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АНОТАЦІЯ 

 

Мельник І. М. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним 

господарством”. – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 

2019. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад 

та прикладних аспектів соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу. 

Узагальнено концептуальні положення та функціонально-структурні 

характеристики функціонування сфери товарного обігу, ідентифіковані базові 

напрями її модернізації. Уточнено концептуальний зміст поняття “сфера 

товарного обігу” за рахунок доповнення усталених підходів до її ототожнення з 

сектором внутрішньої торгівлі, по-перше, додатковими підсистемами 

(інституціональною, інфраструктурною, інформаційною та матеріальною); по-

друге, ширшим складом суб’єктів (домогосподарства, виробничі та торговельні 

підприємства, суб’єкти інфраструктури сфери товарного обігу, елементи 

ринкової інфраструктури, споживачі та держава), по-третє, розширеним 

переліком об’єктів (інформаційно-комунікаційних, технологічних, 

інноваційних, аутсорсингових, ін.). 

Визначені соціально-економічні аспекти, а також концептуальні підходи 

до державного регулювання модернізації сфери товарного обігу за рахунок 

виокремлення ключових аспектів (комплексність, взаємозалежність, 

централізованість, прозорість, етапність, диференційованість, ін.), а також 

базових субнапрямів цього процесу (інституційний, адміністративно-

управлінський, структурний, економічний, інноваційний, ринковий,соціальний, 

інфраструктурний), а далі – їх напрямів, характеристик, заходів та очікуваних 
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результатів, що дозволило розробити т. зв. картографічний план сценаріїв 

державної політики.  

Виявлені фактори та умови соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу. Уточнено особливості державної політики соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу; попри загалом типовий склад 

методів, механізмів, інструментів та засобів державного регулювання в цій 

сфері доведено істотні переваги їх уточнення шляхом врахування обставин 

нестандартності зовнішнього середовища, що дозволило ідентифікувати 

специфіку регулювання в умовах становлення ринкових відносин і принципів 

конкуренції на внутрішньому ринку, а також в умовах глобалізації та 

зовнішньої фінансово-економічної агресії. 

Ідентифіковані особливості державного регулювання процесів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу, які доповнено економіко-

організаційними та соціально-політичними факторами соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу за групами: зовнішнє середовище, 

внутрішнє середовище, глобалізаційні процеси, інтернаціоналізаційні процеси, 

інституціональні зміни, екстенсивний та інтенсивний характер. 

Набули подальшого розвитку теоретико-методичні засади державного 

регулювання модернізації сфери товарного обігу шляхом обґрунтування 

доцільності, переваг та недоліків застосування таких методів і засобів в 

аналізованій сфері, як інституційно-правове регулювання, податкова політика, 

стратегування і планування розвитку, фінансово-кредитна підтримка, 

організаційно-інституційні засоби, соціально-психологічні та інформаційно-

роз’яснювальні заходи. 

Набули подальшого розвитку механізми модернізації макроекономічних 

функціонально-галузевих систем за рахунок розробки рекомендацій щодо 

формування механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу; відмінною рисою механізму є те, що його елементи (управлінський 

апарат, ресурсний блок, технологічна компонента та діагностична підсистема) 

сформовані та побудовані на засадах повноцінної і збалансованої реалізації 



4 

функцій планування, аналізу, організації, мотивації та контролю. 

Розроблено положення Концепції соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу України. Імплементація концепції дозволяє утвердити 

стратегічно-системне бачення – базис інструментів державної політики 

осучаснення і підвищення ефективності сфери товарного обігу на всіх рівнях 

управління, оскільки передбачає структуризацію цілей (зорієнтованих на 

подолання ключових проблем та перешкод, а також використання можливостей 

і потенціалу розвитку) на різнострокові часові періоди (коротко (до двох років), 

середньо (два-п’ять років) та довгостроковий (понад 5 років)), матрицю 

прогнозних сценаріїв у поточній і стратегічній перспективах та очікувані 

результати державного регулювання. 

Визначені напрями структурних змін та інституційних реформ у сфері 

товарного обігу. Розроблено концептуально-стратегічний підхід до 

забезпечення модернізації сфери товарного обігу, що базується на 

взаємодоповнювальних субстратегіях державної політики: (1) структурні зміни, 

орієнтовані на покращення існуючих та забезпечення нових необхідних 

співвідношень в ключових аспектах (конкуренція/монополізація; 

дерегуляція/адміністрування і корупція; інновації/примітивні форми; 

підприємництво/пригнічення капіталом, ін.) функціонування і розвитку сфери 

товарного обігу та її сегментів; (2) інституційні реформи для створення нових і 

покращення інституційних можливостей існуючих елементів (інституційно-

правових, інституційно-організаційних, інституційно-економічних) 

інституційної інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу. 

Ідентифіковані інструменти підвищення фінансово-економічної 

ефективності та шляхи розвитку логістично-збутових процесів у сфері 

товарного обігу. Розвинуто інструментарій державної політики модернізації 

сфери товарного обігу шляхом доповнення, розвитку та «пролонгації» низки 

мікрорівневих інструментів підвищення фінансово-економічної ефективності 

на рівень системи завдань розвитку сфери товарного обігу, що дало можливість 
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обґрунтувати засоби та цільові індикатори впровадження таких інструментів 

регулювання, як капіталізація та формування фінансово-інвестиційного 

ресурсу, підвищення економічної стабільності, зміцнення фінансової безпеки та 

забезпечення фінансово-економічної ефективності модернізації сфери 

товарного обігу в галузево-функціональному аспекті. 

Обґрунтовано синергічні ефекти соціальної та економічної компонент 

модернізації та розроблено методико-прикладний підхід до реалізації державної 

політики соціалізації сфери товарного обігу з визначеною генеральною метою, 

стратегічними пріоритетами (напрямами регулювання), інструментами-

засобами та очікуваними результатами на рівнях: державно-суспільний, 

галузево-секторальний, підприємницький. 

Набули подальшого розвитку організаційно-методичні рекомендації з 

підвищення ефективності логістично-збутових процесів в рамках реалізації 

політики модернізації сфери товарного обігу, для чого визначено повноцінний 

склад суб’єктів та їх завдань у рамках етапів збуту, посередництва, опту та 

роздрібної торгівлі; це дозволило сформувати системне бачення політики 

подальшого удосконалення та розвитку логістично-збутової системи 

національної економіки і визначити ролі її суб’єктів. 

Визначені засоби розвитку інституційної інфраструктури соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу. На відміну від підходів, коли 

визначається склад елементів за інституційно-правовим та інституційно-

організаційним напрямами, розроблено систему, що орієнтована не на перелік 

інституцій, а на реалізацію необхідних функцій та завдань, серед яких усунення 

диспропорцій розвитку, впровадження систем якості, реалізація програм 

інтеграції, нівелювання системних перешкод і деформацій, удосконалення 

інструментів безпеки продукції, споживача, виробництва та торгівлі, ін. 

Набув подальшого розвитку методичний підхід до планування 

становлення якісної повноцінної інституційної інфраструктури галузевих 

систем за рахунок упровадження т. зв. функціонально-суб’єктного підходу, 

відмінна риса якого – поєднання базисних (торгово-посередницьких, 
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складських, логістичних, інших торговельно-інфраструктурних суб’єктів) та 

функціональних («постачальників» функціонального забезпечення) інституцій, 

що дозволило обґрунтувати напрями та засоби розвитку інституційної 

інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. 

Ключові слова: сфера товарного обігу, торгівля товарами, збут продукції, 

процеси модернізації, управління розвитком, соціально-економічні 

характеристики, концепція, інституційне забезпечення, механізми, інструменти, 

засоби. 

 

ANNOTATION 

 

Melnyk I. M. Theoretical and methodological and applied aspects of socio-

economic modernization of the sphere of commodity circulation. Manuscript. 

Thesis on competing a doctor’s degree of economic sciences by 

speciality 08.00.03 – economics and national еconomy management. – Lviv University 

of Trade and Economics, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and 

methodological principles and applied aspects of socio-economic modernization of 

the sphere of commodity circulation. 

Generalized conceptual provisions and functional and structural characteristics 

of the functioning of the sphere of commodity circulation, the basic directions of its 

modernization are identified. The conceptual content of the concept “sphere of 

commodity circulation“ is clarified due to the addition of established approaches to 

its identification with the internal trade sector, firstly, by additional subsystems 

(institutional, infrastructure, information and  material); secondly, the wider group of 

subjects (households, production and trading enterprises, commodity-sector 

infrastructure subjects, elements of market infrastructure, consumers and the state), 

and thirdly, an expanded list of objects (information and communication, 

technological, innovative, outsourcing, etc.). 

The identified socio-economic aspects as well as conceptual approaches to 
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state regulation of the modernization of the sphere of commodity circulation by 

distinguishing key aspects (complexity, interdependence, centralization, 

transparency, phasing, differentiation, etc.), as well as the basic sub-directions of this 

process (institutional, administrative- administrative, structural, economic, 

innovative, market, social, infrastructure), and then - their directions, characteristics, 

measures and expected results, which allowed to develop so called cartographic plan 

of state policy scenarios. 

The revealed factors and conditions of social and economic modernization of 

the sphere of commodity circulation. Specifics of the state policy of socio-economic 

modernization of the sphere of commodity circulation are specified; despite the 

generally typical composition of methods, mechanisms, tools and means of state 

regulation in this area, the significant advantages of their refinement have been 

proven by taking into account the circumstances of the non-standard environment, 

which allowed to identify the specifics of regulation in the conditions of the 

formation of market relations and the principles of competition in the domestic 

market, as well as in the conditions of globalization and external financial and 

economical aggression. 

The features of the state regulation of the processes of social and economic 

modernization of the sphere of commodity circulation, which are supplemented by 

the economic, organizational and socio-political factors of socio-economic 

modernization of the sphere of commodity circulation in groups: external 

environment, internal environment, globalization processes, internationalization 

processes, institutional changes, extensive and intense character. 

The theoretical and methodological principles of state regulation of the 

modernization of the sphere of commodity circulation were further developed by 

substantiating the feasibility, advantages and disadvantages of using such methods 

and means in the analyzed sphere, such as institutional and legal regulation, tax 

policy, strategy and development planning, financial and credit support, 

organizational- institutional facilities, socio-psychological and informative and 

explanatory measures. 
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The mechanisms of modernization of macroeconomic functional and sectoral 

systems have been further developed through the development of recommendations 

for the formation of the mechanism of socio-economic modernization of the sphere of 

commodity circulation; The distinctive feature of the mechanism is that its elements 

(control unit, resource block, technological component and diagnostic subsystem) are 

formed and built on the basis of full and balanced implementation of the functions of 

planning, analysis, organization, motivation and control. 

The position of the Concept of social and economic modernization of the 

sphere of commodity circulation of Ukraine is developed. Implementation of the 

concept allows us to adopt a strategic and systemic vision  the basis of state policy 

instruments for modernizing and improving the efficiency of the commodity 

circulation field at all levels of government, as it involves the structuring of goals 

(focused on overcoming key problems and obstacles, and the use of opportunities and 

development potential) at different time periods (short (up to two years), medium 

(two to five years) and long-term (more than 5 years)), matrix of forecast scenarios in 

the current and strategic perspective wah and the expected results of state regulation. 

The directions of structural changes and institutional reforms in the field of 

commodity circulation are determined. The conceptual and strategic approach to 

ensuring modernization of the sphere of commodity circulation based on mutually 

supportive sub-strategies of the state policy is developed: (1) structural changes 

aimed at improving existing and providing new necessary correlations in key aspects 

(competition / monopolization; deregulation / administration and corruption; 

innovations / primitive forms; entrepreneurship / capital oppression, etc.); functioning 

and development of the sphere of commodity circulation and its segments; (2) 

institutional reforms to create new and improve the institutional capacities of existing 

elements (institutional, legal, institutional, institutional and economic) institutional 

infrastructure of socio-economic modernization of the sphere of commodity 

circulation. 

Identified tools for improving the financial and economic efficiency and ways 

of developing logistics and marketing processes in the field of commodity 
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circulation. The toolkit of the state policy of modernization of the sphere of 

commodity circulation has been developed by completing, developing and 

“prolonging” a number of micro-level instruments to increase financial and economic 

efficiency at the level of the system of tasks of development of the sphere of 

commodity circulation, which gave an opportunity to substantiate the means and 

target indicators of the introduction of such regulatory instruments as capitalization 

and the formation of a financial and investment resource, enhancing economic 

stability, strengthening financial security and ensuring the financial and economic 

efficiency of modernizing the sphere of commodity circulation in the sectoral-

functional aspect. 

The synergistic effects of the social and economic component of modernization 

are substantiated and the methodical and applied approach to the implementation of 

the state policy of socialization of the sphere of commodity circulation with the 

defined general purpose, strategic priorities (regulatory directions), tools and means 

and expected results on the levels: public-sector, sectoral-sectoral , business. 

The organizational and methodical recommendations for improving the 

efficiency of logistics and sales processes in the framework of the policy of 

modernization of the sphere of commodity circulation were further developed, which 

determined the full composition of the subjects and their tasks in the stages of sales, 

mediation, wholesale and retail trade; it allowed to form a systemic vision of the 

policy of further improvement and development of the logistics-marketing system of 

the national economy and to determine the roles of it’s subjects. 

The means of development of the institutional infrastructure of socio-economic 

modernization of the sphere of commodity circulation are determined. In contrast to 

approaches where the composition of the elements is determined according to 

institutional and legal and institutional and organizational directions, a system is 

developed that does not focus on the list of institutions but on the implementation of 

the necessary functions and tasks, including the elimination of developmental 

imbalances, the implementation of quality systems, the implementation of integration 

programs , leveling of systemic obstacles and deformations, improvement of safety 
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instruments of products, consumers, production and trade, etc. 

The methodical approach to the planning of the formation of a high-quality, 

complete institutional infrastructure of sectoral systems has been further developed 

through the introduction of the so-called. Functional-subjective approach, the 

distinctive feature of which is the combination of basic (trade and intermediary, 

warehouse, logistics, other trade and infrastructure subjects) and functional 

(“providers” of functional support) institutions, which allowed to justify the 

directions and means of development of institutional infrastructure socio-economic 

modernization of the sphere of commodity circulation. 

Key words: sphere of commodity circulation, trade in goods, sales of products, 

processes of modernization, development management, socio-economic 

characteristics, concept, institutional support, mechanisms, tools, means. 
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економічної модернізації сфери товарного обігу – 0,38 д.а.). 

3. Мельник І. М. Соціально-економічна модернізація сфери товарного 
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економічної модернізації сфери товарного обігу / Мельник І. М. // Інвестиції: 

практика та досвід : наук.-практ. журн. – К. : Центр, 2018. – № 24. – С. 5-12 (0,93 
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25. Мельник І. М. Сучасні тенденції функціонування сфери товарного обігу 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сфера товарного обігу як системоутворювальний 

елемент соціально-економічної системи держави реалізує завдання доведення 

товарної маси з сектора виробництва до сектора споживання, підтримання 

неперервної зміни вартості товарів, вивчення ринку і впливу на виробництво 

для забезпечення населення та підприємств якісною й збалансованою товарною 

пропозицією, покращення структури споживання і розвитку внутрішнього 

споживчого ринку, вдосконалення кон’юнктури та вирівнювання цінових і 

інших макроекономічних та соціальних диспропорцій.  

Водночас сьогодні стан та тенденції функціонування сфери товарного 

обігу України характеризуються низкою значних негативних наслідків, що 

перешкоджають якісному і структурно збалансованому соціально-

економічному розвитку держави. Зокрема, низькі показники фінансово-

економічної ефективності суб’єктів у посередницькій сфері уповільнюють 

швидкість товароруху та здорожують вартість просування товарів. Недостатня 

сформованість та нераціональність інституціональної інфраструктури сфери 

товарного обігу не забезпечує якісного покриття територій, населення та 

суб’єктів господарювання товарами і призводить до підвищення ланковості 

товароруху, а інколи і необґрунтовано високого ціноутворення. Недостатня 

реалізація функції контролю сталого розвитку внутрішнього ринку та 

потенціалу міжгалузевої й міжсекторальної співпраці суб’єктів цієї сфери 

національної економіки зумовлює негативні наслідки високої 

імпортозалежності, монополізації секторів виробництва і збуту, тінізації 

економічних відносин, надходження на ринок у значних масштабах продукції 

контрабандного, контрафактного та необлікованого походження. Певна 

нереалізація соціальної функції сфери товарного обігу визначає неповноцінне 

задоволення потреб населення в якісних і доступних товарах та послугах, 

зменшення рівня зайнятості та належних умов і оплати праці.  

Розроблені та впроваджені інструменти, механізми та засоби державного 
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регулювання вітчизняної сфери товарного обігу мали певний успіх, але все ще 

не забезпечили ефект, достатній для високої соціальної й економічної 

ефективності функціонування цього сектора економіки, його подальшого 

сталого розвитку і реалізації потенціалу, функцій та завдань національної 

економіки України. 

Все це зумовило актуальність обґрунтування більш сучасних і 

прогресивних підходів до державної політики розвитку сфери товарного обігу. 

З огляду на нові виклики і завдання, пов’язані з сучасними тенденціями 

глобалізації, інтелектуалізації, інформатизації та цифровізації економіки й 

суспільства, зміною потреб та запитів споживача, форм і способів його 

поведінки на ринку, все більшої аргументації набуває застосування 

стратегічного інструментарію модернізації сфери товарного обігу як 

системного і комплексного підходу до осучаснення структурних та 

функціональних елементів цієї галузевої системи на засадах прогресивних змін 

у цілях комплексного підвищення соціальної та економічної її ефективності, 

реалізації потенціалу в системі національної економіки України.  

