
27

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток роздрібної торгівлі продовольчими

товарами здійснюється під впливом політично%

правових, соціально%економічних, демографіч%
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REGIONAL DIAGNOSTICS OF FOOD MARKET RETAIL SERVICES IN UKRAINE

У статті визначено соціально�економічну діагностику як сукупність методів і засобів, які ви�

користовуються для аналізу факторів розвитку, оцінки їх стану та виявлення тих чи інших відхи�

лень від нормального розвитку і їх впливу на функціонування регіональної економіки.

Запропоновано в системний аналіз регіону як суб'єкта роздрібної торгівлі включити наступні

елементи: роздрібний товарооборот; темпи приросту роздрібного товарообороту, торгівля

продовольчими товарами у неспеціалізованих магазинах; продовольчими товарами у спеціа�

лізованих магазинах; темпи приросту торгівлі продовольчими товарами у неспеціалізованих

магазинах; темпи приросту торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах.

З метою стандартизації зазначених показників здійснено розрахунок інтегральних показників

по регіонах України, що дозволило об'єднати їх в кластери (однорідні групи) з подальшою інтер�

претацією. Кластеризація дозволила розділити регіони України за рівнем розвитку роздрібної

торгівлі продовольчими товарами на 4 кластери.

The social and economic diagnostics as a set of methods and tools used to analyze the factors of

development, their situation assessment and identification of certain deviations from the normal

development and their impact on the regional economy functioning have been determined in the

article.

A systematic analysis of the region as a retail entity includes such elements as retail trade turnover;

the growth rate of retail turnover, food products trade in non�specialized stores; food products trade

in specialized stores; the growth rate of food trade in non�specialized stores; the growth rate of food

trade in specialized stores.

In order to standardize given indicators, the calculation of integral indicators in the regions of

Ukraine has been provided. It allowed merging them into clusters (homogeneous groups) with further

interpretation. Clustering allowed dividing the regions of Ukraine according to the retail food trade

development into 4 clusters.
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них, географічних, транспортних, організаційно%

технологічних, управлінських,  фінансових,  ре%

гіональних та інших чинників, які постійно зміню%

ються.
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У процесі діагностики розпізнається дійсний стан тор%

гівельних підприємств на регіональних ринках, встанов%

люється характер і визначаються причини виявлених відхи%

лень від заданого режиму функціонування. Так, на підприє%

мствах роздрібної торгівлі необхідно вивчати динаміку

товарних запасів, фактори що визначають їх розвиток,

асортиментну структуру та оборотність запасів, оцінити

ефективність роботи з управління товарними запасами та

її вплив на діяльність торговельного підприємства.

Доступне для вчених і користувачів знання в області

розвитку послуг роздрібної торгівлі на ринку продо%

вольчих товарів України є недостатнім для розвитку і

розширення пізнання і використання його в діяльності

торгівельного підприємства. Так склалася суперечлива

ситуація, яка потребує свого вирішення і підтверджує

існування наукової задачі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні вітчизняні дослідження О. Азарян, В. Апо%

пія, М. Бєлявцева, О. Горбенко, Н. Міценко, І. Яціва та

ін. присвячені, головним чином, структурним трансфор%

маціям торгівлі, соціально%економічним та методологі%

чним проблемам формування і розвитку продовольчо%

го та непродовольчого ринків [1—5, 7]. Водночас у до%

слідженнях напрямів розвитку роздрібної торгівлі не%

достатньо уваги приділяється визначенню параметрів,

які характеризують роздрібну торгівлю продовольчи%

ми товарами на регіональному рівні, а між тім основним

пріоритетним напрямом розвитку економіки і політики

держави є формування і розвиток торгівельних клас%

терів у різних галузях.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вищезазначене питання обумовлює актуальність та

своєчасність дослідження, що в свою чергу дозволяє

сформувати мету статті — проведення регіональної діаг%

ностики послуг роздрібної торгівлі на ринку продоволь%

чих товарів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціально%економічна діагностика — новий науко%

вий напрям у дослідженні регіональних ринкових явищ

і процесів. Її виникнення традиційно пов'язують з син%

тезом методологічних економічних досліджень і при%

кладних методів і процедур системотехніки, соціології,

менеджменту, математичної статистики і кібернетики

[3].

