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У статті досліджено зміну показників роз-
витку внутрішнього ринку товарів функ-
ціонального характеру і зміну показників 
розвитку внутрішнього ринку товарів 
структурного характеру в рамках методич-
ного підходу до оцінки стану внутрішнього 
ринку товарів для формування узагальню-
ючих коефіцієнтів розвитку внутрішнього 
ринку товарів функціонального та струк-
турного характеру відповідно.
Ключові слова: внутрішній ринок, товар, 
коефіцієнт, зміна, динаміка, оцінка.

В статье исследованы изменения показа-
телей развития внутреннего рынка това-
ров функционального характера и измене-
ние показателей развития внутреннего 
рынка товаров структурного характера 
в рамках методического подхода к оценке 
состояния внутреннего рынка товаров для 
формирования обобщающих коэффициен-

тов развития внутреннего рынка товаров 
функционального и структурного харак-
тера соответственно.
Ключевые слова: внутренний рынок, 
товар, коэффициент, изменение, динамика, 
оценка.

The article is devoted to the study of changes 
in the indicators of development of the domes-
tic market of goods of a functional nature 
and the change in indicators of development 
of the domestic market of goods of a struc-
tural nature. The research was carried out in 
accordance with the methodical approach of 
assessing the state of the domestic market of 
goods in order to formulate generalizing coef-
ficients of development of the domestic market 
of goods of functional and structural nature, 
respectively.
Key words: domestic market, commodity, coef-
ficient, change, dynamics, estimation.

Постановка проблеми. У період інтеграційних 
процесів у світове господарство пріоритетним век-
тором усебічного співробітництва з ЄС є форму-
вання ефективної економіки. Ключовим засобом 
інтеграційних процесів є розвиток вітчизняного 
внутрішнього ринку, що є актуальним питанням і 
потребує всебічного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питання стану і розвитку внутріш-
нього ринку товарів є актуальними і розглядаються 
постійно у працях багатьох учених-економістів, що 
свідчить про достатність і глибину сучасної науко-

вої думки з питань забезпечення розвитку вну-
трішнього ринку товарів. 

Оцінка стану і розвитку внутрішнього ринку 
товарів базується на методичних підходах і мето-
дах дослідження. У попередніх роботах уже було 
визначено методичний підхід до оцінки стану і роз-
витку внутрішнього ринку товарів, а також обґрун-
товано розподіл коефіцієнтів зміни окремих показ-
ників внутрішнього ринку товарів з урахуванням 
їхньої інформаційної різнорідності.

Питання аналітичного дослідження процесів, 
що виникають на внутрішньому ринку товарів, не є 
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Таблиця 1
Коефіцієнт зміни об’ємно-цінових параметрів внутрішнього ринку товарів

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт зміни фізичного обсягу 
оптового товарообороту 1,005 0,729 1,118 1,062 0,989 0,978 0,736 0,879 1,113 1,079

Коефіцієнт зміни фізичного обсягу 
обороту роздрібної торгівлі 1,186 0,834 1,076 1,147 1,159 1,095 0,914 0,793 1,040 1,088

Коефіцієнт зміни фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту 1,179 0,794 1,078 1,137 1,137 1,056 0,904 0,790 1,044 1,157

Коефіцієнт зміни фізичного обсягу 
внутрішнього ринку 1,010 0,844 1,185 1,189 1,162 1,063 0,735 0,706 1,351 0,943

Джерело: розраховано автором на основі [4–12]

новими. Дослідженням розвитку внутрішнього ринку 
товарів займалися такі вчені, як: В. Апопій, І. Бланк, 
В. Бодров, А. Герасименко, О. Міняйло, В.О. Точи-
лін, Т.О. Осташко, О.В. Пустовойт [1], А. Кредисов, 
І. Сіваченко, Ю. Пахомов, О. Паценко, В. Чередни-
ченко, О. Шнипко, Ю.М. Уманців, М.В. Катран [2], 
В.Д. Лагутін [3] та ін. Проте потребує глибокого й 
усебічного дослідження питання впровадження уза-
гальнюючого коефіцієнту, який би виражав характер 
розвитку внутрішнього ринку товарів.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
оцінка стану внутрішнього ринку товарів для фор-
мування системи показників оцінки стану і роз-
витку внутрішнього ринку товарів з урахуванням 
даних інформаційної бази.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
методичним підходом до визначення стану внутріш-
нього ринку товарів пропонується проводити оцінки 
стану внутрішнього ринку товарів для формування 
системи показників оцінки стану внутрішнього ринку 
товарів з урахуванням даних інформаційної бази.

