольчих товарів, інститу!
ційне забезпечення, бюджетні обмеження споживачів і
фактори циклічного та економічного росту.

Ефективність функціонування товаропросування
продовольчих товарів безпосередньо залежить від
інфраструктури ринку, яка повинна забезпечувати оп!
тимальне поєднання інтересів продавців і покупців.

Будучи сполучною ланкою між виробником і спо!
живачем, інфраструктура ринку дає можливість вироб!
никам реалізувати вироблену продукцію, а покупцям
створити умови для придбання товару в необхідному
асортименті та кількості. Посередницькі функції вико!
нують не тільки різноманітні торговельні підприємства,
але й допоміжні служби, що спеціалізуються на това!
рах, характері й обсязі торгових операцій [2, с. 315].

Використання потенціалу продовольчого сектора з
виробництва сільськогосподарської продукції та фун!
кціонування ринку перебуває у безпосередній залеж!
ності від стану його інфраструктури — сукупності до!
поміжних ланок і установ, які забезпечують ефективне
функціонування аграрної економіки [3, с. 6]. Перші дослід!

Таблиця 1. Фактори впливу на формування та розвиток товаропросування продовольчих товарів

Джерело: сформовано на основі [1, с. 254].
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ники, виокремивши інфраструктуру як самостійний
об'єкт дослідження, насамперед зосередили увагу на
тому, що вона необхідна для забезпечення умов ефек!
тивного розвитку матеріального виробництва. Зокрема
М.І. Бєлявцев визначав інфраструктуру як комплекс
галузей, що забезпечують матеріальне виробництво [2,
с. 74].

Основою становлення і розвитку інфраструктури
товаропросування продовольчих товарів є принцип за!
безпечення стійких конкурентних переваг усіх підприє!
мницьких структур у ланцюгу товарообігу продоволь!
ства: товаровиробник гуртовик — роздрібна торгівля —
кінцевий споживач [6, с. 48]. Склад інфраструктури про!
довольчого ринку — це система елементів, що забезпе!
чують стабільне безперебійне функціонування госпо!
дарських зв'язків в продовольчому комплексі, взаємо!
дію суб'єктів продовольчого ринку та вільне просуван!
ня ресурсів, товарів і послуг на ринку [8, с. 16].

На основі аналізу цих факторів було визначено ос!
новні особливості підвищення ефективності роздрібної
торгівлі з метою товаропросування продовольчих то!
варів, зокрема велика кількість учасників цього ринку,
значний вплив інфраструктури, наявність диспаритету
цін, взаємозв'язок кон'юнктури продовольчого ринку з

динамікою розвитку світових ринків, розвиненість кон!
куренції (табл. 2).

Отже, формування товаропросування продоволь!
чих товарів відбувається на основі ефективного функ!
ціонування інфраструктури ринку як сполучної ланки
між продавцем і покупцем, сукупності умов та чинників,
які впливають на кон'юнктуру ринку, тобто зміну по!
питу, пропозиції та ціни, підвищення конкурентних ха!
рактеристик продовольчих товарів і весь цей процес
відбувається під контролем держави, центральних і
місцевих органів влади.

На думку А.С. Савощенко, в умовах "економічної
глобалізацій суспільна прогресивна динаміка стає не так
наслідком екстраполяції у часі традиційних переваг і
попередніх здобутків, як результатом застосування
ефективної моделі поєднання широкого комплексу ви!
значальних динамічних чинників: від промислово!тех!
нологічних до соціально!ринкових" [6].

Забезпечення ефективної роботи виробників про!
довольства неможливе без побудови та використання
дієздатних та раціональних, з позицій всіх учасників
ринкових процесів, систем розподілу продукції. Так, на
підприємствах роздрібної торгівлі необхідно вивчати
динаміку товарних запасів, фактори що визначають їх

Рис. 1. Класифікація чинників формування товаропросування продовольчих товарів

Джерело: побудовано на основі [5, с. 63].
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розвиток, асортиментну структуру та оборотність за!
пасів, оцінити ефективність роботи з управління товар!
ними запасами та її вплив на діяльність торговельного
підприємства [8].