Проблемам державної політики розвитку сфери товарного обігу та 

внутрішньої торгівлі як її складової приділено багато уваги у працях вітчизняних 

і зарубіжних науковців: О. Азарян, В. Апопія, Т. Васильціва, О. Виноградової, 

Н. Власової, В. Геєця, Д. Гілберта, Т. Громової, Ю. Дайновського, Р. Колборна, 

В. Лагутіна, Л. Ларіної, М. Леві, Т. Лепейко, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, 

В. Маргасової, М. Мельник, Б. Мізюка, О. Мних, Т. Осташко, О. Покатаєвої, 

Ю. Родінова, А. Садєкова, Ю. Сафонова, В. Соболєва, А. Ткача, Н. Ушакової, 

В. Шевчука та інших. 

Різні аспекти функціонування та модернізації сфери товарного обігу 

глибоко досліджені і висвітлені у працях М. Барни, А. Гальчинського, 

Е. Деніса, О. Копилюк, Р. Лукаса, І. Маркіної, В. Новицького, Б. Семака, 

Н. Ситник, Р. Солоу, Л. Федулової, М. Хвесика, М. Чорної, Й. Шумпетера та 

інших. 

Разом із тим, особливості сучасного етапу розвитку національної 
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економіки України загалом та сфери товарного обігу як його складової та 

необхідність більш системного і стратегічного підходу до їх подальшого 

зростання в контексті зміцнення конкурентоспроможності і забезпечення 

сталого розвитку обумовлюють потребу в обґрунтуванні нових теоретико-

методологічних та прикладних засад соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу й визначили тему дисертаційної роботи, її мету, завдання, 

предмет і об’єкт. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація пов’язана з науковими планами Львівського торговельно-

економічного університету за темами: “Розроблення нормативів забезпеченості 

населення торговою площею у магазинах” (номер державної реєстрації 

0116U013023), в межах якої автором систематизовано методичні підходи до 

оцінювання забезпеченості населення роздрібною торговельною мережею; 

“Розроблення нормативів забезпеченості населення побутовими послугами” 

(номер державної реєстрації 0109U007963), де автором запропоновано підходи 

до нормування забезпеченості населення об’єктами торгівлі та сфери послуг; 

“Трансформації внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах” 

(номер державної реєстрації 0112U003207), в межах якої автором розроблено 

інструменти та засоби державної політики розвитку сфери торгівлі; 

“Формування системи логістики підприємств торгівлі” (номер державної 

реєстрації 0112U007113), де автором розроблено рекомендації з формування 

ефективних логістичних систем у сфері товарного обігу України; “Управління 

інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу” (номер державної 

реєстрації 0116U008696), в межах якої автором обґрунтовано засоби державної 

підтримки інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів сфери товарного 

обігу; “Проблеми функціонування та розвитку економічних систем” (номер 

державної реєстрації 0111U008260), де автором запропоновано положення 

державної політики підвищення ефективності функціонування сфери товарного 

обігу; “Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер 

державної реєстрації 0118U000032), в межах якої автором обґрунтовано 
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механізми та інструменти державного регулювання розвитку сфери товарного 

обігу України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методологічних засад та прикладних аспектів соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу. Для досягнення визначеної мети в роботі 

поставлено та вирішено такі завдання: 

– узагальнити концептуальні засади та функціонально-структурні 

характеристики сфери товарного обігу; 

– встановити сутність поняття соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу та окреслити її базові напрями; 

– визначити концептуальні характеристики та спрямованість процесу 

модернізації сфери товарного обігу та розробити методику дослідження її 

соціально-економічних аспектів; 

– виявити фактори та умови соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу; 

– ідентифікувати особливості державного регулювання процесу 

модернізації сфери товарного обігу; 

– проаналізувати та діагностувати стан і тенденції функціонування та 

розвитку сфери товарного обігу в Україні, оцінити соціально-економічні 

наслідки її модернізації та надати характеристику державного регулювання в 

цій сфері; 

– розробити концепцію соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу України; 

– удосконалити систему інституційного забезпечення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу; 

– сформувати механізм соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу; 

– визначити напрями структурних змін та інституційних реформ у 

контексті модернізації сфери товарного обігу; 

– обґрунтувати інструменти підвищення фінансово-економічної 



26 

ефективності сфери товарного обігу в процесі модернізації; 

– розробити засоби соціалізації сфери товарного обігу як інструмента її 

соціально-економічної модернізації; 

– ідентифікувати шляхи підвищення ефективності логістично-збутових 

процесів під час модернізації сфери товарного обігу; 

– визначити засоби розвитку інституційної інфраструктури соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку сфери товарного обігу.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних засад та 

прикладних інструментів і засобів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу України. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у роботі 

використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів 

наукового дослідження. У дисертації було використано такі методи 

теоретичного та емпіричного дослідження: логічного узагальнення – для 

визначення концептуальних засад та функціонально-структурних 

характеристик, формування методики дослідження соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу (розділ 1, п. 1.1, 1.4), групування – для 

проведення класифікації базових напрямів, а також внутрішніх та зовнішніх 

факторів і умов модернізації сфери товарного обігу (розділ 1, п. 1.2, розділ 2, п. 

2.1), аналізу і синтезу – для визначення соціально-економічних аспектів та 

особливостей державного регулювання модернізації сфери товарного обігу 

(розділ 1, п. 1.3, розділ 2, п. 2.2), науковий метод статистичного аналізу і 

розрахунку – для дослідження стану та тенденцій розвитку сфери товарного 

обігу України, діагностики її соціально-економічної модернізації, а також 

оцінювання її соціально-економічних наслідків (розділ 3, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 

3.4), теоретичного узагальнення – для обґрунтування положень концепції 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України та 

удосконалення системи її інституційного забезпечення (розділ 4, п. 4.1, п. 4.2), 

стратегічного менеджменту – для визначення конфігурації механізму 
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соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (розділ 4, п. 4.2), 

ідентифікації напрямів структурних змін та інституційних реформ у цій сфері 

(розділ 5, п. 5.1), системного підходу – для обґрунтування напрямів, 

інструментів та засобів державної політики підвищення фінансово-економічної 

ефективності і соціалізації сфери товарного обігу, розвитку логістично-

збутових процесів та формування інституційної інфраструктури соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу України (розділ 5, п. 5.2, п. 5.3, 

п. 5.4, п. 5.5). 

Інформаційною основою дослідження є закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові акти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

статистичні матеріали Державної служби статистики України, вітчизняних і 

міжнародних економічних та торговельних організацій, науково-прикладні 

публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення й 

результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають 

у наступному: 

вперше: 

– визначено методологічні засади розробки державної концепції 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, зорієнтованої на 

дуальний  соціально і економічно спрямований тип розвитку цього сегмента 

національної економіки; імплементація концепції дозволить утвердити 

стратегічно-системне бачення інструментів державної політики осучаснення і 

підвищення ефективності сфери товарного обігу на всіх рівнях управління, 

оскільки передбачає структуризацію цілей на різнострокові часові періоди, які 

зорієнтовані на подолання ключових проблем та перешкод, а також 

використання можливостей і потенціалу розвитку; матрицю прогнозних 

сценаріїв у поточній і стратегічній перспективах; очікувані результати 

державного регулювання; 

– розроблено концептуально-стратегічний підхід до забезпечення 
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модернізації сфери товарного обігу, що базується на реалізації 

взаємодоповнювальних субстратегіях державної політики: структурні зміни, 

орієнтовані на забезпечення нових та покращення існуючих співвідношень у 

ключових аспектах функціонування і розвитку сфери товарного обігу та її 

сегментів (конкуренція/монополізація; дерегуляція/адміністрування; інновації/ 

традиційні форми тощо); інституційні реформи для створення нових і 

покращення існуючих можливостей елементів інституційної інфраструктури 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (інституційно-

правових, інституційно-організаційних, інституційно-економічних); 

– обґрунтовано синергічні ефекти соціальної та економічної компонент 

модернізації сфери товарного обігу та розроблено методико-прикладний підхід 

до реалізації державної політики соціалізації цієї сфери з визначеною 

генеральною метою, стратегічними пріоритетами (напрямами регулювання), 

інструментами-засобами та очікуваними результатами на державно-

суспільному, галузево-секторальному та підприємницькому рівнях, що 

дозволить забезпечити інклюзивний характер державного регулювання сфери 

товарного обігу країни;  

удосконалено: 

– концептуальний зміст поняття “сфера товарного обігу” за рахунок 

доповнення усталених підходів до її порівняння з сектором внутрішньої 

торгівлі, по-перше, додатковими підсистемами (інституціональна, 

інфраструктурна, інформаційна та матеріальна); по-друге, ширшим складом 

суб’єктів (домогосподарства, виробничі та торговельні підприємства, суб’єкти 

інфраструктури сфери товарного обігу, елементи ринкової інфраструктури, 

споживачі та держава), по-третє, доповненим переліком об’єктів 

(інформаційно-комунікаційні, технологічні, інноваційні, аутсорсингові тощо), 

що дозволить підвищити ефективність управління її модернізацією за рахунок 

чіткішої ідентифікації меж та особливостей функціонування; 

– теоретико-прикладні моделі формування інституційного забезпечення 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; зокрема, при 
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визначенні складу елементів за інституційно-правовим та інституційно-

організаційним напрямами розроблено систему, орієнтовану на реалізацію 

необхідних функцій та завдань (а не на перелік інституцій), серед яких: 

усунення диспропорцій розвитку; впровадження систем якості; реалізація 

програм інтеграції; нівелювання системних перешкод і деформацій; 

удосконалення інструментів безпечності продукції, споживача, виробництва та 

торгівлі тощо, що дозволяє сформувати більш якісне інституційне забезпечення 

соціально-економічної модернізації цієї сфери національної економіки; 

– інструментарій державної політики соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу шляхом доповнення, розвитку та “пролонгації” низки 

мікрорівневих інструментів підвищення фінансово-економічної ефективності 

функціонування цієї сфери, а саме: капіталізація та формування фінансово-

інвестиційного ресурсу, підвищення економічної стабільності, зміцнення 

фінансової безпеки та забезпечення фінансово-економічної ефективності сфери 

товарного обігу в галузево-функціональному аспекті, що дасть можливість 

обґрунтувати засоби та цільові індикатори реалізації завдань державного 

регулювання її соціально-економічної модернізації; 

– методичний підхід до планування становлення якісної інституційної 

інфраструктури галузевих систем за рахунок упровадження функціонально-

суб’єктного підходу, відмінна ознака якого – поєднання базисних та 

функціональних інституцій, що дозволить обґрунтувати напрями та засоби 

розвитку інституційної інфраструктури соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу; 

дістали подальшого розвитку: 

– концептуальні підходи до державного регулювання модернізації сфери 

товарного обігу за рахунок виокремлення принципів (комплексність, 

взаємозалежність, централізованість, прозорість, етапність, диференційованість 

тощо), базових напрямів (інституційний, адміністративно-управлінський, 

структурний, економічний, інноваційний, ринковий, соціальний, 

інфраструктурний), заходів та очікуваних результатів, що дозволить 
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запропонувати картографічний план сценаріїв державної політики; 

– теоретико-методичні засади державного регулювання модернізації сфери 

товарного обігу шляхом обґрунтування доцільності, переваг та недоліків 

застосування таких методів і засобів, як інституційно-правове регулювання, 

податкова політика, стратегування і планування розвитку, фінансово-кредитна 

підтримка, організаційно-інституційні, соціально-психологічні та інформаційно-

роз’яснювальні засоби; 

– рекомендації щодо формування механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, відмінною ознакою якого є те, що його 

елементи, а саме управлінський апарат, ресурсний блок, технологічна 

компонента та діагностична підсистема, сформовано та побудовано на засадах 

збалансованої реалізації функцій планування, аналізу, організації, мотивації та 

контролю, що сприятиме модернізації макроекономічних функціонально-

галузевих систем; 

– організаційно-методичні рекомендації з підвищення ефективності 

логістично-збутових процесів у межах реалізації соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, для чого визначено склад суб’єктів та їх 

завдань на етапах збуту, посередництва, опту та роздрібної торгівлі; це 

дозволить сформувати системне бачення політики подальшого вдосконалення 

та розвитку логістично-збутової системи національної економіки і визначити 

роль її суб’єктів; 

– наукове обґрунтування особливостей державної політики соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу шляхом врахування обставин 

нестандартності зовнішнього середовища, що дозволить ідентифікувати 

специфіку державного регулювання в умовах становлення і розвитку ринкових 

відносин і принципів конкуренції на внутрішньому ринку, глобалізації та 

зовнішньої фінансово-економічної агресії; 

– фактори соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, які 

доповнено економіко-організаційними та соціально-політичними факторами за 

групами: зовнішнє та внутрішнє середовище; глобалізаційні, 
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інтернаціоналізаційні і гіперглобалізаційні процеси, інституціональні зміни, 

екстенсивний та інтенсивний тип розвитку, стимулюючі та дестимулюючі, що 

дасть можливість визначити реакцію суб’єктів сфери товарного обігу на 

результати її соціально-економічної модернізації. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

теоретичні положення, висновки і рекомендації, подані у роботі, доведені до 

рівня методичних розробок та пропозицій щодо соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу. 

Практичну цінність мають рекомендації стосовно стратегічних 

пріоритетів та заходів удосконалення системи інституційного забезпечення 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, які використано 

Комітетом з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради 

України при розробці заходів державної політики у сфері розвитку та 

підтримки малого і середнього підприємництва (довідка № 04-30/28-64/33388 

від 19.02.2019 р.). 

Рекомендації щодо методики системного і комплексного аналізу 

передумов, стану і тенденцій розвитку, ефективності політики модернізації 

сфери товарного обігу використано Державним науково-дослідним інститутом 

інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України при стратегічному та тактичному плануванні фінансово-

господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу (довідка № 01/25/1 

від 29.01.2019 р.). 

Запропоновані методи дослідження регіональних аспектів модернізації 

сфери товарного обігу на основі сформованої системи показників, наукові 

підходи щодо обґрунтування прикладних інструментів підвищення фінансово-

економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу регіону 

прийнято до впровадження у діяльність Департаменту економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 1-11-106 від 

29.01.2019 р.). 

Рекомендації з удосконалення управління процесами модернізації сфери 
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товарного обігу та запропонований аналітичний інструментарій визначення 

факторів впливу на соціально-економічну модернізацію цієї сфери 

використовуються Департаментом економічного розвитку Львівської міської 

ради при стратегічному й тактичному плануванні у сфері економічного, 

соціального та інвестиційного розвитку м. Львова, при складанні та реалізації 

місцевих програм (довідка № 23-вих-6 від 18.02.2019 р.). 

Рекомендації щодо узгодження стратегічних пріоритетів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу з базовими параметрами 

безпеки розвитку внутрішнього ринку використано Регіональним філіалом 

Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові при підготовці 

аналітичної довідки “Дисбаланси та механізми розвитку внутрішнього ринку 

України в умовах воєнних дій на Донбасі”, підготовленої та поданої до 

Адміністрації Президента України у 2015 р. (довідка № 1/15/1 від 

25.07.2018 р.). 

Запропонована концепція соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу України прийнята до використання Державною науковою 

установою “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки 

України для підготовки методичних документів з впровадження науково-

дослідних розробок у діяльність закладів освіти України (довідка № 3/12 від 

12.09.2018 р.). 

Теоретико-методологічні положення дослідження використовуються в 

освітньому процесі Львівського торговельно-економічного університету при 

викладанні дисциплін “Глобальна економіка”, “Трансформаційні процеси у 

сфері товарного обігу”, “Організація й моделювання інноваційних процесів” 

(довідка № 70/16 від 03.09.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Концептуальні положення дисертації, 

висновки, рекомендації та пропозиції, які виносяться на захист, є результатом 

самостійного наукового пошуку здобувача. З наукових праць, що опубліковані 

у співавторстві, використані лише ті результати дослідження, які одержані 

особисто здобувачем. Положення кандидатської дисертації у цьому дослідженні 
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не використовувалися.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні й 

методологічні положення і результати дослідження доповідалися та схвалені на 

23 наукових і науково-практичних конференціях, зокрема міжнародних: 

“Trends in regional Development in the EU Countries 2018” (м. Варшава, Польща, 

2018 р.), “Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-

методологічний аспекти” (м. Одеса, 2018 р.), “Напрями та сучасні фактори 

розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти” (м. Ужгород, 

2018 р.), “Development of trade relations from the perspective of economic 

integration of the Republic of Moldova in the international economy” (м. Кишинів, 

Молдова, 2017 р.), “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі 

України на інноваційних засадах” (м. Львів, 2017 р.), “Development of social and 

economic systems in a global competitive environment” (м. Кишинів, Молдова, 

2016 р.), “Інформаційні технології та моделювання в економіці” (м. Черкаси, 

2015 р., 2012 р.), “Методологія та практика менеджменту у ХХІ столітті: 

загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” (м. Полтава, 2012 р., 2010 

р.), “Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки” (м. 

