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ВСТУП
Товарообіг є одним із важливих показників соціаль"

но"економічного розвитку країни, який характеризує
заключний етап руху товарів до безпосередніх спожи"
вачів. Саме через товарообіг відбувається зміна форм
вартості споживчих товарів, створеної в процесі вироб"
ництва. Традиційно товарообіг досліджується переваж"
но на мікрорівні як основний показник діяльності тор"
гівельних підприємств.

Однак, на сьогоднішній день дослідження товаро"
обігу та факторів, які на нього впливають, має відбува"
тися і на макрорівні, оскільки оптимальна структура то"
варообігу держави є одним з головних чинників конку"
рентоспроможності її економіки.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Товарообіг на мікрорівні досліджується у працях

В. Блонської, В. Копійки, В. Лісіци, А.Мазаракі, Л. Оме"
лянович, К. Феофанова, Т. Шинкаренко та ін. Дослі"
дження товарообігу на макро" і мікрорівнях має свої
особливості, які зумовлені характерними рисами това"
рообігу на різних рівнях, а також відмінними чинника"
ми, які впливають на обсяги, структуру та інтенсивність
товарообігу. Тому метою нашої статті є уточнення сут"
ності товарообігу країни, класифікація його видів та
виявлення чинників, які на нього впливають.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняні дослідники у своїх працях трактують

товарообіг на мікрорівні як продаж товарів масового
споживання та надання платних торговельних послуг
населенню для задоволення особистих потреб в обмін
на його грошові доходи, або іншим підприємствам — для
подальшої переробки чи продажу за
певний період часу [10, с. 93]. Това"
рообіг становить підгрунтя розра"
хунків цілої низки показників — це й
обсяг товарної маси, і величина тор"
говельного підприємства; фінансовий
результат торговельної діяльності, й
обсяг витрат покупців на придбання
товарів тощо. Окрім того, показники
продажу окремих товарних груп ви"
користовують під час розрахунків
структури товарного ринку, індексів
цін тощо.

Товарообіг на макрорівні є шир"
шим поняттям, що враховує не тільки
кількісні характеристики обсягів про"
даних товарів, але і часові характери"
стики руху товарів. Узагальнені виз"

УДК 336

ТОВАРООБІГ КРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ НА

НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

О. А. Сотніченко,
старший викладач,  Національний університет ДПС України

У статті визначено сутність товарообігу та розроблено класифікацію його видів. Визначено ключові

фактори, які впливають на кожен вид товарообігу.

In the article essence of turnover is certain and classification of his kinds is worked out. Key factors which

influence on every type of turnover are certain.

начення товарообігу, які можуть бути застосовані як до
мікро", так і до макрорівня, дають економічні словники
(табл. 1).

На наш погляд, найточнішим є визначення товаро"
обігу, яке дає Оксфордський економічний словник (у
таблиці воно останнє). Таке тлумачення товарообігу
враховує і кількісні, і якісні характеристики, а також па"
раметри часу, де важливим є акцент на тому, що врахо"
вувати необхідно обсяги продажу товарів і послуг всіма
організаціями, що дає можливість отримати найбільш
повну картину руху товарів. Окрім того, таке тлумачен"
ня є універсальним, оскільки товарообіг може бути при"
в'язаний до певного ринку. Виходячи із наведених виз"
начень, до дослідження товарообігу можна виділити
кілька підходів (рис. 1).

Як видно з рис. 1, залежно від того, який підхід ви"
користовувати при дослідженні товарообігу, будуть
змінюватися ключові параметри, які характеризують
різні сторони товарообігу. Ключові параметри зміню"
ються під впливом як об'єктивних чинників, так і завдя"
ки застосуванню державних регуляторних інструментів,
а у випадку зовнішньоторговельного обігу — і під впли"
вом митно"тарифного регулювання країн"партнерів.
Окрім того, у регулюванні зовнішньоторговельного то"
варообігу велике значення має політична компонента,
а також участь країни у міжнародних торгових угодах,
торгових організаціях та митно"тарифних союзах.
Участь у митно"тарифних союзах та торгових органі"
заціях вносить суттєві обмеження у регулювання зов"
нішнього товарообігу, що, відповідним чином, позна"
чається і на внутрішньому товарообігі.

