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Оцінка стану та розвитку внутрішнього ринку потребує розробки відповідного 

методологічного апарату, який поєднує в собі методи оцінювання стану 

внутрішнього ринку товарів та методи оцінювання розвитку внутрішнього ринку 

товарів. Вивчення будь-яких процесів або явищ необхідно розпочинати з їх оцінки 

стану та розвитку. Оцінка стану внутрішнього ринку товарів та його розвитку 

передбачає створення методологічного апарату, які передбачені відповідними 

методичними підходами. 

Питання методологічного забезпечення внутрішнього ринку є актуальними і 

розглядаються у дослідженнях багатьох економістів-науковців. Варто зауважити, 

що автори в своїх дослідженнях гуртуються на створені методологічного апарату 

оцінки стану та розвитку внутрішнього ринку виходячи з методичних підходів 

щодо видів забезпечення розвитку зупиняючись на дослідженні одного або кількох 

видів забезпечення у залежності від того, що є елементом (об’єктом) дослідження 

внутрішнього ринку товарів, а саме ресурси.  

З проведеної систематизації, найбільша кількість авторів приділяє увагу 

методичному підходу до оцінки стану внутрішнього ринку на основі окремого 

забезпечення. Всі методичні підходи щодо забезпечення внутрішнього ринку 

товарів дали змогу отримати методологічний базис забезпечення розвитку 

внутрішнього ринку та створення методичного підходу до оцінки стану та розвитку 

внутрішнього ринку товарів, що і потребує подальшого дослідження. 
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Тому, метою дослідження є формування методичного підходу до оцінки 

характеру розвитку внутрішнього ринку товарів. 

Оцінка стану та розвитку внутрішнього ринку потребує розробки відповідного 

методологічного апарату, який поєднує в собі методи оцінювання стану 

внутрішнього ринку товарів та методи оцінювання розвитку внутрішнього ринку 

товарів, передбачені відповідними методичними підходами (табл.1). 

Таблиця 1. 

Методологічний апарат оцінки стану та розвитку внутрішнього ринку 

Методичний 

підхід 

Етап Метод 

М
ет

о
д

и
ч
н

и
й

 п
ід

х
ід

 д
о
 о

ц
ін

к
и

 с
та

н
у
 

в
н

у
тр

іш
н

ь
о
го

 р
и

н
к
у
 

Формування системи показників оцінки стану 

внутрішнього ринку товарів з врахуванням даних 

інформаційної бази 

Метод  

 систематизації 

 

Формування на основі сформованої інформаційної бази 

вихідного масиву даних за показниками оцінки стану 

внутрішнього ринку товарів  

Метод пасивної 

ідентифікації 

 

Визначення нормованих значень показників оцінки стану 

внутрішнього ринку товарів  

Метод 

нормування   

Зведення нормованих значень показників оцінки та 

визначення індикаторів стану внутрішнього ринку 

товарів  

Метод 

агрегування  

Формування шкали інтерпретації значень індикаторів 

оцінки стану внутрішнього ринку товарів  
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 Формування системи коефіцієнтів розвитку 

внутрішнього ринку товарів відповідно до показників 

оцінки його стану 

Метод 

міжсистемної 

відповідності 

Розрахунок коефіцієнтів змін за окремими показниками 

оцінки стану внутрішнього ринку з врахуванням їхньої 

інформаційної орієнтованості   

Метод  

індексів 

 

Зведення коефіцієнтів змін за окремими показниками 

оцінки стану внутрішнього ринку та визначення 

коефіцієнтів розвитку 

Метод  

агрегування 

Формування шкали інтерпретації значень коефіцієнтів 

розвитку  внутрішнього ринку товарів 

Метод побудови 

номінальної 

шкали  

Джерело: сформовано автором [1-3] 

Методичний підхід передбачає здійснення декількох етапів. Серед них 

першим етапом є формування системи показників оцінки стану внутрішнього 

ринку товарів, яка має враховувати дані, що містяться в інформаційній базі. З цією 

метою використовується метод систематизації даних, що містяться в 

інформаційній базі для оцінки стану внутрішнього ринку, що дозволяє 

впорядкувати показники та згрупувати їх. 
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Запропоновано всі показники оцінки стану внутрішнього ринку товарів 

розподілити на три основні блоки: 

- показники оцінки функціонального характеру; 

- показники оцінки структурного характеру; 

- показники оцінки факторно-обумовлюючого характеру. 

В рамках першого блоку пропонується визначати такі групи: 

- показники оцінки об’ємно-цінових параметрів (обсяг оптового 

товарообороту, обороту роздрібної торгівлі, роздрібного товарообороту та обсягу 

внутрішнього ринку з інфляційним корегуванням).  