Розвиток роздрібної торгівля продовольчими това!
рами здійснюється під впливом політично!правових,
соціально!економічних, демографічних, географічних,
транспортних, організаційно!технологічних, управлі!
нських, фінансових та інших чинників, які постійно
змінюються. Відтак, необхідно використовувати прямі
та непрямі методи державного регулювання, прогнозу!
вання. Метою державного впливу є формування опти!
мальної структури роздрібної торгівлі продовольчими
товарами, забезпечення доступу споживачів до продо!
вольчих товарів тощо.

У таблиці 3 систематизовано основні чинники, які
впливають та розвиток роздрібної торгівлі продоволь!
чими товарами.

Розвиток роздрібної торгівлі продовольчими това!
рами в Україні здійснюється під впливом як ринкового
саморегулювання, так і з урахуванням державного ре!
гулювання.

Вплив держави на розвиток роздрібної торгівлі про!
довольчими товарами здійснюється за допомогою:

1. Цінової політики держави (регулювання інфля!
ційних процесів, зростання цін на основні продовольчі
товари).

2. Соціальної політики (скорочення реальних гро!
шових доходів обмежує споживчий попит на продо!
вольчі товари).

3. Політики держави в агропромисловому комплексі
(обсяги вітчизняного виробництва товарів народного
споживання).

4. Зовнішньоекономічної політики (вплив на імпорт!
ні та експортні операції).

Щодо цінової політики, то у зарубіжних країнах, як
правило, використовується непряме державне регулю!

вання. Виділимо основні методи, які можуть бути вико!
ристані в Україні:

1) регулювання закупівельних цін і фермерських
доходів;

2) регулювання попиту та пропозиції шляхом
здійснення закупівельних і товарних інтервенцій на про!
довольчих ринках;

3) державне кредитування виробництва та перероб!
ки продукції сільського господарства;

4) податкове регулювання із використанням пільг
для виробників продовольчих товарів.

Державне регулювання роздрібної торгівлі продо!
вольчими товарами необхідне, тому що сучасні форма!
ти роздрібної торгівлі продовольчими товарами мають
ряд численних переваг:

1) поєднання оптової та роздрібної торгівлі;
2) низькі витрати на стимулювання збуту продукції;
3) економія на масштабах при закупівля продукції

та економія на транспортних витратах;
4) можливості залучення працівників, їх навчання тощо.

ВИСНОВКИ
Враховуючи те, що товаропросування продовольчих

товарів є складною просторово!економічною системою,
яка складається з численних елементів і взаємозв'язків
між ними, то нами було проведено дослідження різно!
манітних факторів, що визначають його формування і
функціонування. На нашу думку, основними фактора!
ми є: економічне зростання регіону, обсяг попиту, взає!
модія пропозиції і попиту, органи загальнодержавного
та регіонального управління та фактор непрямого впли!
ву. Також визначенні такі чинники впливу на забезпе!
чення товаропросування продовольчих товарів: цінова
політика, ринкова кон'юнктура, інфраструктура ринка,
попит і пропозиція продовольчих товарів, інституційне
забезпечення, бюджетні обмеження споживачів і фак!
тори циклічного та економічного росту.

Таблиця 2. Особливості підвищення ефективності роздрібної торгівлі з метою товаропросування продовольчих товарів
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Таблиця 3. Фактори, які впливають на розвиток торгівлі
продовольчими товарами
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Джерело: складено автором.

На основі аналізу цих факторів було визначено ос!
новні особливості підвищення ефективності роздрібної
торгівлі з метою товаропросування продовольчих то!
варів, зокрема велика кількість учасників даного рин!
ку, значний вплив інфраструктури, наявність диспари!
тету цін, взаємозв'язок кон'юнктури продовольчого
ринку з динамікою розвитку світових ринків, розви!
неність конкуренції.
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