Перш ніж перейти до розгляду чинників, які впли"
вають на товарообіг країни, з'ясуємо основні види то"

Таблиця 1. Тлумачення сутності терміну товарообіг

Джерело: [4—7, 10, 13—15].
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Обсяг продажу товарів та надання послуг у грошовому вираженні за певний період часу 
Процес обігу товарів 
Економічний показник, який відображає сукупну вартість продаж засобів виробництва і 
предметів споживання 
Стадія обігу товарів 
Стадія процесу відтворення, яка охоплює рух товарів від сфери виробництва до сфери 
споживання 
Вартість продажу засобів виробництва і предметів споживання, характеризує якісні і 
кількісні сторони економічної діяльності у сфері товарного обігу 
Рух товарів пов’язаний з їхнім обміном на гроші й переходом від виробництва до 
споживання 
Економічний показник, що показує сукупну вартість продаж товарів і послуг за певний 
час 
Вартість загальних продажів товарів і послуг будь-якими організаціями протягом 
досліджуваного періоду або загальна вартість трансакцій на визначеному ринку 
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варообігу. Визначення видів товарообігу є важливим як
з позиції класифікації чинників, які на нього впливають,
так і з позиції вибору регуляторних інструментів.

Економічні словники та посібники із зовнішньоеко"
номічної діяльності найчастіше виділяють наступні види
товарообігу (табл. 2).

Аналіз літературних джерел засвідчив, що основний
акцент робиться на поділі товарообігу на оптовий і роз"
дрібний, таке звуження сфери дослідження призвело до
відсутності розгорнутої класифікації товарообігу, яка
дозволила б не тільки систематизувати види товарообі"
гу, але і чинники, які на нього впливають, що, у свою
чергу, дозволило б здійснити оптимальний вибір інстру"
ментів регулювання як внутрішнього, так і зовнішнього
товарообігу. Нами пропонується наступна класифіка"
ція видів товарообігу (табл. 3).

Також можна розглядати товарообіг у розрізі видів
економічної діяльності, такі дослідження мають сенс у
випадку, якщо існує необхідність стимулювання вироб"
ництва і реалізації певного виду товарів.

Значна роль у формуванні економічного потенціа"
лу держави, забезпеченні ефективного функціонуван"
ня системи обігу споживчих товарів відведена сфері
внутрішньої торгівлі як важливій складовій внутрішнь"
ого ринку. Внутрішня торгівля характеризується наяв"
ністю домінуючої частки приватного капіталу, сталою
позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообі"
гу, збільшенням чисельності приватних підприємців [8].

За останні роки в Україні відбулися позитивні зміни

в розвитку матеріально"технічної бази
торгівлі: упроваджуються сучасні тор"
говельні технології, створюються
роздрібні торговельні підприємства,
які за рівнем культури обслуговуван"
ня покупців відповідають вимогам
європейських стандартів, а також
вітчизняні торговельні мережі, що
здійснюють торгівлю під однією тор"
говельною маркою, дотримуються
єдиної стратегії діяльності, мають єди"
ний центр управління, координації та
контролю, власний розподільний
склад [11, с. 15 — 18].

Незадовільне функціонування
торгівлі підриває принципи соціальної
справедливості, матеріальної захище"
ності населення, порушуючи процес
розподілу. Розвиток внутрішньої
торгівлі, в першу чергу товарами
вітчизняного виробництва, є визна"
чальним напрямом політики економі"
чного зростання України [8]. Окрім
того, незадовільна структура внутріш"
ньої торгівлі негативно впливає на по"
казники регіонального товарообігу, а
також може сприяти збільшенню

імпортозалежності економіки країни.
В умовах загострення фінансової кризи для насе"

лення стало проблемою необгрунтоване зростання цін
на споживчому ринку, в тому числі на соціально зна"
чущі продовольчі товари. Розв'язання зазначеної про"
блеми потребувало комплексного підходу із застосуван"
ням як методів державного цінового регулювання (зок"
рема, декларування зміни оптово"відпускних цін на про"
довольчі товари), так і ринкових механізмів (наприклад,
товарних інтервенцій) [9, с. 84 — 85].