Стосовно до нашого дослідження соціально%еконо%

мічну діагностику ми визначаємо як сукупність методів

і засобів, що використовуються для аналізу факторів

розвитку, оцінки їх стану та виявлення тих чи інших

відхилень від нормального розвитку і їх впливу на фун%

кціонування регіональної економіки.

Виходячи з цього розуміння категорії "соціально%

економічна діагностика", в системний аналіз регіону як

суб'єкта роздрібної торгівлі нами включені такі елемен%

ти:

1) роздрібний товарооборот;

2) темпи приросту роздрібного товарообороту,

3) торгівля продовольчими товарами у неспеціалі%

зованих магазинах;

4) продовольчими товарами у спеціалізованих ма%

газинах;

5) темпи приросту торгівлі продовольчими товара%

ми у неспеціалізованих магазинах;

6) темпи приросту торгівлі продовольчими товара%

ми у спеціалізованих магазинах.

Проаналізуємо ці показники в розрізі регіонів Укра%

їни. На рисунку 1 представимо оборот роздрібної

торгівлі в Україні в розрізі її регіонів.

Як видно з рисунка 1 найбільший товарооборот роз%

дрібної торгівлі в Україні має м. Київ (127,8 млрд грн.),

Дніпропетровська (80,4 млрд грн.), Харківська (71,7

млрд грн.), Донецька (64,7 млрд грн.) та Одеська об%

ласті (45,8 млрд грн.). Найменший — Чернівецька (14,6

млрд грн.), Тернопільська (16,7 млрд грн.), Кіровог%

радська (18,0 млрд грн.), Чернігівська (18,4 млрд грн.)

та Сумська (19,2 млрд грн.) області України.
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Рис. 1. Оборот роздрібної торгівлі в Україні в розрізі її регіонів

Джерело: [6].



29

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

На рисунку 2 представимо темпи приросту обороту

роздрібної торгівлі в Україні в розрізі її регіонів. Як вид%

но з наведеного рисунка, найбільші темпи приросту то%

варообороту роздрібної торгівлі в Україні має Івано%

Франківська (99,9%), Волинська (99,9%), Закарпатсь%

ка (99,8%), Харківська (99,7%) та Сумська області

(99,7%). Найменші темпи приросту товарообороту роз%

дрібної торгівлі в Україні має Хмельницька (43,3%),

Чернігівська (61,2%), Черкаська (91,2%), Одеська

(93,1%) та Миколаївська (93,4%) області.

Аналіз статистичної інформації також дозволив

зробити висновок про те що, найбільший оборот роз%

дрібної торгівлі продовольчими товарами у неспеціа%

лізованих магазинах України має м. Львівська (1023,4

млн грн.), м. Київ (916,2 млн грн.), Запорізька (894,6

млн грн.), Донецька (759,5 млн грн.) та Луганська (492

млн грн.) області. Найменший оборот роздрібної

торгівлі продовольчими товарами у неспеціалізованих

магазинах в Кіровоградська (1,3 млн грн.), Чернівець%

ка (21,4 млн грн.), Черкаська (22,8 млн грн.), Полтавсь%

43,3
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Рис. 2. Темпи приросту обороту роздрібної торгівлі в Україні

Джерело: [6].
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Рис. 3. Оборот роздрібної торгівлі
продовольчими товарами у неспеціалізованих магазинах України

в розрізі її регіонів
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ка (42,2 млн грн.) та Волинська ( 47,4 млн грн.) облас%

тях України.

Вибрані показники неоднорідні, оскільки опису%

ють різні ознаки регіонів. Крім того, розрізняються

їх одиниці виміру, що ускладнює їх зіставлення. Тому

необхідна стандартизація показників (перетворення

їх в безрозмірні відноси тільні величини). Пропоно%

ваний спосіб стандартизації — розрахунок показ%

ників ІПРР і ПП за формулою багатовимірної зваже%

ної середньої.

Рейтингові оцінки регіонів України по розвитку роз%

дрібної торгівлі продовольчими товарами наведено в

таблиці 1.