Кременчук, 2012 р.), “Управление развитием предпринимательства в 

современных условиях” (м. Євпаторія, 2012 р.), “Трансформаційні процеси в 

економіці держави та регіонів” (м. Запоріжжя, 2010 р.), “Теорія і практика 

сучасної економіки” (м. Черкаси, 2009 р.), “Управління розвитком соціально-

економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне 

зростання” (м. Донецьк, 2008 р.); всеукраїнських: “Механізми економічного 

зростання і конкурентоспроможності національного господарства” (м. Київ, 

2018 р.), “Внутрішня торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і 

макрорівнях” (м. Львів, 2013 р.), “Комп ютерне моделювання та інформаційні 

технології в науці, економіці і освіті“ (м. Черкаси, 2011 р.); вузівських: 

“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. 

Львів, 2016 р., 2015 р.), “Кооперативна модель економічного розвитку в умовах 

глобалізації” (м. Львів, 2012 р.), “Проблеми післякризової економічної політики 
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в Україні” (м. Львів, 2011), “Актуальні проблеми підготовки фахівців для 

підрозділів державної служби боротьби з економічними злочинами” (м. Львів, 

2009 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 52 наукові праці, 

із них: 3 монографії (1 одноосібна і 2 колективні); 25 статей у наукових 

фахових виданнях України, у т. ч. 13 статей у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз даних; 1 стаття у зарубіжному виданні; 23 

тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій 

– 125,11 друк. арк., з них особисто автору належить 40,94 друк. арк.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 212 найменувань та 5 

додатків на 33 сторінках. Загальний обсяг роботи складає 450 сторінок. 

Основний зміст роботи викладено на 372 сторінках. Робота містить 35 рисунків 

та 33 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО 

ОБІГУ 

 

 

1.1. Концептуальні засади та функціонально-структурні 

характеристики сфери товарного обігу 

 

Перехід України від адміністративно-командної системи господарювання 

до ринкової, формування, становлення та подальший розвиток ринкових 

відносин неминуче привели до структурних зрушень в економічній системі 

країни, до появи принципово нових способів поєднання її елементів. 

Враховуючи специфічність ролі обміну як однієї зі сфер суспільного 

відтворення у забезпеченні зв’язку між виробництвом та споживанням, ці 

зрушення зумовили зміни у способах організації руху товарів та механізмах 

його забезпечення. У зв’язку з цим посилилася необхідність узагальнення та 

конкретизації теоретико-методологічних положень щодо форм прояву 

товарного обігу, його функцій та структури. 

Елементом економічної системи, складовою суспільного відтворення, де 

проходить процес відчуження результатів праці на еквівалентній основі, є 

обмін як акт отримання від кого-небудь бажаного об’єкта з пропозицією чого-

небудь навзаєм; процес, у ході якого товари з одного життєвого кола 

переходять в інше [62;196].  

Наукові течії по-різному виділяли значущість обміну. Так, меркантилісти 

на перше місце ставили обмін як основний стимул розвитку економіки 

суспільства, оскільки у ньому вбачали головне джерело багатства – гроші. 

Фізіократи, навпаки, первинним джерелом багатства вважали землю, а тому 

головну роль в економічній системі відводили виробництву, правда, тільки у 
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секторі землеробства. 

З позицією фізіократів погоджувалися і економісти XVIII-XIX століття 

(А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей) з поправкою на промислове виробництво. Вони 

вважали: якщо у виробництві будуть створені ефективні умови, то і сфера 

обміну буде ефективною. Цю теорію відстоювали і вчені марксистської 

економіки, а сама концепція довший час зберігала своє домінуюче значення. 

Звичайно, в історичному аспекті домінування сфери виробництва над 

іншими елементами економічної системи не підлягає сумніву. На основному 

твердженні цієї концепції, а саме: тому, що пропозиція породжує попит, – 

базується макроекономічна модель класичної школи. Але цей постулат, який 

закладено в закон Ж.-Б. Сея, є дієвим тільки для такого рівня розвитку 

продуктивних сил, який не забезпечує задоволення масових потреб людей. 

Тобто для таких умов господарювання, коли головним було виробити товари, 

попит на які був практично необмежений. 

Проте ситуація змінилася в XX столітті, коли виробничі можливості 

суспільства стали перевищувати сукупний попит. Прогрес продуктивних сил 

призвів до того, що реалізація товарів стала залежати від того, чи бажає 

споживач їх купувати. Це послугувало розвитку неокласичної школи 

(А. Маршалл), в основі якої закладено теорію ринкових відносин, коли 

провідна роль відводиться попиту, тобто споживанню. Д. Кейнс в основу своєї 

теорії заклав постулат, що попит породжує пропозицію. Відтак в умовах 

ринкових відносин провідною ланкою економічної системи виступає 

споживання, а виробництво через сферу обміну пристосовується до структури й 

обсягу споживання. 

Загальновизнаним є те, що в процесі тривалого історичного розвитку 

існувало розуміння декількох форм обміну. Узагальнення існуючих підходів до 

вивчення процесу обміну дозволило нам виділити такі його форми: 

1) натуральний обмін; 

2) товарний обмін, який, у свою чергу, набував таких форм: 

- безпосередній товарний обмін, або натурально-товарний (Т – Т); 
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- товарний обмін за допомогою грошей (Т – Г – Т); 

- товарний обіг (Г – Т – Г). 

Вже у первісному суспільстві існував обмін, хоча й випадковий і в 

мізерних масштабах. При цьому продукти праці обмінювалися на основі 

корисності цих продуктів, а не відповідно до величини затраченої на їх 

виготовлення праці. Цей обмін існував і всередині родової общини 

родоплемінного суспільства. Його існування було наслідком того факту, що 

продукти праці в родовій общині належали не окремим особам, а всій общині. 

Розподілялися ці продукти між членами общини не у відповідності з кількістю 

затраченої праці на їх виробництво, а відповідно до потреб общинників. 

Ф. Енгельс у дослідженні “Походження сім’ї, приватної власності і 

держави” називає цю форму обміну періодом приватного присвоєння готових 

продуктів природи [48, с. 38-39]. У цей період обмін не розглядається як 

економічна категорія, оскільки проходить на біологічному рівні. 

Ф. Бродель називає цей тип господарювання “не економікою” [17, с. 42-

44], а Ф. Котлер такий спосіб задоволення потреб – “самозабезпеченням”, яке 

можна вважати початковою формою обміну, який є нерівноцінним [62, с. 38-

39].  

Не сприяла розвитку обміну в первісному та родоплемінному суспільстві 

відсутність регулярного виробництва, додаткового продукту, що пояснюється 

надзвичайно низьким рівнем розвитку продуктивних сил і продуктивності 

праці. Але вже у цей період обмін не всередині общин, а між общинами набуває 

ознак товарного. Звичайно, цей обмін не був абсолютно еквівалентним, адже 

ніхто не міг точно визначити, скільки праці уречевлено в тому чи іншому 

товарі, але все ж кількість праці двох товарів, що обмінювалися, як правило, 

була співрозмірна. 

Основними умовами зародження і розвитку товарного обміну є: 

- безмежність людських потреб; 

- обмеженість матеріальних ресурсів; 

- розподіл праці. 
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Першою формою товарного обміну, як зазначалося вище, був 

безпосередній товарний обмін, у процесі якого один конкретний товар 

обмінювався на інший без участі грошей і посередників. Ця форма обміну 

існувала за умов нерозвинутості суспільного розподілу праці. Його учасники 

повинні були володіти товарами, які взаємно задовольняли їх потреби, а 

взаємне відчуження товарів співпадало у часі.  

Наступною формою товарного обміну став здійснюваний за допомогою 

грошей, при якому сам процес обміну поділяється на дві протилежні дії – 

продаж (Т – Г) і купівля (Г – Т). Особливостями цієї форми є: 

- гроші беруть участь у процесі обміну; 

- процеси купівлі і продажу не співпадають у часі; 

- покупець отримує перевагу над продавцем, продаж стає важливішим і 

важчим, ніж купівля, оскільки гроші можуть зберігатися довше, ніж товари. 

Необхідною передумовою розвитку цієї форми обміну є товарне 

виробництво як форма організації суспільного виробництва, при якій 

економічні відносини між людьми проявляються через купівлю-продаж 

продуктів їх праці. При цьому обмін через ринок формує ці економічні 

відносини, забезпечує єдність процесів економічного відособлення і 

суспільного розподілу праці. 

В основу товарного обміну продуктами праці покладено закон 

відповідності ринкової вартості цих продуктів кількості затраченої на їх 

виробництво праці, тобто обмін продуктів праці, які перетворюються в товари, 

стає еквівалентним. На рис. 1.1 подано сутнісний зміст товарного обміну, де 

показана різниця між видимим і дійсним змістом обміну. 

Найрозвинутішою формою товарного обміну є товарний обіг, у процесі 

якого купівля-продаж здійснюється за допомогою грошей і посередника. 

Відбувається його відособлення в окрему сферу діяльності. Основними 

наслідками виникнення і розвитку товарного обігу є, по-перше, перетворення 

товарного капіталу в торговий; ускладнення відносин обміну, оскільки у ці 

відносини включається посередник – торговець; функція обміну переходить від 
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виробника до торговця, який функціонує в особливій сфері вкладання капіталу; 

по-друге, продаж товару з простої функції промислового капіталу в його 

товарній формі перетворюється в особливий процес збільшення вартості 

авансованого капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінність товарного обігу від товарного обміну полягає в тому, що 

останній із засобу задоволення потреб перетворюється у засіб збільшення 

капіталу, який авансовано у грошовій формі. При цьому процес обігу стає 

безкінечним, оскільки початок і кінець обігу товарів має однакову грошову 

форму. 

Основний суспільно-економічний ефект виокремлення товарного обігу 

полягає у величині капіталу, авансованого в процес обміну. Так, торговий 

капітал завжди є меншим від частини промислового капіталу, який виробники 

можуть вкласти у самостійну реалізацію товару. А це, у свою чергу, пов’язано з 

тим, що, по-перше, торговий капітал обслуговує оборот значної кількості 

промислових капіталів, які функціонують у різних галузях; по-друге, торговий 

капітал зменшує час обігу промислового капіталу, прискорює його оборот 

через спеціалізацію продажу; по-третє, торговий капітал підвищує 

продуктивність праці і рентабельність виробництва, оскільки сприяє 

диференціації останнього; по-четверте, торговий капітал сприяє подальшому 

розвитку суспільного розподілу праці, розширенню місткості ринку і 

прискоренню обороту коштів споживачів. 

Факт обміну 

Видимість обміну 

Сутність обміну 

Обмін товарами 

Обмін рівноцінною 
суспільною корисністю 

Обмін рівноцінними 
затратами суспільної 

діяльності 
Вартість товару А = Вартість 

товару В 

Споживна вартість товару А = 
Споживна вартість товару В 

Товар А = Товар В 

Рис. 1.1. Сутнісний зміст товарного обміну (складено автором) 
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Тлумачень поняття економічної категорії «товарний обіг» в економічній 

літературі є багато. Ось деякі з них. Товарний обіг – це рух товарів у системі 

кругообігу ресурсів, що охоплює усі його фази [142, с. 8]. Товарний обіг – це 

обмін товарами за допомогою грошей [10, с. 15]. Товарний обіг – здійснюваний 

за посередництвом грошей товарний обмін між окремими виробниками, 

підприємствами, галузями, підрозділами суспільного виробництва, регіонами та 

соціальними формами господарства з метою найбільш повного задоволення 

суспільних і особистих потреб [69, с. 15].  

Узагальнюючи суть існуючих підходів до трактування товарного обігу, а 

також враховуючи особливості сучасного його розвитку, сутність поняття 

«товарний обіг» пропонується розглядати як безперервний рух економічних 

потоків у структурі системи суспільного відтворення з метою максимального 

задоволення суспільних і особистих потреб на основі еквівалентного 

відшкодування витрат. Товарний обіг – це характерна для товарного 

виробництва економічна форма доведення результатів праці до споживача.  

Взаємодію сфери товарного обігу з іншими елементами економічної 

системи подано на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрозуміло, що рух передбачає переміщення певних об’єктів певними 

суб’єктами. Оскільки товарний обіг є елементом товарного виробництва, то 

його об’єктами, відповідно, є товари в широкому значенні цієї економічної 

ВИРОБНИЦТВО СПОЖИВАННЯ ТОВАРНИЙ 
ОБІГ 

виробничий капітал 

грошовий капітал грошовий капітал 

виробничий капітал 

торговий капітал товарний капітал 

грошовий капітал грошовий капітал 

Рис. 1.2. Взаємодія сфери товарного обігу з іншими елементами 

економічної системи (розроблено автором) 
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категорії, а саме: матеріальна і нематеріальна власність, що реалізується на 

ринку. Об’єктами обміну є засоби задоволення потреб людей. Основними 

умовами віднесення цих засобів до об’єктів обміну є те, що вони повинні 

задовольняти різні потреби, тобто відрізнятися якістю, і вони повинні бути 

еквівалентними з економічної точки зору. Тобто об’єкти товарного обігу 

повинні бути якісно різними, як споживча вартість, але рівні, як вартість. 

У ході розвитку товарного обігу структура його об’єктів постійно 

змінюється, що пов’язано з такими процесами, як перетворення факторів 

виробництва у товар та якісний розвиток грошей як засобу та об’єкта обміну. 

Оскільки в основу обміну покладено потреби та інтереси людини, то 

остання і є суб’єктом цього обміну, а, відповідно, і обігу як його розвиненої 

форми. Але необхідно відзначити, що суб’єктом обміну людина стає тільки при 

певних матеріально-речових і соціально-економічних умовах, а саме: 

можливість отримання доданого продукту і відповідний рівень розподілу праці. 

Саме це є передумовою виникнення відносин обміну, без яких неможливий 

безперервний рух об’єктів обміну. Таким чином, оскільки товарний обіг 

передбачає наявність об’єктів, суб’єктів та економічних відносин, то 

правомірно стверджувати про сферу товарного обігу. 

Загалом товарний обіг визначався Дж. Міллем як рух товарів у системі 

кругообігу ресурсів, що здійснюється за допомогою грошей та враховує 

еквівалентність відшкодування витрат кожного з учасників обігу. Відповідно, 

ключовим елементом товарного обігу виступає товар, що внаслідок 

впровадження процесу ринкового обміну здатний задовольнити економічні 

потреби, існуючі в суспільстві [135, с. 171]. 

Відповідно до цього основна важлива функція товарного обігу полягає у 

створенні та реалізації ефективного механізму руху товарів у їх натурально-

речовій та вартісній формі. Водночас формою розвитку сфери товарного обігу є 

внутрішній ринок, на якому здійснюється розподіл наявних виробничих та 

інвестиційних ресурсів, товарів та послуг, спрямованих на задоволення попиту 

споживачів, домогосподарств та, відповідно, фінансових ресурсів [79, с. 30]. 
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За дослідженням А. Мазаракі, механізм взаємодії виробників та 

споживачів формується як конкурентне середовище ринку в межах сфери 

товарного обігу, а формою організації ринку є торгівля [79, с. 30]. Науковці 

зазначають, що на розвиток та функціонування сфери товарного обігу 

здійснюють вплив як фактори виробництва, що формують ринкову пропозицію 

товарів та послуг, так і споживачі, що визначають попит, його структуру та 

обсяги, а також загальні правові, соціальні та макроекономічні фактори. 

Відповідно, проблеми реалізації товарів та послуг пов’язані з факторами 

економічного розвитку та узгодженням інтересів всіх учасників економічних 

відносин у сфері товарного обігу [78, с. 59]. Розвиток сфери товарного обігу 

країни формує систему каналів товаропостачання та руху товарів, що 

будуються як постійні економічні зв’язки між виробництвом та кінцевим 

споживанням товарів та послуг, а об’єктом дослідження в сфері товарообігу 

виступає безпосередньо система товароруху [159, с. 29].   

Суб’єктами економічних відносин у сфері товарного обігу є виробничі та 

торговельні підприємства як виробники товарів та послуг і суб’єкти 

комерційної діяльності; домогосподарства як кінцеві споживачі товарів і послуг 

та постачальники кадрових ресурсів-робочої сили; та держава, що постачає на 

ринок природні, енергетичні ресурси, надає державні послуги чи майно як 

суб’єкт ринкових відносин і, разом з тим, виконує інституційні та регуляторні 

функції [70, с. 29-30]. 

Таким чином, конкурентне середовище, що формується в сфері товарного 

обігу, є саморегульованим і водночас напрями його розвитку визначаються, 

плануються та коригуються державою, дії якої спрямовані в тому числі на 

створення конкурентних умов та ефективного функціонування сфери товарного 

обігу. Відповідно до цього необхідними умовами створення конкурентного 

середовища та ефективного розвитку сфери товарного обігу є активний 

розвиток та стабільне функціонування малого та середнього бізнесу, наявність 

значної кількості продавців однорідної продукції і вільна ринкова конкуренція 

між ними та створення рівних прозорих умов для ведення бізнесу, стійкість 
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грошової і фінансової системи, визначеність і повнота нормативно-правової 

бази, необхідної для розвитку та регулювання відносин у сфері товарного обігу, 

наявність ефективного механізму державного регулювання з впровадженням 

стимулюючої податкової, кредитної, цінової та зовнішньоекономічної політики, 

захист та розвиток внутрішнього ринку країни, інформатизація та активний 

розвиток інтегрованих ринків, вільний доступ до ринків та рівні умови 

функціонування, дієвість механізмів та законодавства щодо захисту прав 

власності та пріоритетів права власності, активність законодавства та 

інституцій у сфері антимонопольного регулювання та інші. 