В Україні останнім часом спостерігаються деякі небез"
печні симптоми внутрішньої торгівлі. Тут мається на увазі
процес накопичення взаємного "невдоволення" між суб"
'єктами, які здійснюють торгову діяльність, і державними
органами. Перші — невдоволені тенденцією до суворішо"
го обліку торгової діяльності (наприклад, пропозицією
встановлювати на ринках касові апарати). Державні орга"
ни, зокрема податкова адміністрація, не можуть знайти ре"
альних засобів для забезпечення податкової дисципліни,
оскільки багато продавців взагалі не сплачують податків
або сплачують не в повному обсязі, приховуючи дійсний
товарообіг. Тому такі спірні питання необхідно вирішува"
ти шляхом законодавчого вдосконалення [8].

Значимість для країни зовнішнього товарообігу виз"
начається такими параметрами:

— вплив на стан платіжного балансу, що, у свою чер"
гу, впливає на фінансову рівновагу країни;

— вплив на поведінку вітчизняного товаровиробни"
ка, який може сприяти збільшенню або зменшенню

імпортозалежності країни;
— вплив на конкурентоспроможність еко"

номіки країни, її міжнародний діловий імідж.
Три ключові параметри змінюються під

впливом багатьох факторів, які генеруються
як зовнішнім, так і внутрішнім середовищем,
визначаються географічним положенням
країни, її природо"кліматичними умовами,
політичною позицією, економічною політи"
кою (як зовнішньою, так і внутрішньою). Роз"
робляючи стратегію регулювання зовнішньо"
го обігу, варто пам'ятати про те, що часовий
лаг між прийнятим рішенням та втраченими
позиціями є набагато меншим, порівняно з ча"
совим лагом відновлення таких позицій. Дом"
інуючі фактори, які впливаю на зовнішній,
внутрішній та регіональний товарообіг, відоб"
ражені у табл. 4.
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Рис. 1. Підходи до дослідження товарообігу та їх ключові параметри

Таблиця 2. Види товарообігу

Джерело: складено автором за [4—7, 10, 13—15].

Вид товарообігу Економічна сутність 

Валовий товарообіг  
(Gross trade turnover) 

У економічній статистиці – фінансовий показник всіх 
продажів у сфері товарного обігу, дорівнює сумі оптового 
і роздрібного товарообігу 

Зовнішньоторговельний 
обіг 
(Foreign trade turnover ) 

Обіг зовнішньої торгівлі. Сума експорту та імпорту 
країни або групи країн за певний проміжок часу (місяць, 
квартал, рік). 

Оптовий товарообіг Обіг оптової торгівлі, сума продажів товарів 
підприємствами оптової торгівлі 

Роздрібний товарообіг 
Обіг роздрібної торгівлі, сукупність роздрібних продажів 
товарів і послуг товарного характеру населенню, які 
придбають їх в обмін на свої грошові доходи 

Транзитний товарообіг 

Обсяг товарів, які продані не кінцевому споживачу, або 
здійснюють переміщення через митну територію країни 
для продажу їх на митній території іншої країни. Обсяг 
товарів, які реалізовані без попереднього складування. 
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Важливе значення для кра"
їни має динаміка оптового та
роздрібного товарообігу. Оп"
товий товарообіг являє собою
форму товарних зв'язків між
підприємствами. Його основна
функція полягає у постачанні
роздрібної мережі товарами з
найменшими витратами часу і
праці.

Останнім часом нерівном"
ірне розміщення виробництва
споживчих товарів, неспро"
можність роздрібних торго"
вельних підприємств устано"
вити тривалі господарські
зв'язки з виробниками та по"
стачальниками продукції при"
звели до значного зменшення
оптового товарообігу [3]. З
точки зору впливу на економі"
чний розвиток це є негативним
чинником, оскільки відбу"
вається звуження пропозиції,
яке при збільшенні попиту
призведе до автоматичного її
заміщення імпортними товара"
ми, придбаними шляхом пря"
мих продажів або через мере"
жу Інтернет.

Як економічна категорія
товарообіг характеризується
наявністю одночасно двох оз"
нак товару як об'єкта продажу
та продажу як форми руху то"
вару від виробника до спожи"
вача. Роздрібний товарообіг
можна розглядати з двох позицій:

— по"перше, як результат діяльності підприємства
торгівлі, його економічний ефект;

— по"друге (у соціально"економічному аспекті), як
показник товарного постачання населення, один з по"
казників рівня життя (за класифікацією ООН роздріб"
ний товарообіг відноситься до показників, які харак"
теризують рівень життя).

Значення товарообігу необхідно розглядати на рівні
держави та на рівні конкретного торговельного підприє"
мства (табл. 5).