У попередніх дослідженнях встановлено, що 
розподіл показників оцінки стану внутрішнього 
ринку з використанням методу систематизації від-
бувається за блоками, де показники систематизу-
ються залежно від:

1. оцінки функціонального характеру (обсягу 
оптового товарообороту, обороту роздрібної тор-
гівлі, роздрібного товарообороту та обсягу вну-
трішнього ринку з інфляційним корегуванням); 
оцінки рівномірності розподілу товарообороту 
(коефіцієнти варіації оптового товарообороту, 
обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товаро-
обороту за регіонами);

2. оцінки структурного характеру (показники 
оцінки структури за товарними групами 
(питома вага в оптовому та роздрібному товароо-
бороті непродовольчих товарів); показники оцінки 
структури за суб’єктами, питома вага в оптовому 
та роздрібному товарообороті товарів вітчизня-
ного виробництва, питома вага в обсязі внутріш-
нього ринку інвестиційних товарів);

3. оцінки факторно-зумовлюючого характеру 
(показники оцінки розвиненості основної інфра-
структури, показники оцінки розвиненості обслу-

говуючої інфраструктури, показники оцінки кон-
курентних умов, показники оцінки регулятивного 
впливу держави тощо).

У рамках даного дослідження пропонуються 
здійснити оцінку показників функціонального 
характеру (показники оцінки об’ємно-цінових пара-
метрів внутрішнього ринку товарів та показники 
оцінки рівномірності розподілу товарообороту), 
а також дослідити зміну показників оцінки струк-
турного характеру (показники оцінки структури за 
товарними групами та показники оцінки структури 
за суб’єктами (ринковими партнерами).

У табл. 1 наведено коефіцієнти зміни об’ємно-
цінових параметрів внутрішнього ринку товарів за 
роками (2008–2017).

Як видно з даних табл. 1, зростанням фізич-
ного обсягу оптового товарообороту вирізнялися 
значення показника за 2008 р., 2010–2011 та 
2016–2017 рр. Фізичний обсяг обороту роздрібної 
торгівлі, роздрібного товарообороту та обсягу вну-
трішнього ринку зростав за всі роки досліджува-
ного періоду, крім 2009 та 2014–2015 рр. 

Частковий коефіцієнт зміни об’ємно-цінових пара-
метрів внутрішнього ринку представлений на рис. 1.

Як видно з даних рис. 1, спостерігаємо, що зміни 
об’ємно-цінових параметрів внутрішнього ринку за 
досліджуваний період можна охарактеризувати як 
прогресивні за винятком 2009 та 2014–2015 рр.

Коефіцієнти зміни рівномірності розподілу 
товарообороту наведено в табл. 2.

Як видно з даних табл. 2, лише на початку 
досліджуваного періоду спостерігалося поліп-
шення рівномірності розподілу оптового товароо-
бороту, обороту роздрібної торгівлі та роздрібного 
товарообороту. 

Частковий коефіцієнт зміни рівномірності роз-
поділу товарообороту за регіонами представле-
ний на рис. 2.

Щодо часткового коефіцієнту зміни рівномір-
ності розподілу показників за обсягами внутріш-
нього ринку товарів, то він свідчить про підвищення 
рівномірності розподілу в 2008–2010 та 2014 рр. 
Усі інші роки досліджуваного періоду диферен-
ціація регіонів України за показниками обсягів 
товарообороту зростала, що призводило до змен-
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Таблиця 2
Коефіцієнти зміни рівномірності розподілу товарообороту за регіонами
Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Коефіцієнт зміни рівномірності розпо-
ділу оптового товарообороту 1,110 1,103 1,024 0,903 0,988 0,979 0,975 0,898 0,955 0,978

Коефіцієнт зміни рівномірності розпо-
ділу обсяг обороту роздрібної торгівлі 1,080 1,027 1,007 1,013 0,986 0,995 1,044 0,925 0,975 0,830

Коефіцієнт зміни рівномірності розпо-
ділу обсягу роздрібного товарообороту 1,060 1,026 1,005 1,011 0,997 1,001 0,997 0,946 0,972 0,906

Джерело: розраховано автором на основі [4–12]

шення ступеня рівномірності розподілу показників 
стану внутрішнього ринку за регіонами.