Так, у дослідженнях В. Апопія зазначається, що одним із найбільш дієвих 

засобів набуття конкурентних переваг для суб’єктів господарювання в сфері 

товарного обігу є диверсифікація, яка являє собою систему заходів, 

спрямованих на розширення та ефективне оновлення діяльності суб’єктів 

господарювання [6, с. 51-52]. Відповідно, підвищення ефективності 

функціонування сфери товарного обігу значною мірою залежить від розробки 

та впровадження ефективної конкурентної політики. 

Важливим елементом зростання ефективності конкурентної політики, за 

визначенням О. Костусева, виступає система моніторингу товарних ринків та 

діяльність суб’єктів ринкових відносин, їх активність та концентрація [61, 

с. 80].  

Досліджуючи складові потенціалу та ресурсне забезпечення сфери 

товарного обігу, Н. Ситник наводить перелік основних елементів її 

забезпечення, до яких відносить матеріально-технічну базу, технології, 

інформаційне забезпечення, персонал, нематеріальні активи, інвестиційні 

ресурси, виробничий, маркетинговий інтелектуально-кадровий потенціал, а 

також інноваційний та фінансовий потенціал [171, с. 418]. Науковець також 

визначає взаємозв’язки та взаємозалежності між ними, що значною мірою 

визначають ефективність функціонування сфери товарного обігу.  

У дослідженнях сфери товарного обігу Н. Михаліцька та Х. Цвайг 

визначають та описують дві основні структурні моделі сфери товарного обігу. 
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Так, до класичної моделі ці автори відносять такі складові, як торгівля 

товарами народного споживання, матеріально-технічне забезпечення та збут, 

громадське харчування, заготівля та закупівля сільськогосподарської продукції 

та зовнішня торгівля [134, с. 249]. 

Нова ж структурна модель сфери товарного обігу містить такі основні 

складові, як (1) внутрішня та зовнішня торгівля (у т.ч. продукцією виробничого 

призначення, споживчими товарами, сільськогосподарською продукцією та 

сировиною); (2) посередництво у торгівлі (включає спеціалізоване 

посередництво та універсальне посередництво); (3) роздрібна торгівля 

товарами та послугами [66, с. 342]. Науковцями зазначається, що ринкові 

трансформації включають процеси лібералізації, демонополізації, економічної 

інтеграції та глобалізації фактично всіх внутрішніх ринків країни [6, с. 145]. 

Внаслідок зазначених ринкових трансформацій відбувається поступове 

поєднання каналів сфери товарного обігу, таких як матеріально-технічне 

забезпечення, заготівля сільськогосподарської продукції та торгівля товарами 

народного споживання. Відтак формується нове бачення сфери товарного обігу, 

де торгівля переходить із галузевої в функціональну модель. При цьому 

відповідно до результатів досліджень науковців внутрішня торгівля поєднує 

оптову торгівлю, торгове посередництво та роздрібну торгівлю, а найбільшу 

питому вагу в загальному обсязі товарообігу внутрішньої торгівлі все більше 

займає оптова торгівля, до якої відносять оптовий продаж товарів, комплекс 

закупівельно-збутових послуг, логістичний комплекс та доставку товарів до 

роздрібної мережі [164, с. 65]. 

Зокрема, науковцями зазначається, що оптова торгівля започатковує 

сферу товарного обігу та виступає торговим посередником між виробниками 

товарів та роздрібною торгівлею з іншими виробниками і споживачами товарів 

та послуг [134, с. 250]. Відповідно, на початковому етапі товарообігу товари зі 

сфери виробництва переходять до сфери обігу, де забезпечується їх подальший 

розподіл та просування до покупців. 

Відповідно, оптова торгівля є першим початковим етапом у сфері 
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товарообігу, а роздрібна торгівля – кінцевим, що визначається завершенням, 

тобто реалізацією товарів та послуг кінцевим споживачам для подальшого 

власного використання. Відповідно, оптова торгівля є відносинами комерційної 

діяльності щодо купівлі-продажу великих партій товарів для їх подальшої 

реалізації [1, с. 35-37], що забезпечує формування товарних потоків та їх рух 

від виробників до покупців (посередників), мінімізуючи рівень витрат та 

оптимізуючи швидкість товарообігу, також забезпечує формування, збереження 

та управління товарними запасами, просування товарів на ринок та товарне 

забезпечення ринкового попиту. 

У дослідженнях Н. Голошубової зазначено, що одним із найважливіших 

видів економічної діяльності в сфері товарного обігу і основною складовою 

його конкурентного середовища є роздрібна торгівля [32, с. 7]. Роздрібна 

торгівля охоплює процеси купівлі-продажу товарів та послуг кінцевими 

споживачами [5, с. 220]. 

Слід зазначити, що дослідження сфери товарного обігу науковцями 

здійснюється здебільшого у вузько визначених напрямах, таких як оптова чи 

роздрібна торгівля, комерційна діяльність, і, відповідно, це впливає на певну 

вибірковість та звуження загального наукового бачення предмета дослідження.  

Доповнюючи проведені наукові твердження та висновки, важливо 

узагальнити, що основними складовими сфери товарного обігу виступають: 

оптова торгівля, роздрібна торгівля, домогосподарства та сектор домашнього 

виробництва, ринок, робоча сила, інвестиційний, інноваційний сектори, 

споживчий, ресурсний, фінансовий та інші ринки, на яких здійснюються 

процеси обігу всіх вищезазначених товарів та матеріальних, фінансових, 

кадрових, інформаційних, інвестиційних, інтелектуальних ресурсів, що є 

предметом комерційних відносин та мають грошовий еквівалент, відповідно до 

якого здійснюється обмін. 

Вивчення сфери товарного обігу як системи здійснювалося в сучасних 

наукових працях та дослідженнях, а фінансово-економічна система сфери 

товарного обігу визначалася як сукупність її елементів, що взаємодіють між 
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собою в процесі відносин формування, розподілу та використання економічних, 

фінансових, інвестиційних та інших видів ресурсів, коли головними 

елементами цієї системи виступають суб’єкти, об’єкти, інститути та 

інституційна інфраструктура, що визнають відносини між елементами 

зазначеної системи сфери товарного обігу, загальну конфігурацію цієї системи 

та наявність і функціонування інших підсистем та елементів [170, с. 131-132].  

Важливим аспектом функціонування економічної системи сфери 

товарного обігу є ефективне використання ресурсів, створення сприятливого 

бізнес-клімату, удосконалення норм чинного законодавства та зрозумілість і 

прозорість функціонування ринкових інститутів та механізмів, розвиток 

інфраструктури та налагодження науково-технічного співробітництва. При 

цьому важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності сфери товарного 

обігу виконує інфраструктурне забезпечення [57, с. 350-352]. 

Загалом, розвиваючи відповідні тези, можна додати, що сфера товарного 

обігу є сукупністю економічних відносин, пов’язаних із процесами кругообігу 

товарів і капіталу та зміною їх функціональних форм. Це зв’язуюча ланка між 

виробництвом товару і його виробничим чи невиробничим використанням. 

Крім того, сфера товарного обігу – це також і власна система, яка забезпечує 

процес купівлі-продажу та циркуляцію всіх економічних потоків. Як система 

сфера товарного обігу складається з підсистем – ринкової, фінансової, 

інфраструктурної, інституціональної (рис. 1.3).  

У результаті проведених досліджень сутності та наукових 

концептуальних основ сфери товарного обігу здійснено узагальнення та 

сформульовано авторське визначення, відповідно до якого: сфера товарного 

обігу є сукупністю економічних, організаційних та правових відносин між 

суб’єктами сфери товарного обігу щодо купівлі-продажу, обміну, постачання 

товарів та послуг, а також матеріальних, енергетичних, фінансових, кадрових, 

інвестиційних, інформаційних та інших видів ресурсів, їх просування із метою 

виробничо-промислового використання, комерціалізації, реалізації та 

подальшого споживання. 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремим важливим аспектом, на який потрібно звернути увагу, є 

розмежування понять сфери товарного обігу та внутрішньої торгівлі. На думку 

автора, базисними ознаками їх диференціації виступають: 1) секторально-

галузевий (тобто які сектори національного господарства, сфери відтворення та 

види діяльності вони включають), 2) продуктово-асортиментний (іншими 

словами – що є об’єктом купівлі/продажу та чи його збут виходить за рамки 

оптово-роздрібних торговельних мереж) та 3) просторовий (обмеження сфери 

кордонами держави, регіонів, певних територій тощо) аспекти. За такого 

підходу конфігурація сфери товарного обігу набуває вигляду як на рис. 1.4. 

Об’єкти 
Продукти (товари, продукція, 
послуги) 
Матеріальні та технічні ресурси 
Фінансові ресурси, інвестиції 
Інтелектуально-кадрові ресурси 
Інформаційні ресурси 
Торгово-технологічні процеси 
Бізнес-технології 
 

Суб’єкти 
Домогосподарства 
Виробничі та торговельні суб’єкти 
господарювання, суб’єкти господарю-
вавня сфер зберігання і переробки, 
обслуговування процесів обігу 
Асоціативні інфраструктурні 
організації 
Держава 

СФЕРА 
ТОВАРНОГО 

ОБІГУ 

Ринкова 
підсистема 

Фінансова 
підсистема 

Матеріальна 
підсистема 

Інформаційна 
підсистема 

Інституціональна 
підсистема 

Інфраструктурна 
підсистема 

Система сфери товарного обігу 

Рис. 1.3. Структура сфери товарного обігу (розроблено автором) 
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Рис. 1.4. Секторально-продуктовий підхід до ідентифікації сфери товарного 

обігу (розроблено автором) 

 

Відтак, за такого підходу сфера товарного обігу значно ширша за сферу 

внутрішньої торгівлі, а принципові відмінності тут такі: 

1) секторально-галузевий аспект: внутрішня торгівля охоплює лише 

гуртове посередництво, оптову та роздрібну торгівлю; сфера товарного обігу – 

додатково збутову систему виробничої сфери та сегмент споживчого обміну; 

2) продуктово-асортиментний аспект: внутрішня торгівля охоплює лише 

ті товари (продукцію), послуги, що представлені в мережі її об’єктів; сфера 

товарного обігу – всі товари, роботи, послуг, продукцію, що створюються в 

економічній системі (чи постачаються з-зовні) та можуть трактуватися як 

продукт (з англ. – «product»), що є об’єктом товарообмінних і фінансово-

грошових операцій; 

3) просторовий аспект: внутрішня торгівля обмежується лише рамками 

країни; сфера товарного обігу – виходить за її межі, оскільки як імпортні, так і 
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товари вітчизняного виробництва, що експортуються, продовжують свій 

товарорух до моменту їх споживання чи переробки.   

Зазначимо, що основними суб’єктами сфери товарного обігу є виробничі, 

комерційні та сільськогосподарські підприємства; суб’єкти в різних сферах 

діяльності та їх об’єднання; домогосподарства; держава як учасник 

економічних відносин; громадяни країни, населення, суспільство - як 

постачальники робочої сили та як споживачі товарів і послуг. 

Основними об’єктами сфери товарного обігу є товари, послуги, 

матеріальні, інвестиційні, фінансові, нематеріальні, інформаційні та інші види 

ресурсів, технології (робоча сила) та права власності. 

Інститутами сфери товарного обігу виступають чинне в країні 

законодавство та норми права як основа здійснення фінансово-господарської, 

комерційної та інших видів діяльності та регулювання відносин у сфері 

товарного обігу, функціонуючі інститути управління та регулювання в сфері 

товарного обігу та наявні в країні неформальні інститути, такі як звичаї, 

традиції, етнічна культура бізнес-середовища. 

Інституційна інфраструктура сфери товарного обігу забезпечує 

реалізацію ринкових механізмів, процесів товарообігу та дотримання норм 

законодавства всіма суб’єктами сфери товарного обігу. Відповідно, до 

інституційної інфраструктури відносяться органи виконавчої влади, органи 

регіональної влади та місцевого самоврядування, об’єднання підприємств та 

споживачів, державні регулюючі та контролюючі структури, державні та 

недержавні органи технічного регулювання, контролю якості та безпеки товарів 

та послуг, інститути ринкової інфраструктури та міжнародні інститути, 

громадські суспільні об’єднання. 

Принципове теоретичне та практичне значення для розуміння суті сфери 

товарного обігу має характеристика її функцій. Узагальнення природи цієї 

економічної категорії, а також механізму її функціонування в системі 

суспільного відтворення дозволило ідентифікувати шість груп відповідних 

функцій (рис. 1.5): загальносуспільні, економічні, технологічні, торговельні, 
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організаційно-економічні, соціально-економічні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальносуспільні функції відображають місце сфери товарного обігу у 

загальному процесі суспільного відтворення, а саме: 

- функція синхронізації передбачає просторово-часове і структурне 

узгодження процесів виробництва і споживання як фаз суспільного 

відтворення. Сфера товарного обігу є балансуючою ланкою між виробництвом і 

споживанням в ув’язці матеріальної і вартісної структури валового 

внутрішнього продукту; 

Рис. 1.5. Функції сфери товарного обігу (розроблено автором) 

синхронізації економії страхування інформаційно-комунікаційна 

загальносуспільні функції 

ФУНКЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

в натурально-речовій формі  у вартісній формі  
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- функція економії затрат живої і матеріалізованої праці стосується 

скорочення сукупних матеріальних запасів і пов’язаних із ними витрат, 

зниження або повного усунення втрат від дефіциту матеріальних ресурсів, 

економії одноразових вкладів підприємств-споживачів в основні фонди й 

оборотні засоби, надання оптово-посередницьким організаціям різноманітних 

послуг виробничого та іншого характеру; 

- функція страхування ризиків виробників та споживачів пов’язана із 

імовірнісним, випадковим характером попиту, порушенням договірних 

зобов’язань, помилками в управлінні; 

- інформаційно-комунікаційна функція зумовлена мінливим характером 

ринкових процесів суспільного відтворення, асиметрією та інерційністю 

інформаційних потоків. 

Економічні функції сфери товарного обігу зумовлені призначенням цієї 

фази суспільного відтворення, а саме: доведенням суспільного продукту від 

сфери виробництва до сфери споживання та забезпеченням безперервної зміни 

форми вартості товару. Ці функції фактично є сторонами одного і того ж 

процесу – обслуговування обміну товарів у натуральній та вартісній формах. 

Просторове і часове відокремлення виробництва і споживання вимагає 

від сфери товарного обігу забезпечення умов збереження споживчих 

властивостей товарів у процесі їх доведення до споживача, що, в свою чергу, 

зумовлює виконання нею технологічних функцій, а саме: транспортування, 

зберігання, матеріальної доробки тощо. Крім того, організовуючи пересування 

товарів у просторі та часі, суб’єкти сфери товарного обігу здійснюють ряд 

операцій купівлі та продажу, що визначає їх торговельні функції. 

За обслуговування процесу зміни форми вартості товарів у загальному 

відтворювальному процесі відповідають такі функції товарного обігу, як 

організаційно-економічні і соціально-економічні. При цьому перші 

забезпечують організацію налагодження зв’язків між учасниками обміну. До 

цих функцій прийнято відносити контактну, обліково-інформаційну і кредитно-

фінансову. 
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Контактна функція полягає в ефективній організації зв’язків між 

виробниками і споживачами товарів, коли намагаються зменшити їх кількість. 

Обліково-інформаційна функція обумовлена специфічним розміщенням 

суб’єктів обміну на перетині інформаційних потоків та неможливістю 

отримання цієї інформації у момент укладання торговельних угод. 

Кредитно-фінансова функція зумовлена особливістю діяльності суб’єктів 

товарного обігу, які авансують свій капітал у процеси виробництва чи 

споживання. 

Соціально-економічні функції відображають вплив сфери обігу на 

соціальні аспекти виробництва та споживання. Так, забезпечуюча функція 

врегульовує еквівалентність відносин суб’єктів обміну і при цьому відбувається 

суспільне визнання праці, яка закладена при формуванні мінової вартості 

товару. Функція безпеки забезпечує захист споживача від недоброякісної 

продукції, оскільки здійснює контроль за обсягами та якістю товарів в обігу. 

Регулювання руху товарних потоків для рівномірного задоволення попиту в 

різних регіонах забезпечується регуляторною функцією обігу. 

Зрозумілим є той факт, що функціонування товарного обігу 

супроводжується отриманням певного результату, відповідно до якого можна 

говорити про роль і ефективність цього обігу, а саме: 

1) товарний обіг забезпечує задоволення конкретних потреб, 

завершуючи розподіл товарів та послуг відповідно до їх запитів; 

2) товарний обіг забезпечує безперервність відтворення суспільного 

продукту, будучи зв’язуючою ланкою між виробництвом і споживанням; 

3) товарний обіг є необхідною умовою стійкого грошового обігу; 

4) товарний обіг є передумовою збільшення вільного часу працівників, 

їх фізичного і духовного розвитку. 

Таким чином, суб’єктами системи товарного обігу є не тільки торгово-

посередницькі підприємства, але й підприємства неторговельної діяльності, які 

обслуговують процес обігу товарів. Пов’язане це з тим, що товарний обіг 

виконує не тільки торгові функції, але й функції торгового характеру. 



53 

Характерною особливістю сучасної системи товарного обігу є також 

переплетення функцій торгівлі і виробництва. Основною умовою здійснення 

обміну є вартість. Тому сьогодні не можна абсолютизувати лише базисні 

класичні функції в системі товарного обігу, а саму проблему необхідно 

розглядати не на галузевому, а на макроекономічному рівні з врахуванням 

системи господарських зв’язків. 