Як видно з таблиці, роздрібний
товарообіг має велике значення, тому
його регулювання вимагає виважених
кроків і має бути направлене на досяг"
нення максимального ефекту як для
держави, так і для споживача. Клю"
чові фактори, які впливають на опто"
вий і роздрібний товарообіг, відобра"
жено у табл. 6.

Оцінка функціонування роздріб"
ної та оптової торговельної мережі,
а також ресторанного господарства
в Україні дає змогу засвідчити знач"
но вищий рівень розвитку першої,
хоча характер їх розвитку має спільну
тенденцію до вузлової територіаль"
ної акумуляції у великих містах і про"
мислово розвинених регіонах, що
свідчить про недостатній рівень вико"
нання вітчизняною сферою товарно"
го обігу регулюючої функції. Така
ситуація є характерною тенденцією
для країн з трансформаційними еко"
номіками і відображує недостатнє ви"
конання роздрібною торгівлею
функції повного забезпечення пла"

тоспроможного попиту споживачів, а оптовою торгів"
лею — сприяння активізації випуску та реалізації на
внутрішньому споживчому ринку товарів вітчизняного
виробництва і синхронізації функціонування сфер ви"
робництва і товарного обігу. Функціонування ресторан"
ного господарства в Україні характеризується посту"
повим зменшенням його соціально значимих секторів,
збільшенням кількості суб'єктів господарювання і на"
рощуванням обсягів діяльності. Це свідчить про висо"
кий рівень тінізації галузі і формування структурних

Вид 
товарообігу Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

Регіональний 

Платоспроможність покупців Доступність імпортних товарів 
Розвиненість інфраструктури Престижність іноземних брендів 
Реклама Якість імпортних товарів 
Структура товарного виробництва Зв’язки між товаровиробниками і 

торговцями Інфляція 

Внутрішній 

Платоспроможність покупців Доступність імпортних товарів 
Реклама Тарифне регулювання імпорту 

Структура товарного виробництва Співвідношення якості імпортних та 
вітчизняних товарів 

Інфляція Престижність іноземних брендів 
Регулювання цін на соціально значимі 
товари Залежність від імпортних ресурсів 

Податкове регулювання 

Зовнішній 

Якість вітчизняних товарів  Платоспроможність іноземних 
покупців 

Конкурентоспроможність вітчизняних 
товарів по ціні Залежність від імпортних ресурсів 

Платоспроможність вітчизняних 
покупців Митно-тарифні обмеження 

Реклама Членство у міжнародних торгових 
організаціях, митних союзах тощо 

Податкове регулювання 

Таблиця 4. Домінуючі фактори, які впливають на зовнішній, внутрішній і
регіональний товарообіг

Джерело: складено автором.

Таблиця 3. Класифікація товарообігу

Джерело: складено автором за даними [10, с. 96, 4—7].

Класифікаційна ознака Вид Сутність 

По відношенню до 
географічного 
спрямування реалізації 
товарів 

Обіг внутрішньої 
торгівлі 

Загальний обсяг товарів і послуг товарного 
характеру, реалізований на внутрішньому ринку 
країни 

Обіг зовнішньої 
торгівлі Загальний обсяг експорту та імпорту 

Регіональний 
товарообіг 

Загальний обсяг товарів і послуг товарного 
характеру, реалізований на регіональному ринку 
всередині країни 

У залежності від 
характеристики покупця 

Оптовий 

Обсяг перепродажу (продаж без перероблення) 
підприємствами від свого імені нових або вживаних 
товарів без будь-яких змін (крім звичайних для 
торгівлі операцій) роздрібним торговцям, 
підприємствам та організаціям або іншим 
оптовикам (крім населення) для їх використання або 
наступного продажу як в Україні, так і на експорт 

Роздрібний 

Роздрібний товарообіг підприємств (юридичних 
осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної 
торгівлі, а також розрахункові обсяги продажу 
товарів на ринках та фізичними особами-
підприємцями (на основі даних одноразового 
суцільного обстеження мережі роздрібної торгівлі 