Узагальнюючий коефіцієнт розвитку внутріш-
нього ринку функціонального характеру наведено 
на рис. 3.

Узагальнюючий коефіцієнт розвитку внутріш-
нього ринку функціонального характеру свідчить 
про прогресивні зміни за показниками функціональ-
ного характеру впродовж усього досліджуваного 
періоду, крім 2009 та 2014–2015 рр., а також 2017 р.

У таблиці 3 наведено коефіцієнти зміни струк-
тури товарообороту за товарними групами.

Як видно з даних табл. 3, зміни у струк-
турі оптового товарообороту за товарними гру-

пами були прогресивними в 2010–2011, 2013 та 
2015–2016 рр. досліджуваного періоду. Зміни в 
структурі роздрібного товарообороту були прогре-
сивними в 2010–2011 та 2015–2017 рр. 

Частковий коефіцієнт зміни структури за товар-
ними групами представлено на рис. 4.

Як видно з даних рисунку, зміни в структурі вну-
трішнього ринку за товарними групами були про-
гресивними лише в 2010–2011 та 2015–2017 рр. 
За іншими роками досліджуваного періоду спосте-
рігалися дегресивні зміни в структурі внутрішнього 
ринку за товарними групами. 

У табл. 4 наведено коефіцієнти зміни структури 
внутрішнього ринку за суб’єктами ринку.
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Рис. 1. Частковий коефіцієнт зміни  
об’ємно-цінових параметрів внутрішнього ринку

Рис. 2. Частковий коефіцієнт зміни рівномірності розподілу внутрішнього ринку
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Як видно з даних табл. 4, у більшості років 
досліджуваного періоду зміни в структурі опто-
вого та роздрібного товарообороту за суб’єктами 
ринку (ринковими партнерами) були дегресив-
ними. Частковий коефіцієнт зміни структури за 
суб’єктами ринку наведено на рис. 5.

Як видно з даних рис. 5, зміни в структурі внутріш-
нього ринку за суб’єктами (ринковими партнерами) 
були прогресивними в 2008–2009 рр. та 2016 р. 
За іншими роками досліджуваного періоду зміни в 

Рис. 3. Узагальнюючий коефіцієнт розвитку  
внутрішнього ринку функціонального характеру
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Рис. 4. Частковий коефіцієнт зміни структури за товарними групами

структурі внутрішнього ринку за суб’єктами (ринко-
вими партнерами) можуть уважатися дегресивними. 
Узагальнюючий коефіцієнт розвитку внутрішнього 
ринку структурного характеру наведено на рис. 6.

Як видно з даних рис. 6, узагальнюючий кое-
фіцієнт розвитку внутрішнього ринку товарів 
структурного характеру був прогресивним лише в 
2008–2010 рр. та 2016 р. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, зміна показників розвитку внутріш-

Таблиця 3
Коефіцієнти зміни структури товарообороту за товарними групами

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт зміни питомої ваги в опто-
вому товарообороті непродовольчих 
товарів (коефіцієнт прогресивності 
змін структури оптового товарообороту 
за товарними групами)

0,950 0,940 1,014 1,024 0,975 1,014 0,986 1,021 1,022 0,996

Коефіцієнт зміни питомої ваги в роз-
дрібному товарообороті непродоволь-
чих товарів (коефіцієнт прогресивності 
змін структури роздрібного товарообо-
роту за товарними групами)

0,960 0,915 1,008 1,010 0,979 0,985 0,997 1,003 1,002 1,020

Джерело: розраховано автором на основі [4–12]
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Рис. 5. Частковий коефіцієнт зміни структури за суб’єктами ринку

Рис. 6. Узагальнюючий коефіцієнт розвитку  
внутрішнього ринку структурного характеру
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нього ринку функціонального характеру і зміна 
показників розвитку внутрішнього ринку струк-
турного характеру дали можливість отримати 
узагальнюючі коефіцієнти розвитку внутрішнього 
ринку функціонального та структурного характеру 
відповідно.