 

 

 

 

1.2. Поняття соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу та її базові напрями 

 

Підвищення ефективності функціонування економічної системи країни 

невід’ємно пов’язане з процесами комплексної модернізації її економічної 

структури, що передбачає та забезпечує якісні зміни, оновлення всіх сфер із 

метою забезпечення збалансованого економічного розвитку. Процес 

модернізації забезпечує відповідні системно-структурні зрушення в усіх сферах 

економічної системи країни внаслідок проведення глибинних економічних, 

інноваційних та соціальних трансформацій, спрямованих на кардинальне 

змінення, оновлення як сфери виробництва, так і сфери товарного обігу 

виробленої продукції і послуг. Формування та розвиток наукових концептів 

суспільно-економічної модернізації досліджено у працях провідних вчених – 

Дж. Александера, З. Баумана, У. Бека, Д. Белла, Е. Гидденса, К. Грица, 

Р. Інглхарда, Д. Ептера, М. Зінгера, М. Леві, Т. Парсона, П. Сорокіна, 

О. Шпенглера, Е. Тирикьян, А. Турена, А. Тойнбі, Е. Хагена, С. Хангтінгтона, 

К. Ясперсома та інших.  

У науковій літературі увага приділяється двом ключовим етапам 

модернізації. Перший стосувався 50-80-х років двадцятого століття (етап 

зародження основних положень класичної теорії модернізації; другий – із 80 
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років двадцятого століття до теперішнього часу (етап розвитку теорій 

неомодернізації, постмодернізації, теорії екологічної модернізації). 

Основними аспектами сучасних світових наукових досліджень є 

взаємодія, взаємозалежність традиційних та новітніх інститутів та їх вплив на 

процеси модернізації, а провідними є висновки щодо адаптивних здібностей 

традиційних суспільно-економічних інститутів, які здійснюють значний вплив 

на трансформації соціально-економічних систем та породжують особливі, 

специфічні національні форми модернізації в різних країнах світу. Таким 

чином, традиційні інститути активно трансформуються та пристосовуються до 

змін економічних систем, стають більш сучасними, а процеси модернізації 

підсилюються традиціями та національно-економічними особливостями. На 

сучасному етапі за теорією неомодернізації модернізацію визначають як 

історично обмежений процес, що утверджує сучасні інститути та цінності, 

передовсім – демократію, ринкові відносини, ефективне адміністрування, 

освіту та розвиток особистості. 

Значний внесок у формування парадигми наукових знань із проблематики 

модернізації економіки зробили праці В. Геєця, що окреслював сутність 

модернізації та здійснював порівняльний аналіз моделей соціально-економічної 

модернізації провідних країн світу, визначав перспективи модернізації як 

комплексного реформування вітчизняної економіки у всіх сферах її 

функціонування, а саме поняття “модернізація” використовується для 

визначення значних системних змін в економічному, політичному, соціальному 

аспектах [181, с. 287-307]. 

Термін “модернізація”» від французького “modern” визначається як 

осучаснення, оновлення та має різні інтерпретації. Так, за результатами 

досліджень П. Штомпка [197, с. 6], модернізація є проявом значних суспільних, 

соціально-економічних змін; комплексом прогресивних економічних, 

соціальних, політичних, культурних трансформацій, що включають процеси 

урбанізації, індустріалізації, інноватизації та раціоналізації; підтвердженням 

зусиль, прагнень і намагань менш економічно розвинених держав в здійсненні 
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значних трансформаційних змін економічних систем із метою наздогнати в 

своєму економічному розвитку провідні розвинені країни світу, тобто є рухом, 

спрямованим на пришвидшення та застосування існуючих успішних 

економічних моделей. 

Соціально-економічний аспект дослідження проблематики модернізації 

представлено у працях В. Федотової, що визначає модернізацію як перехід від 

традиційного до сучасного суспільства, основною відмінністю якого є 

спрямування на інноваційний розвиток, активізацію науково-освітніх процесів, 

індустріалізацію економіки, демократизацію суспільно-політичних інститутів 

[184, с. 10-13]. 

Узагальнене бачення модернізації як сукупності економічних, 

політичних, соціальних, державно-правових, культурних та психологічних 

зрушень, що призводять до перетворень, оновлення, вдосконалення та розвитку 

соціально-економічних систем, сформульоване у працях К. Бужимської [19, 

с. 219]. Основними концептами модернізації та її ключовими аспектами у 

працях провідних науковців світу визначено розвиток індустріального 

суспільства, впровадження процесів індустріалізації, урбанізації, професійної 

спеціалізації, зростання ролі освіти. Все це привело до переконання, що 

модернізація є певною поворотною точкою, що змінює вектори руху 

економічного суспільного розвитку країн та змінює характер базових норм 

суспільного та економічного життя країни [143, с. 268]. 

Типологія модернізаційних процесів представлена органічною 

модернізацією, що здійснюється внаслідок дії ендогенних факторів та є 

продуктом розвитку суспільства [20, с. 7]. Вторинна неорганічна модернізація 

здійснюється внаслідок запозичення чужих технологій та фахівців та 

здійснюється як відповідь на зовнішні суспільно-економічні виклики, водночас 

вона є наздоганяючою модернізацією і потребує комплексного реформування 

як економічних, так і суспільно-політичних інститутів у достатньо обмежені, 

стислі часові рамки. Часткова модернізація зводиться до формування нових 

форм організації для підсилення існуючих, на противагу їм суцільна 
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модернізація запроваджується для повної системної зміни суспільно-

економічних інститутів. Узагальнюючи базові наукові теорії, зазначимо, що 

модернізація передбачає значні соціальні, економічні, суспільно-політичні 

зміни, що перетворюють суспільно-економічні традиційні інститути на сучасні 

в усіх сферах функціонування соціально-економічних систем. 

Таким чином, модернізація соціальної сфери спрямована на 

індивідуалізацію, диференціацію, формалізацію соціальних та суспільних 

інститутів, розподіл сфер приватного та суспільного життя та домінування 

науки та освіти. Модернізація економіки спрямована на технологічне зростання 

на засадах сучасних техніко-технологічних знань, розвитку вторинного та 

третинного секторів господарства (розвиток сфери торгівлі та послуг, розвиток 

товарних, фінансових ринків та ринку праці, поглиблення суспільного поділу 

праці та забезпечення поступового економічного зростання). 

Загалом основними напрямами модернізації економічної системи 

науковці визначають структурно-виробничий, спрямований на структурну 

перебудову економіки з метою оптимізації її структури та зростання галузей 

виробництва продукції з високим рівнем доданої вартості; нагромадження 

виробничого капіталу та значне оновлення основних засобів виробництва; 

здійснення системних технологічних змін із впровадженням нових технологій 

та випуском інноваційної продукції; реалізацію програм імпортозаміщення та 

збільшення обсягів власного виробництва з метою комплексного розширення та 

задоволення попиту внутрішнього ринку країни. 

Соціально-економічний напрям поєднує дії з розбудови економіки знань 

на засадах поєднання науки та виробництва, підвищення соціальних стандартів. 

Інституціонально-організаційний напрям передбачає створення інституцій, 

здатних забезпечити реалізацію процесів модернізації економіки країни. 

Фінансово-економічний напрям спрямовано на консолідацію власних та 

залучення зовнішніх фінансових ресурсів, необхідних для здійснення процесів 

модернізації [152, с. 51]. Загалом модернізація економічної системи країни 

спрямована на комплексне системне обновлення всіх сфер її функціонування як 
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сфери виробництва, так і сфери товарного обігу. 

Втім, незважаючи на спільні, узагальнені концептуальні засади та 

характеристики, модернізація сфери товарного обігу має свої усталені концепти 

та соціально-економічні відмінності, обумовлені сутністю, характеристиками та 

особливостями функціонування та розвитку сфери товарного обігу. 

Дослідженню та опрацюванню проблематики модернізації в сфері товарного 

обігу присвячені наукові праці В. Апопія, М. Барни, В. Геєця, Л. Дідківської, 

В. Ільяшенко, А. Мазаракі, В. Лагутіна, Л. Лігоненко, Н. Ситник та інших. 

Сфера товарного обігу здебільшого визначається цими науковцями як 

система, в рамках якої забезпечується переміщення товару, що здійснюється з 

використанням грошей як засобів обміну. При цьому ключовими елементами 

сфери товарного обміну є товари, ринковий попит та спроможність цих товарів 

задовольнити існуючі суспільні економічні потреби. Внаслідок товарного обігу 

здійснюється рух товарів як у матеріальній, так і у вартісній формі. Відповідно, 

сфера товарного обігу є сукупністю певних елементів економічної системи, що 

взаємодіють між собою в процесі формування, розподілу та використання 

економічних, інвестиційних, фінансових, кадрових та інших видів ресурсів, а 

основними елементами сфери товарного обігу виступають суб’єкти, об’єкти, 

інститути та інституціональна інфраструктура, що обумовлюють загальну 

структуру та структурні співвідношення між базовими елементами системи, їх 

функціональними підсистемами [170, с. 131]. 

На думку Н. Ситник та О. Фетисова, модернізація сфери товарного обігу 

має охоплювати всі її основні функції: реалізацію виготовленої продукції та 

зростання частки доданої вартості у товарно-грошовому обміні, доведення 

продукції зі сфери виробництва до сфери споживання, формування усталених 

економічних зв’язків між основними суб’єктами ринкових відносин, 

активування та здійснення цілеспрямованого впливу на структуру виробництва, 

комплекс дій, спрямованих на зниження витрат у сфері споживання та 

зростання якості та рівня суспільного життя [170, с. 135;185, с. 22-31].  

На думку Ю. Пащенко, головною ознакою модернізації є пріоритетність, 
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першочерговість технологічного розвитку, що базується на використанні 

наукових знань та досягнень. Таким чином, внаслідок модернізації посилюється 

суспільний та технічний поділ праці, активується розвиток вторинного ринку 

індустрії та посилюється розвиток третинного ринку, розвиток ринку товарів, 

капіталу та робочої сили [152, с. 51]. 

Водночас, як переконливо доводить В. Геєць, процес модернізації 

потребує цілеспрямованого та ефективного державного управління, без 

надмірного покладання на власне регуляторну дію ринку; відповідно, державне 

управління процесами модернізації є доцільним та ефективним механізмом 

управління на всіх рівнях та в усіх сферах економіки [26, с. 113].  

Модернізація в різних країнах світу має глибинні традиційно-національні 

корені, що значною мірою диференціюють її та надають індивідуальних рис та 

характеристик, особливостей її реалізації [19, с. 225]. 

Частина науковців розглядає питання модернізації, трансформації та 

розвитку сфери обігу через модернізацію, реформування та розвиток окремих 

елементів, зокрема таких, як внутрішня, зовнішня торгівля. Так, М. Барна, 

досліджуючи систему внутрішньої торгівлі, окреслює такі напрями досягнення 

мети в цій сфері, як регулювання економіки та основі інституціонально-

трансформаційного важеля (що передбачає створення стимулюючого 

конкурентного клімату для економічної стабілізації та розвитку, зменшення 

адміністративних бар’єрів ведення бізнесу та сприяння розвитку актуальних 

форм та форматів внутрішньої торгівлі) та вдосконалення системи 

стратегічного управління підприємствами (локальні, соціально-економічні 

важелі, що включають забезпечення ефективного стратегічного управління на 

засадах проактивного реагування та трансформаційні процеси в бізнес-

середовищі, що формуються за критеріями максимізації економічної доданої 

вартості, підвищення ціннісної пропозиції на основі врахування індивідуальних 

вимог споживачів, оптимізації джерел формування основного та оборотного 

капіталу підприємств в умовах глобального доступу до фінансових ресурсів) 

[11, с. 67]. 
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Досліджуючи та аналізуючи сферу торгівлі, Т. Футало визначає провідну 

роль конкурентного середовища та доводить, що характеристиками 

конкурентоспроможності в сфері товарного обігу виступають товарні, 

маркетингові, інноваційні, інфраструктурні фактори, економічний потенціал та 

ефективність регулювання [188, с. 243-260]. 

Водночас Л. Лігоненко основою розвитку сфери торгового обігу [75, 

с. 310-311] вважає вдосконалення конкурентного середовища, що має включати 

як загальноекономічні умови (такі, як зростання рівня та динаміки обсягів 

діяльності, ділової активності, стабільності фінансово-економічної та грошової 

системи, зростання динаміки обсягів попиту), так і технологічні (пов’язані із 

рівнем поширення сучасних технологій, інноваційною активністю), 

інституційні (впровадження економічної та конкурентної політики зростання 

ефективності державного регулювання, забезпечення політичної та соціальної 

стабільності), соціально-культурні (пов’язані з розвитком національних 

традицій, культури та цінностей), міжнародні (зовнішньоекономічної 

активності та діяльності інституцій зовнішньоекономічного регулювання) 

умови. 

Метою модернізації сфери товарного обігу є впровадження структурних 

змін та інституційних реформ, спрямованих на підвищення соціально-

економічної ефективності сфери товарного обігу, створення умов для 

ефективного функціонування суб’єктів підприємництва та якісного 

задоволення попиту населення та підприємств у товарах і послугах. Основні 

критерії, характеристики здійснення модернізації представлені в табл. 1.1. 

Науковцями окреслено та формалізовано основні завдання щодо 

модернізації сфери товарного обігу: необхідність розробки та прийняття 

нормативно-правових актів, що забезпечують правову основу функціонування 

суб’єктів сфери товарного обігу; реалізація державної політики щодо розвитку 

сфери товарного обігу на засадах ринкових механізмів господарювання; 

зменшення прямих форм контролю та втручання в діяльність суб’єктів сфери 

товарного обігу; створення умов для розвитку конкурентного ринку, вільного 
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продажу товарів та надання сервісів у сфері товарного обігу; сприяння 

формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, 

розширенню асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту 

покупців; окреслення стратегічних напрямів розвитку підприємств торгівлі з 

формуванням та реалізацією структурно-інвестиційної та науково-технічної 

політики у сфері товарного обігу; зменшення обмежень адміністративного 

регулювання в сфері товарного обігу [53, с. 47-50].  

Таблиця 1.1 

Концептуальні характеристики процесу модернізації сфери товарного 

обігу (розроблено автором) 
Аспекти Характеристики 

Комплексність Впровадження модернізації спрямоване на важливі сфери життєдіяльності: 
економічну, соціальну, політичну, культурну, освітню 

Законність 

Необхідність прийняття законодавчих актів щодо визначення умов 
функціонування та державного регулювання сфери товарного обігу,  
дотримання на всіх рівнях та всіма суб’єктами сфери товарного обігу норм 
чинного законодавства 

Взаємозалежність Зміни, пов’язані з процесами модернізації в одних сферах, зумовлюють 
зміни в інших сферах 

Системність Модернізація сфери товарного обігу має системний характер, а її складові 
виступають елементами загального масштабного процесу модернізації 

Плановість 
Модернізація сфери товарного обігу здійснюється на засадах стратегічного 
державного планування розвитку сфери товарного обігу відповідно до 
прийнятих стратегій та соціально-економічних програм 

Централізація 
Дотримання норм єдиного підходу щодо організації та функціонування 
сфери товарного обігу, єдиної державної управлінської системи 
регулювання процесів модернізації сфери товарного обігу  

Прозорість 
Впровадження модернізації здійснюється із забезпеченням вільного 
доступу до інформації, відкритості та прозорості функціонування сфери 
товарного обігу 

Поетапність 

Наявність певних послідовних етапів впровадження процесів модернізації 
сфери товарного обігу, таких як формування ідей модернізації, ініціювання 
змін, планування дій, планування та розробка програм реформування, 
впровадження програм модернізації сфери товарного обігу 

Диференційованість 
(ментальний характер) 

Модернізація сфери товарного обігу в різних країнах світу має свої 
ментальні особливості, пов’язані з культурою, національними традиціями, 
що мають вплив на формування неформальних інститутів ринку, сфери 
товарного обігу та особливостей функціонування національних 
економічних систем 

Впровадження 
моніторингу  

Необхідність впровадження механізмів контролю та моніторингу процесів 
модернізації сфери товарного обігу та оцінки результатів ефективності 
впровадження процесів модернізації сфери товарного обігу 
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У питаннях визначення основних напрямів модернізації сфери товарного 

обігу переважна більшість науковців акцентує увагу на факторах та засадах 

інноваційного розвитку як основній рушійній силі процесів модернізації, 

оновлення сфери товарного обігу та визначення інструментарію інноваційного 

розвитку сфери товарного обігу. Так, П. Микитюк акцентує увагу на 

необхідності впровадження нових технологій, оскільки саме вони визначають 

конкурентоспроможність національного господарства та всіх його секторів 

[132, с. 7]. 

У працях В. Зянька окреслюються такі напрями оновлення та 

удосконалення сфери товарного обігу, як зміцнення науково-технічного 

потенціалу, розвиток продуктивних сил, формування законодавчої бази, 

залучення інвестицій в інноваційне оновлення та розвиток і формування 

оновленої, сучасної ринкової інфраструктури [52, с. 33]. 

