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МЕТОДИКА КРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ІНТЕГРОВАНИХ ТОВАРНИХ
РИНКІВ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ

В умовах транзитивної економіки першочерговим завданням держави є
активізація відтворювальної функції стратегічних інтегрованих товарних ринків (далі –
ІТР) шляхом реалізації ефективної управлінської та регуляторної політики. ІТР, на
думку автора, є складною мезоекономічною системою взаємодій і взаємозв’язків між
структуроутворюючими секторами (сировинним, виробничим, інфраструктурним і
споживчим), що інтегрована у макросистему національної економіки й виступає
регулятором суспільного відтворювального процесу [1, с.89]. Об’єктивна критеріальна
оцінка динаміки розвитку ІТР є кількісною основою для прийняття управлінських
рішень щодо напрямів та методів регулювання, прогнозування кон’юнктури ринку.
Відповідно, критеріальна оцінка є важливим інструментом дослідження сучасних
ринкових систем, що обумовлює безперервний розвиток та адаптацію її методології до
специфіки відтворювальних процесів певних товарних ринків.

Проведене дослідження існуючих методологічних підходів до критеріальної
оцінки товарних ринків дозволило ідентифікувати чотири головні їх напрями: (1) аналіз
конкуренції; (2) кон’юнктурний аналіз; (3) маркетинговий аналіз; (4) структурно-
інституційний аналіз. Кожний із даних підходів має свої недоліки та обмеження
використання. Так, оцінка рівня концентрації за допомогою індексу Герфіндаля-
Гіршмана та індексу Джині призводить до варіативних результатів, а протилежно
діаметральні сітки значень ускладнюють їх інтерпретацію. До обмежень використання
методів кон’юнктурного аналізу слід віднести трудомісткість розрахунку окремих
показників, домінування візуально-графічної інтерпретації результатів, слабкий
взаємозв'язок між результатами оцінки та засобами державного впливу на ринок. На
відміну від інших методик, заходи, що розробляються за результатами маркетингового
аналізу, здійснюють прямий вплив на відтворювальні процеси ІТР, однак такі заходи
відображають економічні інтереси, передусім, виробників товарів, що свідчить про їх
недостатню регуляторну здатність через неповне врахування державних інтересів,
вектори яких можуть не співпадати з приватними інтересами ринкових суб’єктів.

З метою подолання ідентифікованих недоліків діючих методик, автором
розроблено методику критеріальної оцінки (далі – МКО) ІТР, головними завданнями
якої є такі: (1) кількісна і якісна оцінка динаміки відтворювальних процесів ІТР на
основі багаторівневої системи оціночних критеріїв; (2) багатокритеріальна оцінка
економічної, соціальної, бюджетної та управлінської ефективності інтегрованого
ринку; (3) розробка на основі отриманих результатів оцінки альтернативних варіантів
управлінських заходів, оцінка їх прогнозованого впливу на узагальнюючі показники
розвитку ІТР, обґрунтування вибору комплексу прикладних заходів. Розроблена МКО
включає сім етапів [2, с.37]; найскладнішим є четвертий етап – формування
критеріальних груп і набору критеріїв кожної групи. Розглянемо його детальніше.

Існуюча множинність та розрізненість потенційних критеріїв оцінки ІТР
обумовила необхідність їх чіткої класифікації у відповідності до завдань МКО (табл. 1).
У залежності від ступеня охоплення ринку сукупність оціночних критеріїв доцільно
розділити на дві групи: (1) секторні, які розраховуються як для кожного сектору
(загальні), так і для певних секторів (специфічні); (2) загальноринкові, що
характеризують ринок у цілому. В залежності від характеру і спрямованості
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відтворювальних процесів можна ідентифікувати десять критеріальних блоків,
об’єднання яких формують рівні системи оціночних критеріїв. Систематизовані за
двома першими ознаками критерії можуть виступати як стимулятори або
дестимулятори, визначаючи домінуючий вектор розвитку ринку.

Табл. 1. Класифікація критеріїв оцінки інтегрованого товарного ринку*
Класифікаційна ознака Різновиди критеріїв і критеріальних блоків
1. Ступінь охоплення
ринку

1. Секторні критерії:
– загальні (розраховуються для кожного сектору ринку);
– специфічні (притаманні лише певним секторам)

2. Загальноринкові критерії
2. Характер і
спрямованість
відтворювальних
процесів, що протікають
у системі суміжних
ринків

Критеріальні блоки:
1) виробничий;
2) економічної концентрації;
3) ціновий;
4) показників секторної ефективності;
5) пропорцій відтворення;
6) міжсекторних співвідношень;
7) продовольчої безпеки;
8) трудових ресурсів;
9) показників бюджетної ефективності;
10) показників управлінської ефективності

3. Тип «оціночної
основи»

1. Еталонні критерії:
– базові (попереднього періоду);
– нормативні (науково обґрунтовані нормативи);
– експертні (визначені експертним шляхом за відсутності
аналогів)
2. Цільові (визначені кінцевою метою дослідження)
3. Ціннісні (орієнтовані на задоволення певної потреби
споживачів)

4. Складові інтегральної
оцінки ефективності
інтегрованого ринку

Показники ефективності:
1)економічної; 3)бюджетної;
2) соціальної; 4) управлінської (внутрішні та зовнішні)

5. Вектор розвитку ринку 1. Критерії-стимулятори; 2. Критерії-дестимулятори
*Авторська розробка
Невід’ємною складовою критеріальної оцінки товарного ринку постає процес

порівняння розрахованих секторних та загальноринкових критеріїв із «оціночною
основою», вибір якої впливає на достовірність результатів оцінки (табл. 1). Тому
обґрунтування типу і величини еталонного критерію займає в МКО не менш важливе
місце, ніж вибір і розрахунок оціночних критеріїв. У залежності від типу «оціночної
основи» пропонується виділити три групи критеріїв: (1) еталонні, які можуть бути
базовими, нормативними або експертними; (2) цільовими, заданими метою
дослідження; (3) ціннісними, орієнтованими на задоволення певної потреби покупців.

Перевагами розробленої МКО є: (1) можливість проведення не тільки загального
аналізу ІТР або його секторів, але й міжсекторного порівняльного аналізу; (2) гнучкість
методики, її висока адаптивність до нових умов дослідження; (3) орієнтація
критеріальних блоків на завдання державного управління, що створює передумови для
підвищення ефективності управлінської діяльності на стратегічних ІТР України.
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