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ВСТУП
Дослідження кон'юнктури ринку є одним з важли!

вих завдань, що постає перед суб'єктами господарю!

вання (на мікрорівні) та державою (на макрорівні) під

час аналізу сучасного стану економіки з метою визна!

чення стратегії й тактики діяльності. Визначення кон'!

юнктури ринку дає можливість суб'єктам господарюван!

ня здійснювати оцінку свого місця на ринку, приймати

управлінські рішення на основі проведених досліджень.

Вивчення кон'юнктури фінансового ринку спрямова!

но на визначення особливостей та ступеня його збалан!

сованості, співвідношення попиту та пропозиції на різні

види фінансових активів. Сутність дії ринкового механі!

зму полягає у спробах збалансувати попит та пропози!

цію, але даному процесу притаманний стохастичний ха!

рактер, що обумовлює наявність коливань та відхилень

від загальної тенденції розвитку ринку [1]. При цьому обо!

в'язково здійснюється аналіз поточного співвідношення

попиту та пропозиції, тобто кон'юнктури ринку.

Для розуміння ситуації на ринку недостатньо знати

лише зміни цін, біржових індексів, рух ресурсів та інших

показників. Дослідження ринкової кон'юнктури та кон!

курентних переваг потребує знання закономірностей
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розвитку економіки, взаємодії ринків у виробничому

процесі.

Дослідженню питань кон'юнктури ринку присвяче!

но багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних вче!

них. Серед вітчизняних науковців слід виділити Кучерен!

ко В.Р., Карпова В.А. [2], Ляшенко Г.П., Лазебник Л.Л.

[3], Кощій О.В., Ліпич Л.Г. [4] та інших. Серед зарубіж!

них вчених вагомий внесок зробили: Левшин Ф.М. [5],

Кондратьєв Н.Д. [6], Хансен Е. [7], Нікітін С.П. [8], Мак!

конел К., Брю С. [9] та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є систематизація визначень ка!

тегорії "кон'юнктура ринку" з позицій різних економіч!

них шкіл та уточнення даного поняття.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теорія кон'юнктури як самостійний науковий напрям

з'явилася на початку ХХ ст. Відтак, термін "кон'юнкту!

ра" походить від лат. "conjungo" (поєднувати) й озна!

чає "збіг обставин, які створили певний стан, положен!

ня речей, що здатні впливати на хід та результат будь!

якої справи" [10].
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Дослідження кон'юнктури ринку проводилися ба!

гатьма представниками різних економічних шкіл. Мар!

жиналісти К. Менгер, Ф. Фон Візер обгрунтували взає!

мозв'язок аналізу конкуренції та об'єктивної необхід!

ності визначення та дослідження потреб суспільства, а

саме мотивів поведінки різних груп. А. Маршалл, пред!

ставник неокласичної школи економіки, розробив кон!

цепцію взаємодії попиту і пропозиції, що здійснюють

безпосередній вплив на ринкові процеси та ситуацію на

ринку в цілому. Продовжуючи працю А. Маршалла, Л.

Вальрас вивів теорію економічної рівноваги. У ХХ ст.

сформувалося три наукові школи, що присвятили свою

діяльність вивченню кон'юнктури: американська (Гар!

вардська школа бізнесу), російська та німецька.

У табл. 1 представлені погляди зазначених шкіл та

основні відмінності у підходах до дослід!

ження кон'юнктури, а також їх основні до!

сягнення в теорії кон'юнктури.

Отже, сучасна теорія кон'юнктури рин!

ку активно розвивається з початку ХХ ст., з

прискоренням у 30!і роки і в подальшому.

Активно вивчаються причини розладу еко!

номічних систем капіталістичних країн. У

цьому аспекті важливого значення набуває

дослідження поглядів вчених!економістів

того часу на питання кризових явищ та місця

кон'юнктури в них у табл. 2.

Представлені у табл. 2 позиції вчених

зводяться до визначення кон'юнктури лише

за зовнішніми ознаками. Такий підхід є звуженим та не

враховує вплив ендогенних чинників.