Н. Ситник визначає та пов’язує розвиток сфери товарного обігу з 

наступними функціональними напрямами: макроекономічний (розвиток 

внутрішнього ринку впливає на зростання ВВП, швидкість та оптимальність 

розподілу товарів та послуг у сфері товарного обігу), соціальний (сфера 

товарного обігу є посередницькою ланкою між виробництвом та споживанням, 

впливає на обсяги доданої вартості, визначає ціну товарів та послуг та 

забезпеченість економіки і її агентів необхідними товарами), продовольчий та 

екологічний (сфера товарного обігу виконує контролюючу функцію щодо 

безпечності та екологічності товарів), демографічний (стимулюються зміни на 

ринку праці, активується ділова активність населення), фінансовий (стан сфери 

товарного обігу та внутрішнього ринку впливає на рівень інфляції, стан попиту 

та пропозиції, швидкість товарного та готівкового обігу) [169, с. 363]. 

За результатами досліджень Л. Дацій, М. Гамана, Н. Дацій, інновації та 

інноваційний розвиток є основними рушійними силами модернізації сфери 

товарного обігу, а запропонована цими авторами п’ятикутна модель державної 

політики модернізації в сфері товарного обігу спрямована на удосконалення 

існуючого правового середовища, поширення форм власності, розвиток 
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конкуренції, забезпечення фінансової стабільності та соціального порядку і 

безпеки [37, с. 44-48]. 

За іншими дослідженнями зазначається доцільність здійснення 

модернізації сфери товарного обігу з впровадженням державної політики 

інноваційного розвитку сфери товарного обігу, основними цільовими 

орієнтирами якої є: технологічність як зростання рівня комп’ютеризації та 

автоматизації технологічних процесів у сфері обігу; економічність, що полягає 

у зростанні ефективності та розвитку економіки знань та її застосування в сфері 

товарного обігу; професійність зі зростанням частки інтелектуальної власності 

та зайнятих у цій сфері; просторовість як забезпечення рівномірного по 

території країни, інноваційного розвитку в сфері товарного обігу; 

структурність, що полягає у відповідності інноваційної активності запитам та 

потребам розвитку сфери товарного обігу за різними видами, об’єктами та 

регіонами [168, с. 452]. 

Погоджуючись із науковцями за основними аспектами окреслених теорій 

та напрямів, потрібно зазначити, що інноваційний напрям є виключно 

важливим, проте не єдино необхідним для ефективного впровадження 

модернізації сфери товарного обігу, особливо враховуючи як економічні, так і 

соціальні аспекти та особливості сфери товарного обігу, необхідність як 

розбудови інституційного, правового забезпечення процесів модернізації, 

підтримки неформальних, ринкових інститутів регулювання, поліпшення 

бізнес-клімату та інвестиційного середовища, так і зростання соціального рівня 

життя населення як кінцевих споживачів товарів та послуг. 

Зростання інноваційної активності є, безперечно, важливим, приведе до 

інтенсифікації виробничих потужностей та технологічних можливостей у сфері 

виробництва товарів та послуг, активізації логістично-збутової діяльності, 

проте слугує лише складовою в загальному комплексі модернізаційних змін. 

Відповідно, узагальнюючи вищезазначене, доцільним є застосування 

комплексного, системного підходів до питань розробки та формалізації 

основних напрямів модернізації сфери товарного обігу. 
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У результаті проведених теоретико-методологічних узагальнень 

основними базовими напрямами модернізації сфери товарного обігу потрібно 

вважати: інституційний, адміністративно-управлінський, структурний, 

економічний, інноваційний, ринковий, соціальний та інфраструктурний 

(рис. 1.6). 

 
 

Рис. 1.6. Основні концептуальні напрями модернізації сфери товарного обігу 

(розроблено автором) 
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структури сфери товарного обігу 

Реалізація соціально-економічних 
функцій сфери товарного обігу 

Відтворювальний  

Ресурсний 

Фінансово-інвестиційний 

Забезпечення високих темпів  
відтворювальних процесів 

Розвиток кадрового та 
інтелектуального забезпечення 
Фінансово-інвестиційне забезпечення 
розвитку сфери товарного обігу 

Демографічний  

Зростання ефективності використання  
та відтворення матеріальних ресурсів 

Розвиток економіки знань в сфері 
товарного обігу 
Техніко-технологічне, інноваційне 
забезпечення сфери товарного обігу 

Розвиток конкурентного середовища 
сфери товарного обігу 
Забезпечення пріоритетів прав 
власності 

Конкурентного розвитку  

Пріоритетів власності 

Забезпечення соціальних стандартів 
та зростання якості життя Соціальних стандартів 

 

   Соціалізації сфери товарного обігу Соціалізація процесів розвитку сфери 
товарного обігу  

  Логістично-збутовий 

Структурний 

Внутрішньоринковий Забезпечення внутрішнього ринку 
товарами та послугами  

Розвиток системи логістики сфери  
товарного обігу 
Забезпечення якості та ефективності  
сфери товарного обігу  

  Інфраструктурно-комунікаційний Розбудова інфраструктури та 
комунікацій сфери товарного обігу  
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Інституційний напрям модернізації сфери товарного обігу визначає 

оновлення, модернізацію існуючих у країні інститутів, нормативно-правової 

бази, необхідних для ефективного, збалансованого функціонування та 

активного соціально-економічного зростання сфери товарного обігу. Важливо 

усвідомлювати, що він включає такі операційні напрями. Насамперед це 

нормативно-правовий (спрямований на формування інституційно-правової бази 

розбудови та функціонування сфери товарного обігу з розробкою та 

прийняттям всіх необхідних законодавчих актів, що визначали б інституційні, 

правові засади здійснення фінансово-господарських операцій комерційної 

діяльності суб’єктів у сфері товарного обігу, забезпечували та гарантували 

права власності суб’єктів економічних відносин та затверджували б норми та 

правила функціонування сфери товарного обігу). Важливим операційним 

напрямом є інституційно-управлінський, що спрямований на розбудову, 

розвиток та забезпечення ефективного функціонування державних та 

недержавних інституцій сфери товарного обігу. Вагому роль у реалізації 

інституційного напряму модернізації сфери товарного обігу має розбудова, 

утвердження та розвиток неформальних інститутів, зокрема таких як 

національні традиції та національна ментальність, національна культура в 

суспільному та бізнес-середовищі, що має провідне важливе значення в 

формуванні та функціонуванні сфери товарного обігу та відповідає 

особливостям, національним традиціям країни. 

Метою адміністративно-управлінського напряму модернізації є розбудова 

системи адміністрування сфери товарного обігу, забезпечення ефективного 

державного регулювання та впровадження ефективних регуляторних 

механізмів. Розбудова системи адміністрування включає розбудову сучасної 

системи забезпечення функціонування сфери товарного обігу всім комплексом 

необхідних адміністративних та управлінських процесів.  

Водночас регуляторно-управлінський напрям забезпечує становлення 

державних механізмів регулювання сфери товарного обігу, забезпечення 

правової, соціальної, економічної стабільності внаслідок впровадження 
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виважених регуляторно-управлінських дій та активує розбудову ефективної і 

раціональної структури управління та організації її ефективного 

функціонування на центральному, регіональному та місцевому рівнях; 

розбудову державних інститутів регулювання сфери товарного обігу та 

забезпечення інформаційної прозорості їх функціонування; організацію 

моніторингу функціонування та розвитку регіональних та місцевих ринків із 

визначенням потреб у товарах та послугах; активізацію дій щодо зниження 

адміністративних бар’єрів та усунення обмежень у питаннях переміщення 

товарів. 

Структурний напрям модернізації сфери товарного обігу є одним із 

основоположних напрямів, оскільки його метою є раціоналізація структурних 

характеристик, функціонально-структурне збалансування сфери товарного 

обігу між всіма елементами економічної системи з метою раціонального 

розподілу, функціонування, відтворення оптимальних пропорцій розподілу, 

використання ресурсів і забезпечення фінансово-економічної ефективності 

сфери товарного обігу та її збалансованого соціально-економічного розвитку. 

Економічний напрям модернізації сфери товарного обігу включає: 

забезпечення високих темпів відтворювальних процесів; реалізацію соціально-

економічних функцій сфери товарного обігу; зростання ефективності та 

раціоналізацію використання ресурсів, розвиток ресурсної підсистеми; 

стабілізацію в демографічній сфері та кадровому забезпеченні, фінансово-

інвестиційному забезпеченні. Таким чином, економічний напрям передбачає 

чотири основні операційні напрями: відтворювальний, ресурсний, 

демографічний та фінансово-інвестиційний. Відтворювальний напрям 

забезпечує високі темпи відтворювальних процесів; ресурсний напрям активує 

зростання ефективності використання та відтворення матеріальних ресурсів; 

демографічний спрямований на розвиток кадрового та інтелектуального 

забезпечення; фінансово-інвестиційний включає планування та впровадження 

дій із фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку сфери товарного обігу. 

Інноваційний напрям модернізації сфери товарного обігу спрямований на 
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активізацію інноваційних процесів, впровадження продуктових, процесних 

інновацій із метою забезпечення інноваційного розвитку сфери товарного обігу, 

від складається з науково-економічного та техніко-технологічного операційних 

напрямів. Науково-економічний спрямований на розвиток економіки знань у 

сфері товарного обігу, передбачає тісну співпрацю, кооперацію та взаємодію 

освіти з підготовкою необхідних кваліфікованих кадрів, науки з розробкою 

нових продуктів, процесів і технологій її виробництва з подальшим 

впровадженням і реалізацією інновацій у сферах виробництва і товарного обігу.  

Техніко-технологічний напрям включає техніко-технологічне, 

інноваційне забезпечення сфери товарного обігу сучасною технікою, 

основними засобами з впровадженням та використанням сучасних технологій 

та технологічних процесів. Відповідно, у сфері товарного обігу мова йде про 

інтегрування, інформатизацію, інноваційні зміни техніко-технологічних 

процесів, оновлення та розбудову сучасних бізнес-процесів, провадження та 

функціонування інтегрованих систем бізнесу в інформаційних системах 

Інтернет, що в сучасних умовах значною мірою змінюють систему та структуру 

сфери товарного ринку. 

Ринковий напрям модернізації сфери товарного обігу активує ефективне 

функціонування ринкових інститутів сфери товарного обігу, зростання 

конкурентоспроможності товарів та послуг, їх якості, розвиток ринкового та 

бізнес-середовища та покращення інвестиційного клімату бізнес-середовища 

внутрішнього ринку країни. Ринковий напрям формується за трьома 

операційними напрямами: конкурентного розвитку; пріоритетів власності; та 

розвитку внутрішнього ринку. Так, напрям конкурентного розвитку 

спрямований на формування та розбудову конкурентного середовища сфери 

товарного обігу, забезпечення дієвості антимонопольного та антидемпінгового 

законодавства, активізацію дії ринкових механізмів вільної конкуренції та 

ціноутворення, забезпечення рівних умов діяльності суб’єктів сфери товарного 

ринку, відповідно до чинних норм чинного законодавства. Напрям пріоритетів 

власності включає забезпечення пріоритетів прав власності для всіх суб’єктів 



67 

правовідносин сфери товарного обігу і відповідно гарантування та захист цих 

прав державою, впровадження механізмів державного регулювання, 

спрямованих на захист прав власності, інвесторів, інвестицій, матеріальних та 

нематеріальних активів, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату 

країни та зростанню інвестиційної активності внутрішнього ринку, 

активуватиме фінансовий ринок, забезпечить надходження інвестицій у 

розбудову інфраструктури, логістичних об’єктів сфери товарного обігу та в 

цілому забезпечить активний розвиток сфери товарного обігу. 

Внутрішньоринковий напрям активує діяльність, спрямовану на забезпечення 

товарами та послугами, включає дії, спрямовані на реалізацію програм 

імпортозаміщення, насичення сфери обігу товарами вітчизняного виробництва, 

зростання в обсязі реалізації частки високотехнологічної продукції та послуг, 

екологізацію продукції, впровадження сучасних європейських стандартів 

екологічності та якості продуктів та послуг, адміністрування процесів обігу 

продукції відповідно до сучасних норм стандартизації та сертифікації. 

Метою соціального напряму модернізації сфери товарного обігу є 

зростання соціально-економічної ефективності сфери товарного обігу, 

створення умов для ефективного функціонування підприємств – суб’єктів 

господарської діяльності сфери товарного обігу, задоволення потреб та 

існуючого ринкового попиту, потреб населення в якісних екологічних та 

технологічних товарах та послугах, забезпечення соціалізації процесів 

функціонування сфери товарного обігу. Так, соціально-економічний 

операційний напрям визначає реалізацію соціально-економічних функцій сфери 

товарного обігу, що полягають в ефективному забезпеченні населення та 

підприємства якісними безпечними товарами та послугами, відповідно до 

існуючого споживчого та промислового попиту та ринкової кон’юнктури.  

Напрям соціальних стандартів спрямовує дії на забезпечення соціальних 

стандартів та зростання якості життя, впровадження стандартизації та 

уніфікації продукції відповідно до існуючих міжнародних норм та стандартів і, 

відповідно, зростання вимог та соціального рівня якості життя населення та 
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функціонування всіх сфер діяльності суспільства. Операційний напрям 

соціалізації сфери товарного обігу забезпечує поступову соціалізацію процесів 

розвитку сфери товарного обігу, впровадження високих соціальних стандартів, 

зростання ролі соціальних суспільних цінностей та суспільної культури, 

соціалізацію ролі ринкових інститутів у забезпеченні загального соціально-

економічного розвитку.   

Інфраструктурний напрям модернізації сфери товарного обігу активує 

розбудову державної та недержавної інфраструктури сфери товарного обігу, 

розвиток логістичних систем, забезпечення якості та ефективності діяльності 

сфери товарного обігу і складається з трьох операційних напрямів: логістично-

збутового, торгово-технологічного та інфраструктурно-комунікаційного. 

Логістично-збутовий напрям забезпечує розвиток системи логістики сфери 

товарного обігу, оптимізацію, збалансування процесів забезпечення сфери 

товарного ринку продуктами та послугами відповідно до ринкового попиту та 

кон’юнктури, оптимальне розміщення торгових об’єктів. Торгово-

технологічний спрямований на забезпечення якості та ефективності діяльності 

сфери товарного обігу, активне використання нових інноваційних технологій, 

зростання технологічності торгових процесів, їх оптимізації. Інфраструктурно-

комунікаційний напрям визначає розбудову інфраструктури та комунікацій 

сфери товарного обігу, він включає розвиток транспортної, ринкової, 

логістичної, маркетингової, торгової інфраструктури, інфраструктури сфери 

товарного обігу, розбудову логістичних комплексів, мережевих інформаційних 

комунікацій, удосконалення інформаційних комунікацій, координацію та 

правове регулювання в сфері товарного обігу.  

Таким чином, нами узагальнені базисні напрями модернізації сфери 

товарного обігу. Водночас, вони зводяться до двох магістральних підсистем: 

економічної та соціальної, що передбачає застосування кожного з них і в 

рамках першої і в рамках другої підсистеми в залежності від характеру завдань 

і функцій, на які спрямовується державна політика. 

Відповідно, узагальнення теоретико-методологічних положень 
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модернізації, соціально-економічного розвитку, державного регулювання 

економіки, її секторів та галузей, видів економічної діяльності дає підстави 

сформулювати авторське визначення сутності поняття соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, наведене нижче.  

Соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу – це 

комплексна, швидка і системна реорганізація інституційних, організаційних, 

економічних, соціальних, інфраструктурних, інформаційно-технологічних, 

психолічно-ментальних та інших умов і засад її функціонування, що дозволяє у 

короткостроковій перспективі досягти якісних структурно-інституційних змін 

та інклюзивного характеру зростання як основи подальшого сталого, 

збалансованого довгострокового розвитку сфери товарного обігу, реалізації її 

економічного та соціального потенціалу в системі національного господарства. 

Кращому розумінню типологічних основ соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу сприяє чітке розуміння підстав та 

аналітичниз доказів необхідності модернізації, а також визначення її ключових 

особливостей, причин, переваг, об’єктивної необхідності та результатів у 

порівнянні з класичним державним регулюванням розвитку соціально-

економічних процесів (рис. 1.7).   

Відповідно, соціально-економічна модернізація досягається за рахунок 

змін в системі державного управління сферою товарного обігу, орієнтованих на 

підсилення дії ключових її факторів: 1) фінансово-економічної ефективності на 

всіх рівнях відносин (мікро, секторально-галузевому, мезо, макро); 2) 

соціальної стабільності та безпеки, формування і ефективного використання 

інтелектуально-кадрового потенціалу; 3) розвитку соціальних інститутів, 

становлення динамічної соціальної структури та системи соціального 

партнерства; 4) раціональності та збалансованості структури і системи 

товароруху; 5) якості інституційної, функціональної та бізнес-інфраструктури; 

6) інноваційно-технологічної активності, цифровізації та інформатизації 

внутрішніх та зовнішніх бізнес-процесів; 7) формування ресурсно-

інтеграційного потенціалу розвитку та зовнішньоекономічної стійкості. 
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Рис. 1.7. Сутнісно-змістові характеристики соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу (розроблено автором) 

 

На рис. 1.8 представлена концептуальна послідовність етапів 

впровадження модернізації сфери товарного обігу. 
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Рис. 1.8. Концептуальна послідовність етапів впровадження соціально-
економічної модернізації сфери товарного обігу (розроблено автором) 
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Реалізація державних та регіональних програм соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу 
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1.3. Соціально-економічні аспекти модернізації сфери товарного обігу 

в економічних теоріях 

 

Для сучасного етапу розвитку сфери товарного обігу характерне 

розширення масштабів, ускладнення базових функцій і посилення його ролі в 

національній економіці під впливом ринкових чинників та глобалізаційних 

процесів. Крім традиційних функцій, товарний обіг активізує вплив на 

виробництво і споживання, міжрегіональні поставки, міжгалузевий обмін як 

потужний інтегратор в економічних відносинах. При цьому активна 

глобалізація товарних ринків вимагає форсованої модернізації сфери товарного 

обігу в збалансуванні попиту і пропозиції, оптимізації стадій відтворювального 

процесу, підвищенні ефективності обміну, інтенсифікації конкурентного 

середовища, реалізації соціальної політики держави.  