Перспективою подальших досліджень є визна-
чення характеру розвитку внутрішнього ринку 
факторно-зумовлюючого характеру для подаль-
шого визначення співвідношень між узагальнюю-
чими індикатором стану та узагальнюючими кое-
фіцієнтами розвитку внутрішнього ринку товарів.

Таблиця 4
Коефіцієнти зміни структури за суб’єктами ринку

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт зміни питомої ваги про-
дажу товарів вітчизняного вироб-
ництва в оптовому товарообороті 
(коефіцієнт прогресивності змін 
структури оптового товарообороту 
за виробниками)

1,030 1,018 0,996 0,961 0,922 0,922 0,893 0,967 0,949 0,982

Коефіцієнт зміни питомої ваги про-
дажу товарів вітчизняного виробни-
цтва в роздрібному товарообороті 
(коефіцієнт прогресивності змін 
структури роздрібного товарообо-
роту за виробниками)

1,030 1,070 0,950 0,960 0,950 0,980 1,000 1,010 0,960 0,940

Коефіцієнт зміни питомої ваги про-
дажу інвестиційних товарів в обсязі 
внутрішнього ринку (коефіцієнт про-
гресивності змін структури внутріш-
нього ринку за цілями покупців)

1,030 1,006 1,025 0,999 1,001 1,000 0,960 0,956 1,127 1,005

Джерело: розраховано автором на основі [4–12]
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У статті розглянуто основні тенденції роз-
витку машинобудування в Україні. Проаналі-
зовано економічні показники машинобудівної 
галузі за 2016–2017 рр. Виділено проблеми, 
з якими, на думку сучасних науковців, стика-
ються вітчизняні машинобудівні підприєм-
ства. Визначено обсяги реалізованої маши-
нобудівної продукції та обсяги виробництва. 
Розроблено рекомендації щодо поліпшення 
та підвищення ефективності машинобу-
дівної галузі в Україні. Зроблено висновки 
про можливість практичного застосування 
отриманих результатів дослідження.
Ключові слова: машинобудування, тен-
денції, економічний стан, ефективність, 
економіка, галузь, потенціал, виробництво, 
устаткування, показники.

В статье рассмотрены основные тенден-
ции развития машиностроения в Украине. 
Проанализированы экономические показа-
тели машиностроительной отрасли за 
2016–2017 гг. Выделены проблемы, с кото-
рыми, по мнению современных ученых, стал-
киваются отечественные машинострои-
тельные предприятия. Определены объемы 
реализованной машиностроительной про-

дукции и объемы производства. Разрабо-
таны рекомендации по улучшению и повыше-
нию эффективности машиностроительной 
отрасли в Украине. Сделаны выводы о воз-
можностях практического применения полу-
ченных результатов исследования.
Ключевые слова: машиностроение, тен-
денции, экономическая ситуация, эффек-
тивность, экономика, отрасль, потенциал, 
производство, оборудование, показатели.

In the article the main tendencies of develop-
ment of mechanical engineering in Ukraine are 
considered. The economic indicators of the 
machine-building industry for 2016–2017 are 
analyzed. The problems with which, according 
to modern scientists, are encountered by domes-
tic machine-building enterprises. It is indicated 
which volumes of sold machine-building products 
and production volumes. Recommendations for 
improving and enhancing the machine-building 
industry in Ukraine have been developed. Con-
clusions are made about the feasibility of apply-
ing the results of the study.
Key words: machine building, tendencies, eco-
nomic situation, efficiency, economy, industry, 
potential, production, equipment, indicators.

Постановка проблеми. Економічний розвиток 
країни залежить від конкурентоспроможності вітчиз-
няних підприємств, сучасні інтеграційні процеси під-
штовхують до зростання конкуренції, насамперед у 

промисловості. Розвиток машинобудівної галузі віді-
грає центральну роль передусім за рахунок техніч-
ного, наукового та технологічного потенціалу даної 
галузі. Аналіз тенденцій розвитку машинобудівної 