Вагомий внесок у дослідження питання кон'юнкту!

ри ринку зробив М.І. Туган!Барановський, започаткував!

ши вчення про циклічність розвитку та функціонування

економіки. Вчений довів у 1894 р. теорію періодичності

промислових криз, визначивши шляхи їх подолання за

рахунок бюджетно!фіскальної та грошово!кредитної

політик [13].

На його думку, зазначені політики здійснюють

вплив на забезпечення стабілізації, росту виробничої

та невиробничої сфер економіки та покращення жит!

тя нації.

Послідовником М. І. Туган!Барановського став

М. Кондратьєв [14], який розвинув теорію циклічності

Таблиця 1. Наукові школи, що вивчали кон'юнктуру ринку*

* складено на основі [11, 12].
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Таблиця 2. Місце кон'юнктури ринку в кризових явищах
ХХ ст.
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економіки й довів взаємозв'язок кон'юнктури ринку з

циклами (хвилями) економічного розвитку. Таким чи!

ном, цикл — це послідовні зміни ділової активності (спад

чи піднесення) на визначеному проміжку часу. Цикли

відрізняються один від одного своєю інтенсивністю та

тривалістю [15]. В економічній теорії відомим та загаль!

ноприйнятим є поділ циклів за тривалістю на наступні

проміжки:

— довгі хвилі М. Кондратьєва (48—60 рр.);

— середні цикли К. Жугляра (середня тривалість 9 р.);

— короткі хвилі Дж. Китчина (середня тривалість 3 р.).

Отже, поштовхом до зміни кон'юнктури ринку є

зміна циклів економіки. Варто зазначити, що у реаліях

функціонування економіки цикли накладаються один на

одного, формуючи одну криву, яка здійснює свої коли!

вання відносно усередненої "лінії". Підтвердженням

даної гіпотези є дослідження Й. Шумпетера, який сфор!

мував модель мультициклічного розвитку та визначив:

"кожен з циклів М. Кондратьєва повинен містити в собі

ціле число кількості хвиль К. Жугляра, який, в свою чер!

гу, містить ціле число циклів Дж. Китчина" [16, с.147].

Як зазначає О.В. Кощій, "підсумкова крива є суперпо!

зицією хвиль кратних довжин. Кожному етапу й кожній

фазі довгої хвилі відповідає хвиля меншої довжини"

[15].

Враховуючи зазначене, окремо необхідно відзна!

чити вплив на розвиток теорії кон'юнктури представ!

ників посткейнсіанського напряму економічної думки.

Піддаючи критиці погляди американської школи кон'!

юнктури в аспекті виключення довгих хвиль з аналізу,

вони доводять, що короткострокові коригування еко!

номічних циклів, перш за все у фінансово!кредитній

сфері, що здійснюються відокремлено від аналізу дов!

гострокових індикаторів економічного розвитку, перед!

бачають виникнення системних фінансових ризиків та

появу довгострокової нестабільності при значному рівні

невизначеності моменту реалізації системного ризику.

Таким чином, можна стверджувати, що довгі хвилі

М. Кондратьєва здійснюють неоднозначний вплив на ко!

н'юнктуру ринку, але повністю виключати їх з аналізу

не можна. Вплив середніх та коротких хвиль на кон'юн!

ктуру ринку є значно помітнішим за вплив довгих хвиль,

враховуючи швидкі темпи зміни економіки.

Визначившись із передумовами появи та особливо!

стями вчення про кон'юнктуру ринку, розглянемо підхо!

ди науковців до визначення сутності поняття "кон'юнк!

тура ринку" на макро! та мікрорівні.

На мікроекономічному рівні кон'юнктура визна!

чається як дисбаланс попиту і пропозиції на ринку. В

межах даного підходу у самостійний напрям виділився

Таблиця 3. Науково�методичні підходи до визначення сутності поняття "кон'юнктура ринку"*

* складено на основі [18, 19, 20, 21, 22, 23].
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підхід дослідження кон'юнктури, пов'язаний із цикла!