Як наслідок, у процесі еволюції сфера товарного обігу трансформувалася 

з товарно-розподільчого каналу в сферу внутрішньої торгівлі, де переважають 

товарно-грошові відносини, що більше не опосередковує, а безпосередньо 

забезпечує товарно-грошовий обмін як фазу відтворення суспільного продукту. 

При цьому завершився етап розсуспільнення сфери товарного обігу, яка стала 

багатоукладною й демонополізованою з високим потенціалом 

конкурентоспроможності, а також на сучасному етапі розвитку розвивається і 

функціонує в межах якісно нової моделі – не галузевої, а функціональної за 

характером і багатоукладної за структурою.  

В умовах поглиблення ринкової орієнтації національної економіки сфера 

товарного обігу набула рис і ознак складної системи, яка містить, по-перше, 

економічні аспекти, суть яких полягає у забезпеченні економічного обміну 

сукупного продукту, зокрема організації постачання товарів, продукції, 

сировини зі сфери виробництва у сферу споживання, розвитку товарно-

грошових відносин, економічних зв’язків і активізації виробництва, здійснення 

позитивного впливу на сферу особистого і виробничого споживання, грошового 

обігу і фінансового обслуговування, по-друге, соціальні аспекти, які полягають 
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у задоволенні споживчих потреб населення та суб’єктів господарювання, 

забезпеченні цінової і фізичної доступності товарів для споживачів, економії 

часу на їх придбання, реалізації доходів, формуванні високої культури та якості 

обслуговування, розширенні сфери трудової зайнятості населення, по-третє, 

організаційно-правові аспекти, які полягають у розвитку системи 

господарських зв’язків, економічних, соціальних, організаційних та 

технологічних відносин на договірних засадах, забезпечують перехід права 

власності на товар, а також захист інтересів і прав споживачів, по-четверте, 

міжнародні аспекти, які сприяють нарощенню експортного потенціалу, 

реалізації імпортних товарних ресурсів, інтернаціоналізації товарних об’єктів, 

глобалізації внутрішніх товарних ринків [165, с. 11-12].  

Водночас дедалі більше зростає соціально-економічна роль сфери 

товарного обігу, яка полягає в інтеграції виробництва і споживання з метою як 

найефективнішого задоволення зростаючих економічних потреб споживачів, 

визначає характер руху товарів, його кількісний та якісний склад та сформовані 

у зв’язку з цим взаємовпливи і взаємовідносини з іншими видами економічної 

діяльності, зокрема сільським господарством, промисловістю, сферою 

споживчих послуг, а також обумовлює потребу в модернізації товарного обігу з 

метою забезпечення розвитку і більш ефективного розподілу товарів, які 

продукуються у виробничих видах економічної діяльності. Більше того, 

актуальність обґрунтування теоретично-методологічних основ дослідження 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу посилюється в 

умовах трансформаційних змін при переході від однієї системи 

господарювання до іншої, що об’єктивно потребує перебудови всієї системи 

торгівлі, механізмів управління її розвитком як для суб’єктів підприємницької 

діяльності, так і для органів державного управління [59]. 

Під модернізацією товарного обігу слід розуміти регульований 

динамічний процес трансформацій існуючих підсистем, структур, механізмів, 

відносин із активним використанням інтелектуально-кадрового базису з метою 

посилення конкурентоспроможності і підвищення економічної ефективності 
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галузі. В залежності від рівня макроекономічного розвитку, екзогенних та 

ендогенних чинників, спрямованості торговельної політики модернізація сфери 

товарного обігу може бути двох типів: (1) екстенсивна, за якої кількісне 

збільшення обсягів господарської діяльності підприємств товарного обігу 

пропорційне зростанню ресурсного потенціалу, насамперед матеріально-

технічного і трудового. Однак у сфері торгівлі товарний обіг може прискорено 

зростати за рахунок цін, незалежно від зміни ресурсного потенціалу, тому при 

аналізі цього показника слід орієнтуватися на фізичний його обсяг; 

(2) інтенсивна, яка характеризується випереджальним розвитком кількісних та 

якісних показників за рахунок нових технологій, методів продажу, 

організаційних форм, управлінських схем, конкурентних механізмів, 

маркетингових прийомів. Детермінованими чинниками інтенсифікації 

товарного обігу є інтернаціоналізація та диверсифікація, наростаюча 

конкуренція [25].  

Додамо, що процес модернізації товарного обігу має свої специфічні 

характеристики, зумовлені природою торгівлі, специфікою її діяльності, 

структурою ресурсного потенціалу, характером внутрішніх та зовнішніх 

відносин, серед яких: модернізація має комплексний характер, тобто охоплює 

всі підсистеми товарного обігу, які органічно взаємодіють і взаємопов’язані в 

єдину систему; на відміну від галузей реального сектора економіки, головним 

пріоритетом модернізації є не техніко-технологічні аспекти діяльності, а 

фінансово-економічні й організаційно-управлінські; детермінантами 

модернізації в сфері товарного обігу виступають ендогенні та екзогенні 

фактори, причому останні переважають; модернізація в сфері товарного обігу 

має соціально-економічний зміст, оскільки по мірі поглиблення ринкових 

процесів і десоціалізації суспільства соціальна роль товарного обігу зростає; 

основною метою модернізації в сфері товарного обігу є підвищення рівня її 

конкурентоспроможності і соціально-економічної ефективності 

функціонування [166]. 

Зауважимо, що модернізація сфери товарного обігу виступає чинником 



75 

створення форм та інститутів, які сприяють розвитку товарно-грошових 

відносин у сферах виробництва, розподілу та споживання, а відтак і розвитку та 

удосконаленню ринкових відносин. Додамо, що у наукових дослідженнях 

найбільшого розвитку отримали напрями економічної та соціальної 

модернізації. При цьому економічну модернізацію розглядають здебільшого як 

напрям інтенсифікації процесів економічного відтворення завдяки зростанню 

диференціації праці, засобів виробництва, перетворення науки у виробничу 

силу та розвитку раціонального управління виробництвом, а до її структурних 

складових відносять: механізацію та автоматизацію праці; відокремлення 

аспектів економічної від загальновиробничої діяльності; прогресивну заміну 

засобів праці більш складними технологіями; зростання (причому як у 

кількісному, так і в якісному аспекті) вторинного (промисловість і торгівля) та 

третинного (сфера обслуговування) секторів економіки при одночасному 

зменшенні первинного (добувна сфера); зростання спеціалізації та розвитку 

кластерів виробництва, споживання і розподілу; забезпечення самопідтримки 

при зростанні економіки (йдеться про забезпечення зростання, достатнього для 

одночасного розширення виробництва і споживання); процеси індустріалізації 

[167, с. 124]. 

Вважаємо, що економічну модернізацію сфери товарного обігу слід 

розділити за окремими напрямами: (1) матеріально-технічний розвиток, який 

характеризується зміцненням і якісними перетвореннями об’єктів торгівлі та їх 

інфраструктури, їх оснащенням сучасною технікою й обладнанням (потужності 

торговельних об’єктів, ступінь зносу основних фондів, фондовіддача, 

інфраструктурні забезпечення торгівлі та ін.); (2) технологічний розвиток, який 

полягає у постійному вдосконаленні і впровадженні прогресивних локальних і 

наскрізних технологій, спрямованих на ефективність торгово-технологічних 

процесів і підвищення якості торговельного обслуговування (ступінь 

механізації, автоматизації і комп’ютеризації процесів у торгівлі, впровадження 

прогресивних технологій, ефективність нових технологій); (3) інноваційний 

розвиток, що характеризує принципово нові якісні зміни в організації та 
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управлінні соціально-економічною діяльністю на базі новітніх засобів, підходів 

і стратегій з метою досягнення високої конкурентоспроможності (зниження 

витратомісткості, підвищення продуктивності праці та економічної 

ефективності господарювання); (4) організаційний розвиток, що представляє 

процес формування, вдосконалення організаційних структур, їх адаптацію до 

нових умов і постійне спрямування організаційних дій на реалізацію функцій 

торгівлі (інтернаціоналізація об’єктів торгівлі, рівень концентрації в торгівлі, 

диверсифікація торговельної діяльності, тенденції банкрутства об’єктів 

торгівлі) [166]. 

Відомою є й соціальна роль модернізації товарного обігу щодо сприяння 

розвитку соціального капіталу, суспільної творчості, а через неї – національної 

самобутності та ідентичності, підвищення рівня якості життя, покращення 

соціальних можливостей держави. Зауважимо, що в економічно розвинених 

державах результатом соціальної модернізації сфери товарного обігу стало 

удосконалення інституційного середовища сфери торгівлі з узгодженням 

інтересів держави, підприємств торгівлі та споживачів. Більше того, соціальна 

модернізація зумовила уточнення та розширення переліку завдань, які 

ставляться перед суб’єктами сфери товарного обігу, зокрема для органів 

державної влади – створення сприятливого для комерційної господарської 

діяльності економіко-правового середовища, формування інституціонального 

середовища з чітко визначеними нормами та правилами поведінки, стратегічне 

і тактичне планування і програмування розвитку внутрішньої торгівлі; для 

підприємств торгівлі та їх об’єднань – забезпечення дотримання принципів 

реалізації якісних і безпечних товарів, сприяння як зовнішній, так і внутрішній 

соціалізації торгівлі, справедливої конкуренції, прозорості та рівності доступу 

до ринків і економічних ресурсів, прав діяльності; для організацій споживачів – 

забезпечення громадського контролю за процесами розвитку внутрішнього 

ринку та якістю і безпечністю товарів (послуг), недопущення нераціонального 

розвитку торгової мережі та об’єктів торгівлі, розробка перспективних якісних 

рішень з удосконалення середовища господарювання та державного управління 



77 

у сфері товарного обігу [166]. 

У контексті соціальної модернізації сфери товарного обігу детального 

вивчення потребує питання функціонування та регулювання ринку праці, що 

обумовлено появою нових видів торговельних послуг та зростанням вимог до 

якості традиційних торговельних послуг, спричинених процесами розвитку та 

інформатизації суспільства. При цьому системоутворюючими факторами 

функціонування ринку праці у сфері товарного обігу є макроекономічні 

(інституційно-правовий базис, фінансово-інвестиційне забезпечення, розвиток 

внутрішнього ринку, інтелектуально-інноваційний потенціал суспільства, 

міграційні тенденції), мікроекономічні (якість та конкурентоспроможність 

робочої сили в сфері товарного обігу, розмір заробітної плати, кадрова політика 

торговельного підприємства), індивідуальні (мотивація, потреби, цінності та 

ціннісні орієнтири, етнонаціональні особливості, рівень та якість життя) 

фактори [13, с.24].  

Водночас, на думку Т. Васильціва та О. Мандрик, інтелектуальна 

складова все більше відіграє важливу роль у системі функціональних 

характеристик соціальної модернізації товарного обігу, оскільки дозволяє 

зменшити витрати обігу, підвищити конкурентоспроможність товарів, 

підсилити маркетинговий комплекс підприємства, є фактором інноваційності 

господарювання, а відтак забезпечення динамічної конкурентоспроможності 

торговельного підприємства. При цьому існує гостра необхідність чіткого 

розподілу кадрової (рівень забезпеченості підприємства персоналом та його 

структура, кваліфікація працівників, плинність кадрів, продуктивність праці, 

ефективність використання робочого часу, частка операційних витрат на 

соціальні заходи, рівень соціального захисту персоналу, рівень оплати праці та 

раціональність її структури) та інтелектуальної (частка нематеріальних активів 

у структурі активів підприємства, рівень зносу нематеріальних активів, 

кількість використовуваних об’єктів інтелектуальної власності, частка 

персоналу, що бере участь у створенні об’єктів інтелектуальної власності, 

показники ефективності створення і використання об’єктів інтелектуальної 
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власності) складової соціальної модернізації товарного обігу [23, с. 72-75]. 

Водночас результатом аналізу еволюції теоретичного розвитку та природи 

процесу товарного обігу може стати виокремлення її економічної та соціальної 

ролей (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Соціально-економічні аспекти модернізації сфери товарного обігу 

(розроблено автором) 

Економічний аспект Соціальний аспект 
 забезпечення економічного обміну 
сукупного продукту, зокрема організації 
постачання товарів із сфери виробництва у 
сферу споживання; 
 розвиток товарно-грошових відносин, 
економічних зв’язків; 
 активізація виробництва та диверсифікація 
діяльності; 
 розвиток техніко-технологічної бази, 
зниження витратомісткості торгово-
технологічних процесів; підвищення 
продуктивності праці та економічної 
ефективності господарювання; 
 детінізація економіки та покращення 
можливостей захисту внутрішнього ринку і 
національного товаровиробника, розвиток 
добросовісної конкуренції; 
 покращення міжгалузевих та 
міжсекторальних коопераційних зв’язків; 
 нарощення експортного потенціалу, 
інтернаціоналізація товарно-збутової системи 

 розвиток людського та соціального 
капіталу; 
 розвиток споживчого ринку і покращення 
якості товарів та послуг; 
 посилення ступеня задоволення споживчих 
потреб населення та суб’єктів 
господарювання; 
 забезпечення цінової і фізичної доступності 
товарів для споживачів, економії часу на їх 
придбання;  
 технічне регулювання основних параметрів 
якості та безпечності товарів; 
 формування високої культури та якості 
обслуговування; 
 розширення сфери трудової зайнятості 
населення; 
 підвищення рівня та якості життя; 
 розширення соціальних можливостей 
держави; 
 збільшення місткості внутрішнього ринку 

 

Для більш повного розуміння соціально-економічних аспектів 

модернізації сфери товарного обігу доцільно виокремити етапи їх еволюційного 

становлення в економічних теоріях – від класичних до альтернативних 

концепцій товарного обігу. Першою спробою сформувати теорію товарного 

обігу, яка узгоджувала торговельні відносини з внутрішньоекономічним 

розвитком країни, її економічним зростанням, була концепція меркантилізму 

(Т. Мен, А. Серра, А. Монкретьєн), в основі чого було закладено прагнення 

максимального нагромадження грошового капіталу і мінімального імпорту. 

При цьому наявність більшої кількості грошей в обігу стимулює розвиток 
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національного виробництва і підвищує рівень зайнятості. Меркантилісти також 

вважали за необхідне здійснювати державний контроль за усіма видами 

економічної діяльності, в т.ч. товарним обігом, та виправдовували економічний 

націоналізм [20, с. 72]. 

У науковій праці “Дослідження про природу і причини багатства народів” 

(1776 р.) А. Сміт піддав критиці головні постулати меркантилістів і розробив 

теорію абсолютної переваги, яка ґрунтується на твердженні, що окремі 

підприємства можуть виробляти товари більш ефективно, ніж інші, і на цій 

основі отримувати абсолютні переваги шляхом реалізації інструментів вільної 

торгівлі. В свою чергу, ефективність буде зростати за рахунок тривалого циклу 

виробництва однорідної продукції, що стимулюватиме появу більш ефективних 

виробничих методів, виключаючи витрати часу на переорієнтування 

підприємств на інше виробництво. Водночас товарний обіг є вільним від 

обмежень і регламентацій з боку держави і функціонує у режимі відкритих 

ринків і свободи торгівлі [172, с. 88]. 

Д. Рікардо в праці “Принципи політичної економії й оподаткування” 

(1817 р.) розвинув теорію абсолютних переваг і довів, що наявність абсолютних 

переваг у внутрішньому виробництві того чи іншого товару не є необхідною 

умовою для розвитку товарного обігу, в свою чергу, товарний обіг можливий 

при наявності порівняльних переваг. Наукове значення теорії порівняльних 

переваг полягає в тому, що вартість товару визначається співвідношенням 

сукупного попиту та пропозиції на нього, встановлених як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках. Обмеженість теорії порівняльних переваг полягає 

в тому, що не враховано впливу торгівлі на розподіл доходів усередині країни, 

коливання цін і заробітної плати, міжнародного руху капіталу, включається 

лише один чинник виробництва – праця [206, с. 221-225]. 

Дослідження чинників, які впливають на товарну номенклатуру й обсяг 

товарного обігу, дало можливість у 20-30-х роках XX ст. шведським вченим 

Е. Хекшеру і Б. Оліну удосконалити ключові положення теорії порівняльних 

переваг і сформулювати концепцію факторів виробництва. Доведено, що 
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розвиток товарного обігу ґрунтується не лише на відмінностях продуктивності 

праці, а й на відмінностях у наявності ресурсів, зокрема землі, капіталу, 

сировини. В цілях дослідження впливу структури факторів виробництва на 

визначення напрямів розвитку товарного обігу Е. Хекшер та Б. Олін 

сформували припущення щодо різної факторомісткості окремих товарів і різної 

факторонасиченості окремих економічних агентів. Теорема Хекшера-Оліна 

визнає, що товарний обіг ґрунтується на порівняльних перевагах, і підтверджує, 

що причиною порівняльних переваг є розходження в забезпеченні суб’єктів 

господарювання факторами виробництва, що аргументує різницю у відносних 

цінах на товари на різних підприємствах і торгівлю між ними [191, с. 154-173].  