Обіг ресторанного 
господарства 

Обсяг реалізованих товарів та послуг у ресторанній 
мережі 

У залежності від форми 
просування товарів 

Складський Обсяг реалізованих товарів, які раніше зберігалися 
на складах 

Транзитний Обсяг реалізованих товарів без попереднього 
зберігання на складах 

У залежності від типу 
товарів 

Товарообіг засобів 
виробництва 

Загальний обсяг реалізованих засобів виробництва, 
включаючи експорт 

Товарообіг предметів 
праці 

Загальний обсяг реалізованих предметів праці, 
включаючи експорт 

Товарообіг товарів 
народного споживання 

Загальний обсяг реалізованих товарів народного 
споживання, включаючи експорт 

Продукція сільського 
господарства 

Загальний обсяг реалізованої продукції сільського 
господарства, включаючи експорт 
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зрушень регресивного характеру. Рівень розвитку
зовнішньої торгівлі України визначається як недо"
статній для забезпечення гармонійного розвитку
сфери товарного обігу в країні в цілому. Це пояс"
нюється недостатнім рівнем використання геоеко"
номічного розташування країни, необгрунтованою,
з суто економічної точки зору, втратою ринків збу"
ту та недостатньою інтеграцією в світову систему
торговельних відносин. Істотною причиною тако"
го становища є першочерговість політичних інте"
ресів у налагодженні зовнішньоторговельних
зв'язків з країнами світу [2, c. 10—11; 7, с. 237].

Ключовими факторами, які впливають на по"
казники складського і транзитного товарообігу, є
наявність складських площ, вартість зберігання на
них товарних запасів, а також
швидкість обігу товарних запасів. Чим
дорожчим є складське зберігання,
тим більшими будуть обсяги транзит"
ного товарообігу. Недоліками зрос"
тання транзитного товарообігу є його
обмеженість, оскільки стабільно про"
давати великі обсяги товарів пос"
тійним покупцям без наявності склад"
ських площ досить складно.

Товарообіг за типом товарів є
найбільш складним з точки зору виз"
начення ключових чинників та вибору
інструментів регулювання. Склад"
ність визначення ключових чинників
зумовлена переплетенням та взаємо"
залежністю внутрішніх і зовнішніх
чинників, що ускладнює прогнозуван"
ня зміни товарообігу при застосу"
ванні регулюючих важелів по відно"
шенню до одного з них.

ВИСНОВКИ
Таким чином, товарообіг країни

— це вартість загальних продажів то"
варів і послуг будь"якими організаціями протягом дос"
ліджуваного періоду або загальна вартість трансакцій
на визначеному ринку. Запропонована нами розгорну"
та класифікація видів товарообігу та факторів, які на
нього впливають, дає можливість обрати найбільш
ефективні інструменти для регулювання товарообігу.
Перспективою подальших досліджень визначено вияв"
лення факторів, які впливають на товарообіг за типом
товарів.
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Вид товарообігу Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

Товарообіг ресторанного 
господарства 

Маркетингова і цінова політика Наявність платоспроможного 
попиту 

Розвиненість ресторанної 
мережі 

Податкове регулювання 
діяльності ресторанного бізнесу 

Роздрібний товарообіг 

Товарний профіль Податкове регулювання 
Стратегія діяльності на 
товарному ринку 

Наявність платоспроможного 
попиту 

Інфраструктура Інфляція 
Цінова і маркетингова політика Сегментація ринку 
Наявність торговельних площ Споживче кредитування 

Оптовий товарообіг 

Наявність складських 
приміщень Податкове регулювання 

Вартість зберігання товарів Наявність платоспроможного 
попиту 

Маркетингова і цінова політика Розвиненість великих 
рітейловських мереж 

Договірна і платіжна дисципліна Розвиненість платіжних систем 

Запасомісткість товарообігу 
Споживче кредитування 
Доступність овердрафтів та 
контокорентів 

Таблиця 6. Ключові фактори, які впливають на оптовий і роздрібний
товарообіг

Джерело: побудовано автором за [1, 10].

Таблиця 5. Значення роздрібного товарообігу

Джерело: [12, с. 63].

Для економіки країни Для економіки організації 
Один з найважливіших показників, 
який характеризує рівень життя 
населення 

Основний показник, який характеризує 
масштаби і обсяги торговельної 
діяльності 

Відображає основні промоції між 
виробництвом і споживанням 

Пов’язаний з усіма іншими показниками 
торговельної діяльності: потреб у 
складських і торгових приміщеннях, 
кадрах, основному і обіговому капіталі, 
доходами. Витратами, прибутком, 
рентабельністю 

Розвиток роздрібного товарообігу є 
необхідною умовою розвитку 
економіки країни 

Показник, який впливає на кінцеві 
результати торгової діяльності 