ми (1920—1930!ті рр.). Прихильники такого підходу при!

чини виникнення кризових явищ в капіталістичних краї!

нах вбачали у зниженні ділової активності, що спричи!

нена коливаннями кон'юнктури. Кон'юнктура визнача!

лася як коливання обсягів виробництва і витоку капі!

талів, зміна розміру ставок і дивідендів, рух цін загаль!

ного ринку. Під терміном "кон'юнктура ринку" було

прийнято розуміти коливання господарського циклу в

окремих країнах (відхилення від рівноваги) [17]. В ме!

жах даного мікроекономічного підходу кон'юнктурні ко!

ливання розглядалися окремо, тобто всі хвилі відокрем!

лювалися одна від одної, а не були одним цілим. Отже,

на мікрорівні кон'юнктура ринку виступає як відокрем!

лена сукупність різних груп факторів, що здійснюють

вплив на окремий ринок (наприклад, товарний) і є ха!

рактеристикою ринку окремої галузі.

Переходячи до макроекономічного підходу до ро!

зуміння сутності кон'юнктури ринку, зазначимо, що дане

поняття застосовується для ринку в цілому (на рівні краї!

ни або світу), тобто вивчається загальногосподарська

кон'юнктура. В межах даного підходу економічний цикл

був тотожним поняттю кон'юнктури. Варто зазначити,

що об'єктивною передумовою до ефективного та пра!

вильного вивчення кон'юнктури окремого ринку є дос!

лідження стану загальногосподарської кон'юнктури,

тобто макроекономічний підхід є невід'ємною складо!

вою мікроекономічного. Загальногосподарська кон'юн!

ктура характеризує стан усього відтворювального про!

цесу в масштабах світового господарства та економіки

будь!якої держави на той чи інший період, а "приватна"

або кон'юнктура окремого ринку (галузі) — відношен!

ня стану кон'юнктури окремої галузі економіки до за!

гальногосподарської кон'юнктури у визначений момент

часу [18, с. 11].

У табл. 3 представлено науково!методичні підходи

до розуміння сутності поняття "кон'юнктура ринку".

Базуючись на даній таблиці, можна виокремити де!

кілька загальних підходів:

— кон'юнктура як співвідношення попиту і пропо!

зиції (Репке В., Савенко А.Є., Коваль С.П.). В межах

даного підходу досліджуються показники рівня цін, то!

варних запасів, замовлень у певній галузі, комерційних

умов реалізації продукції на визначеному часовому про!

міжку;

— кон'юнктура як виробничий процес (Косюхін Д.І.,

Абалкін Л.І.): досліджується сукупність процесів вироб!

ництва на ринку, а також лише умови реалізації товарів;

— кон'юнктура як природа впливу економічного се!

редовища (Шеффле Е., Зомбарт В., Первушин С.О.,

Тульська Н.З., Гончарова В.Д., Косікова Ю.Д., Кучерен!

ко В.Р., Карпов В.А., Соломенцев І.О.). Передбачаєть!

ся дослідження впливу зовнішнього та внутрішнього

середовища кон'юнктури ринку;

— кон'юнктура як стан і розвиток ринкових еле!

ментів (Лассаль Ф., Вагнер А., Білявський І., Нікітін С.П.,

Бодров В.Г., Балдич Н.І.). Одним із елементів дослід!

ження є фінансовий стан показників та складових рин!

ку в певний період часу, визначається динаміка їх зміни;

— кон'юнктура як співвідношення попиту, пропо!

зиції та конкуренції (Левицький В.В.). В межах даного

підходу до розуміння сутності поняття досліджується

динаміка та зміна показників конкуренції та складових

частин ринку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, враховуючи зазначене, кон'юнктуру

фінансового ринку можна ідентифікувати як варіатив!

ний стан співвідношення попиту і пропозиції на різні види

фінансових активів та інструментів, що обумовлюється

конкуренцією між фінансовими інститутами при обслу!

говуванні потреб фінансових агентів.
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