Тобто всі показники, які мають вартісний характер, пропонується перевести у 

ціни базисного періоду, що дозволить отримати результати оцінки стану 

внутрішнього ринку з врахуванням одразу двох його параметрів – обсягів та цін на 

товари; 

- показники оцінки рівномірності розподілу товарообороту (оптового 

товарообороту, обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товарообороту) за 

регіонами. Серед показників, що характеризують рівномірність розподілу, 

пропонується використовувати коефіцієнти варіації за кожним видом обороту 

товарів.  

За другим блоком показників оцінки структурного характеру пропонується 

визначати: 

- показники оцінки структури за товарними групами (питома вага в 

оптовому та роздрібному товарообороті непродовольчих товарів); 

- показники оцінки структури за суб’єктами (питома вага в оптовому та 

роздрібному товарообороті товарів вітчизняного виробництва – структура за 

виробником, питома вага в обсязі внутрішнього ринку інвестиційних товарів – 

структура за цілями споживача). 

За третім блоком пропонується визначати: 

- показники оцінки розвиненості інфраструктури (основної – кількість 

оптових підприємств, кількість бірж, кількість об’єктів роздрібної торгівлі, 

кількість та торгова площа магазинів, забезпеченість населення об’єктами торгівлі 

та торговою площею; обслуговуючої - транспорту, складського господарства, 
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поштової та кур’єрської діяльності, фінансової та страхової діяльності, інформації 

та комунікацій, професійної, наукової та технічної діяльності, адміністративного і 

допоміжного обслуговування, освіти); 

- показники оцінки конкурентних умов (питома вага ринків з конкурентною 

структурою, рівень конкуренції); 

- показники оцінки регулятивного впливу держави (оцінка України згідно 

рейтингу Doing Business за його складовими - реєстрація підприємств, отримання 

дозволів на будівництво, підключення до системи електропостачання, реєстрація 

власності, отримання кредитів, захист мінори тарних інвесторів, оподаткування, 

міжнародна торгівля, забезпечення виконання контрактів, відновлення 

платоспроможності). 

За показниками, що включено до системи оцінки стану внутрішнього ринку 

методом пасивної ідентифікації, що передбачає фіксацію значень оціночних 

параметрів без втручання дослідника в процес функціонування об’єкта вивчення, 

має здійснюватись формування вихідного масиву даних. 

Зважаючи на те, що до системи показників оцінки стану внутрішнього ринку 

товарів входять різнопланові показники, що мають різні одиниці вимірювання, 

виникає необхідність у визначенні нормованих значень. При цьому, при 

розрахунку нормованих значень показників важливо забезпечити їх інформаційну 

односпрямованість. З цією метою показники поділяють на стимулятори та 

дестимулятори.  

Зв'язок між інтегральною оцінкою та показником-стимулятором прямий, а із 

показником-дестимулятором цей зв'язок обернений. Дестимулятори перетворюють 

на стимулятори за допомогою нормування. 

На практиці застосовують різні способи нормалізації. Усі вони ґрунтуються на 

порівнянні емпіричних значень показника з певною величиною, якою може бути 

максимальне або мінімальне з досягнутих значення за досліджуваний період. 

Розподіл показників оцінки стану внутрішнього ринку з врахуванням їхньої 

інформаційної різнорідності. 

На основі нормованих значень шляхом багатокрокового агрегування  

визначаються: 
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І крок: часткові індикатори оцінки стану внутрішнього ринку. 

ІІ крок – визначення узагальнюючих індикаторів стану за блоками оцінки: 

- узагальнюючий індикатор оцінки функціонального характеру: 

- узагальнюючий індикатор оцінки структурного характеру: 

- узагальнюючий індикатор оцінки факторно-обумовлюючого характеру 

ІІІ крок – визначення інтегрального індикатору стану внутрішнього ринку 

товарів. 

З метою формування шкали інтерпретації значень індикаторів оцінки стану 

внутрішнього ринку товарів було використано методи побудови шкали з рівними 

інтервалами. На основі шкали можна інтерпретувати індикатори оцінки стану 

внутрішнього ринку товарів від критичного до досконалого. Якщо досягнутий 

рівень відібраних показників оцінки дає змогу оцінити стан внутрішнього ринку, 

то їхні зміни в динаміці – його розвиток. 

Значущість запропонованого методичного підходу полягає у тому, що він 

поєднує в собі як методи оцінювання стану внутрішнього ринку товарів так і 

методи оцінювання розвитку внутрішнього ринку товарів, передбачені 

відповідними методичними підходами та передбачає формування системи 

показників оцінки стану внутрішнього ринку товарів з використанням методу 

систематизації даних, які містяться в інформаційній базі. У результаті 

обґрунтовано розподіл показників оцінки стану внутрішнього ринку з врахуванням 

їхньої інформаційної різнорідності.  
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