Вагові коефіцієнти визначалися на основі експерт%

ного оцінювання. Інтегральний показник розвитку роз%

дрібної торгівлі продовольчими товарами в регіонах

   
 1* 2* 3* 4* 5* 6*

 4 3 2 3 5 1 18 
 2 5 1 1 1 5 15 

 5 4 5 4 4 2 24 
 5 4 5 5 1 1 21 

 3 3 2 3 3 4 18 
 2 5 2 2 5 3 19 

 4 4 4 5 2 5 24 
-  4 5 1 4 3 3 20 

 5 2 4 4 4 4 23 
 4 4 3 1 4 1 17 

 1 4 4 4 1 3 17 
 2 3 4 5 3 4 21 

.  4 2 5 5 3 2 21 
 3 1 3 3 4 3 17 

 5 1 5 2 1 5 19 
 3 2 4 1 2 1 13 

 2 3 2 2 1 5 15 
 1 5 2 3 4 5 20 

 1 2 1 4 2 3 13 
 5 5 5 5 5 2 27 
 2 2 3 2 5 2 16 

 3 1 1 3 3 2 13 
 3 1 3 1 2 4 14 

 1 3 1 1 2 4 12 
 1 1 3 2 5 1 13 

Таблиця 1. Рейтингові оцінки регіонів України за розвитком роздрібної торгівлі
продовольчими товарами

* 1 — роздрібний товарооборот; 2 — темпи приросту роздрібного товарообороту; 3 — торгівля продовольчими товарами у

неспеціалізованих магазинах; 4 — продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах; 5 — темпи приросту торгівлі продо%

вольчими товарами у неспеціалізованих магазинах; 6 — темпи приросту торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих мага%

зинах.

   
  

 1,8 4  – 1 
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 3,2
 3,2
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1  – 3  4,2
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Таблиця 2. Склад кластерів
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України визначимо за формулою:

І = 0,25А
1
+0,2А

2
+0,1А

3
+0,2А

4
+0,1А

5
+0,15А

6
 (1),

де І — інтегральний показник, А
1
, А

2
, А

3
, А

4
, А

5
, А

6

— критерії.

 Об'єднання в кластери (однорідні групи) з подаль%

шою змістовної інтерпретацією проводиться на основі

розрахованого інтегрального показнику.

Об'єднання в кластери (однорідні групи) з подаль%

шою змістовної інтерпретацією проводиться на основі

розрахованого інтегрального показнику. Склад клас%

терів наведено в таблиці 2.

Таким чином, кластеризація дозволила розділи%

ти регіони України за рівнем розвитку роздрібної

торгівлі продовольчими товарами на 4 кластери. Кла%

стери 1 і 2 (регіони з високим потенціалом і вище се%

реднього) містять відповідно 3 і 10 областей України

і в порівнянні з іншими виявилися нечисленними. Се%

редніми за розмірами є кластер 3 (регіони з середнім

і низьким потенціалом), вони охоплюють 11 регіонів

України. Кластер 4 (регіони зі зниженим потенціалом)

— найменший, в його складі усього 1 область Украї%

ни.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах в Україні функціонують різно%

манітні торговельні формати, які розрізняються за об%

сягами реалізації, за охопленням території обслугову%

вання, за орієнтацією на різні сегменти споживачів за%

лежно від рівня їх доходів, а відповідно, мають і різні

підходи до ціноутворення, яке визначається їх ціновою

політикою.

Обсяги товарообороту продовольчими товарами є

нестабільними, тому що на цей показник впливають як

зовнішні, так внутрішні фактори.

У загальному обсязі роздрібного товарообороту

підприємств 97,5% припадало на товарооборот тор%

гової мережі. Розподіл підприємств, які здійснювати

торгівля переважно продовольчими товарами є не%

рівномірним. Так, у Вінницькій, Львівській, Хмель%

ницькій, Чернігівській областях питома вага підпри%

ємств, які торгували переважно продовольчими това%

рами перевищувала 60%; найменші показники

кількості підприємств, які торгували переважно про%

довольчими товарами у таких областях: Дніпропет%

ровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська,

Рівненська, Тернопільська.

Аналіз факторів які формують умови розвитку

роздрібної  торгівлі продовольчими товарами,

свідчить про те, що економічна політика країни в су%

часних умовах тісно змикається з економічною діяль%

ністю регіонів. Результати аналізу дозволяють діаг%

ностувати значну залежність регіонів від розвитку

торгівельних підприємств і підвищення на цій основі

конкурентоспроможності регіональної і національної

економіки.
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