Однак теорія Хекшера-Оліна часто не підтверджується на практиці, 

оскільки трудонасичені економічні агенти продають капіталомістку продукцію, 

а капіталонасичені – трудомістку. В. Леонтьєв пояснив цей парадокс через 

модель “кваліфікації робочої сили”, відповідно до якої у виробництві беруть 

участь не три чинники (капітал, земля, праця), а чотири: кваліфікована праця, 

некваліфікована праця, капітал, земля. Як наслідок, наявність інтелектуально-

кадрової складової зумовлює обіг товарів, виробництво яких потребує 

використання кваліфікованої праці, а надлишок некваліфікованої робочої сили 

сприяє обігу товарів, для виробництва яких не потрібна висококваліфікована 

праця [72, с. 220-230]. 

У сучасних умовах основним інструментом аналізу товарного обігу 

виступає стандартна модель, базові поняття якої закладені економістами 

Ф. Еджуортом та Г. Хаберлером. В основу моделі покладено зростаючі витрати 

заміщення, в умовах яких суб’єкт господарювання для виробництва кожної 

додаткової одиниці товару повинен відмовитися від випуску не постійної, а 

зростаючої кількості іншого товару. Зростаючі витрати заміщення виникають 

внаслідок того, що фактори виробництва не однорідні та не використовуються 

в однакових пропорціях. При цьому виграш від товарного обігу складається з 

двох складових: виграшу від обміну, який отримує суб’єкт через те, що вступив 

у торгові відносини з іншими суб’єктами, та виграшу від спеціалізації, які 
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одержує суб’єкт через те, що в умовах торгівлі зосередив свої зусилля на 

виробництві товарів, які мають відносну перевагу. 

В умовах глибоких і широкомасштабних трансформацій у сфері 

товарного обігу застосування класичних теорій в контексті обґрунтування 

соціально-економічних аспектів модернізації сфери товарного обігу 

ускладнюється через їх неточність у емпіричному підтвердженні. Внаслідок 

активного розвитку наукомістких і високотехнологічних галузей виробництва, 

активного застосування інтернету, ІТ-технологій, електронної комерції, 

зростання відкритості економіки, збільшення місткості внутрішнього 

споживчого ринку в другій половині ХХ ст. з’явилася низка інноваційних 

теорій, які сфокусовані на дослідженні попиту та його детермінантів, 

недосконалої конкуренції, ефекту масштабів виробництва, інтелектуального та 

кадрового забезпечення суб’єктів господарювання, розвитку техніко-

технологічної бази як визначальних елементів товарного обігу.  

Так, у 1961 р. теорію технологічного розриву розробив американський 

економіст М. Познер, застосування в аналізі товарного обігу якої зумовило 

відмову від припущення теорії Хекшера-Оліна щодо використання на 

підприємствах однакової технології виробництва однойменних товарів. 

М. Познер стверджував, що одна й та сама технологія не завжди одночасно 

використовується на різних підприємствах, а її поширення в глобальних 

масштабах потребує тривалого технологічного лагу, який охоплює період 

вивчення технології, період освоєння технології, час на придбання обладнання, 

ресурсів, перебудову виробництва, та імітаційного лагу – час від появи нового 

товару на ринку до періоду, коли споживачі визнають його товаром-

субститутом щодо існуючого товару або якісно новим товаром. Отже, теорія 

технологічного розриву підтверджує, що підприємство може утримувати 

провідну позицію у сфері товарного обігу лише за умови постійної інноваційної 

діяльності, проте ця модель не пояснює, якими повинні бути масштаби 

технологічного розриву [209, с. 323-341]. 

Основні положення теорії життєвого циклу продукції підприємства в 
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сфері товарного обігу розробив Р. Вернон у 1966 р., який виокремив чотири 

основні стадії: (1) на стадії впровадження нового продукту рівень продажів 

низький, через витрати з впровадження цього продукту прибутки також 

невисокі; (2) стадія зростання характеризується збільшенням прибутків і 

зростанням обсягів продаж; (3) на стадії зрілості через розвиток конкуренції і 

насичення ринку обсяг продажів і прибутки стабілізуються; (4) на стадії спаду 

рівень продажів і прибутків знижується [210, с. 190-207].  

Подальшим важливим еволюційним етапом утвердження теоретичних 

засад товарного обігу стала теорія представницького попиту, розроблена 

економістом С. Ліндером, у межах якої вчений намагався пояснити структуру 

товарного обігу через проблеми попиту. Встановлено, що основними 

положеннями моделі є наступні: (1) умови виробництва залежать від умов 

попиту, при цьому, чим більший попит, тим вища ефективність виробництва; 

(2) умови вітчизняного виробництва залежать переважно від внутрішнього 

попиту, оскільки саме вітчизняний представницький попит є базисом для 

виробництва і є необхідною, але не достатньою умовою, щоб товар можна було 

експортувати; (3) зовнішній ринок – це всього лише продовження внутрішнього 

ринку, а міжнародний обмін – тільки продовження міжрегіонального [207]. 

У теорії економії на масштабах виробництва враховано вплив 

монополізації ринків і неоптимального використання чинників виробництва. 

Основним у даній концепції є припущення, що підприємства володіють 

чинниками виробництва приблизно в однакових пропорціях, тому товарний 

обіг між ними доцільний лише за умови, якщо вони спеціалізуються на 

виробництві різних галузевих товарів, що дозволяє знижувати витрати за 

рахунок масового виробництва. Внаслідок подальшого поступу товарного обігу 

кількість підприємств і асортимент вироблених товарів зростає, тоді як їхня 

ціна знижується. [68, с. 124]. 

Варто зауважити, що товарний обіг в умовах монополістичної 

конкуренції з точки зору диференціації номенклатури продукції формується з 

двох складових: міжгалузевої (товарний обіг, який належить до різних товарних 
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груп) та внутрішньогалузевої торгівлі (товарний обіг, який належить до однієї і 

тієї ж самої товарної групи). В свою чергу, внутрішньогалузевий товарний обіг 

не відображає наявності конкурентних переваг, а його розвиток стимулюється 

за допомогою економії від масштабу та виробництва диференційованої 

продукції. Товарний обіг розвивається в умовах однакової чи схожої 

забезпеченості факторами виробництва та приводить до зростання доходів на 

усі фактори виробництва. Водночас міжгалузевий товарний обіг здійснюється 

лише за рахунок однорідних товарів, а при диференціації продукції виникає як 

міжгалузевий, так і внутрішньогалузевий товарний обіг. При вищій схожості 

підприємств щодо ресурсно-технологічного забезпечення спостерігається вища 

частка внутрішньогалузевого товарного обігу між ними [131, с. 84]. 

При розробленні моделі торгівлі вертикально диференційованими 

товарами Р. Фалвея враховано положення неокласичної теорії різниці у 

факторозабезпеченості як визначального чинника спеціалізації, при цьому 

якість визначають відношенням обсягів капіталу до праці, що застосовують у 

виробничому процесі [203, с. 24-29]. У країнах із високим рівнем доходу на 

душу населення попит спрямований на високоякісні різновиди товару, а в 

країнах із низьким рівнем – перевагу надають низькоякісним різновидам того 

самого товару. Водночас вчені Р. Фалвей і Г. Кіерцковськi підтвердили, що 

доцільним у моделі є врахування факторів із боку попиту, які визначають 

умови товарного обігу та порівняльну перевагу. При цьому фактори з боку 

попиту зменшують обсяги торгівлі, яку фактори з боку пропозиції 

інтенсифікують. До прикладу, якщо дохід на душу населення вищий у 

капіталонадлишкових країнах, то це означає, що ціна на високоякісні різновиди 

товарів в обігу є вищою у капіталонадлишковій країні порівняно з 

праценадлишковою [203, с. 44-47]. 

Таким чином, у результаті наукових досліджень сформувалося декілька 

концепцій модернізації сфери товарного обігу. Узагальнимо охарактеризовані 

вище результати дослідження соціально-економічних аспектів модернізації 

сфери товарного обігу в економічних теоріях на рис. 1.9. 
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Рис. 1.9. Результати узагальнення соціально-економічних аспектів модернізації 

сфери товарного обігу в економічних теоріях (авторська розробка) 
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моделей. Це передусім формування класичних теорій товарного обігу (ХV-поч. 

XX ст.), концепції яких стосувалися процесів переходу від протекціонізму до 

вільної торгівлі, трансформації системи торговельних відносин, розвитку 

технологічного прогресу та організації праці, в т.ч. інтелектуально-кадрового 

базису товарного обігу.  

Тоді як в альтернативних теоріях товарного обігу (ХХ ст.) значна увага 

приділена попиту та його детермінантам: недосконалій конкуренції, ролі 

технологій та ефектові від масштабу виробництва. Водночас дослідження 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу потребує не лише 

узагальнення теоретичних аспектів, але і ідентифікацію методів та методичних 

підходів до дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу, що є предметом наступного підрозділу дослідження.  

 

 

 

 

1.4. Методика дослідження соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу 

 

В умовах трансформаційних змін економічного та інституціонального 

середовища комерційної господарської діяльності актуалізується потреба у 

забезпеченні соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. 

Зауважимо, що товарний обіг як посередницька ланка залежить як від 

виробництва, так і споживання товарів, що зумовлює особливості у 

функціональних складниках та індикаторах, сукупності загроз і ризиків, 

соціальних та економічних аспектах сфери товарного обігу. 

В свою чергу, необхідність соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу ускладнюється й наслідками політико-економічної кризи 

(погіршенням економічного стану та ефективності діяльності, збільшенням 

вартості залученого капіталу, інфляційними процесами та зменшенням 
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фінансового забезпечення конкурентоспроможності), монополізацією ринку та 

господарських ресурсів, змінами в системі оподаткування, умовах 

господарювання та структурі товарного обігу [4, с. 78]. 

Передумовами практичного вирішення проблеми дослідження соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу є вдосконалення її 

категорійного апарату, методичного базису оцінки, обґрунтування методів та 

методичних підходів до дослідження соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу з урахуванням особливостей фінансово-господарської 

діяльності та сучасного стану розвитку підприємств торгівлі. Такі методичні 

підходи повинні ґрунтуватися на засадах використання фундаментальних 

теоретичних знань, інноваційних підходів до організації процесу пізнання 

дійсності та критичного мислення стосовно досліджуваної проблеми, що в 

сукупності забезпечить отримання результату, який матиме науково-практичну 

цінність. Побудова адекватного методичного підходу є складним процесом, що 

передбачає необхідність диверсифікації джерел формування інформаційної 

бази, застосування комплексного інструментарію, його апробації та верифікації 

ресурсної спроможності. 

Забезпечення функціональної спроможності методичних підходів до 

дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу з 

метою ідентифікації ключових детермінант проблеми, визначення усталених 

тенденцій та взаємозв’язків, формулювання адекватних висновків та 

практичних рекомендацій передбачає обов’язкову відповідність методичних 

підходів таким принципам: (1) збалансованість (полягає в раціональному 

співвідношенні інструментів методичного апарату онтології взаємозв’язків між 

розвитком сфери товарного обігу та процесом соціально-економічної 

модернізації з метою конструювання системних управлінських механізмів 

структуризації мережевих відносин на галузево-секторальному, просторово-

територіальному та державному рівнях); (2) варіативність (передбачає ресурсну 

можливість побудови декількох сценаріїв розвитку проблеми, що ґрунтуються 

на засадах песимістичних та оптимістичних очікувань, оцінювання 
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ймовірнісних втрат і вигод, що, в свою чергу, дозволяє обрати оптимальний 

варіант структурних змін та інституційних реформ у сфері товарного обігу); 

(3) гнучкість (здатність методичного підходу до адаптації та оперативного 

коригування за умови виявлення непрогнозованих взаємозв’язків і тенденцій у 

цілях гарантування безперервності та надійності дослідницького процесу); 

(4) імплементованість (полягає в можливості практичного впровадження 

сформованої сукупності методичного інструментарію в контексті специфіки 

дослідження та особливостей соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу); (5) верифікованість (передбачає диверсифікацію джерел 

формування інформаційної бази діагностичного процесу, обов’язкове системне 

апробаційне підтвердження можливості практичного застосування методичного 

інструментарію, перевірку його здатності забезпечити формування об’єктивних 

результатів дослідження та нівелювання суб’єктивних впливів при розробці 

управлінських рішень) [15, c. 134-135]. 

В економічній літературі розроблено низку теоретико-методичних 

підходів до дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу, однак загальноприйнятої методики дослідження до цього часу так і не 

визначено. Тому деякі аспекти дослідження соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу в контексті підвищення її фінансово-економічної 

ефективності та логістично-збутових процесів, соціалізації товарного обігу 

вимагають подальшого методологічного дослідження. У зв’язку з цим 

узагальнено та згруповано існуючі методичні підходи до дослідження 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу в окремі блоки, 

кожен з яких має свої позитивні та негативні аспекти застосування в 

економічній літературі, серед яких (табл. 1.3): (1) загальнонауковий 

методичний підхід (методи теоретичного узагальнення; групування; аналізу та 

синтезу; історичного пізнання; структурно-функціональний; індукції та 

дедукції; абстрактно-логічний; стратегічного управління; структурного 

аналізу); (2) аналітичний методичний підхід (методи системного аналізу; 

синергетичний метод;  методи  багатовимірного  статистичного аналізу; методи  



88 

Таблиця 1.3 
Компаративна характеристика методологічних підходів та методів до 

дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 
(узагальнено автором) 

Методологічний підхід Сутнісний зміст 
підходу Переваги Недоліки 

Загальнонауковий 
(методи теоретичного 
узагальнення; групуван-
ня; аналізу та синтезу; 
історичного пізнання; 
структурно-функціональ-
ний; індукції та дедукції; 
абстрактно-логічний; 
стратегічного управління; 
структурного аналізу) 

Уможливлює визначен-
ня закономірностей і 
формування теоретико-
методичних засад функ-
ціонування сфери товар-
ного обігу, а також уза-
гальнення концептуаль-
них взаємозв’язків това-
рного обігу та соціаль-
но-економічної модерні-
зації 

Дозволяє дослідити сут-
нісні характеристики 
соціально-економічної 
модернізації сфери това-
рного обігу, змісту та 
особливостей механізму 
функціонування товар-
ного обігу, визначення 
пріоритетних напрямів 
соціально-економічної 
модернізації сфери това-
рного обігу 

Ускладнює забезпечення 
комплексного характеру 
дослідження соціально-
економічної модернізації 
сфери товарного обігу, з 
огляду на пріоритетність 
структуризації детермі-
нант її визначення, а та-
кож обмежує дослідження 
лише науковими гіпотеза-
ми без практичних 
моделей 

Аналітичний 
(методи системного ана-
лізу; синергетичний ме-
тод; статистичного ана-
лізу; інтегрального та 
факторного аналізу; ана-
лізу рядів розподілу) 

Полягає в розробці ком-
плексної системи інди-
каторів та методики оці-
нювання соціально-еко-
номічної модернізації 
сфери товарного обігу, 
що, у свою чергу, агре-
гується з відповідних 
показників 

Дозволяє забезпечити 
системний підхід у дос-
лідженні соціально-еко-
номічної модернізації 
сфери товарного обігу з 
урахуванням максималь-
ної кількості чинників 
впливу на процеси її фор-
мування 

Передбачає недостатню 
кількість даних для спо-
стережень і аналізу при-
датності побудованих ста-
тистичних моделей на 
чутливість до статистич-
них розподілів у масивах 
вхідної числової інфор-
мації 

Програмно-цільовий 
(методи економіко-мате-
матичного моделювання 
та програмування; методи 
прогнозування) 

Передбачає концентра-
цію підходу на дослі-
дженні ретроспективних 
даних про розвиток 
об’єкта та перенесенні 
закономірностей його 
розвитку на майбутнє 

Забезпечує прогнозуван-
ня ефективності рішень 
органів державного 
управління у контексті 
впливу на розвиток това-
рного обігу та розробку 
програмних документів 

Забезпечує низький рівень 
достовірності розрахунків 
середньо- та довгостроко-
вого прогнозу розвитку 
товарного обігу в умовах 
невизначеності та розгор-
тання кризових явищ 

Оптимізаційний (методи 
оптимізації; теоретико-
ігрові методи; методи 
багатоваріантного вибору 
оптимальних моделей 
товарного обігу; методи 
теорії нейронних мереж) 

Передбачає формування 
такого варіанта розвитку 
подій, за якого досягає-
ться найбільш бажаний 
результат за тим крите-
рієм соціально-економі-
чної модернізації сфери 
товарного обігу, який 
обрано 

Уможливлює моделю-
вання складних неліній-
них залежностей сфери 
товарного обігу та різно-
характерних показників 
соціально-економічного 
розвитку із урахуванням 
їх суперечності та непов-
ноти інформації 

Формує надмірне інфор-
маційне навантаження на 
процес прийняття управ-
лінських рішень щодо 
розробки стратегічних 
напрямів соціально-еко-
номічної модернізації 
сфери товарного обігу 

Соціологічний (методи 
моніторингу основних 
соціально-економічних 
показників; експертної 
оцінки; аналізу й оброб-
лення сценаріїв) 

Надає можливість оці-
нити якісні показники 
дослідження соціально-
економічної модернізації 
сфери товарного обігу, 
які не підлягають кіль-
кісному виміру 

Дає змогу визначити 
“вузькі місця” соціально-
економічної модернізації 
сфери товарного обігу в 
розрізі конкретних пріо-
ритетних сегментів забез-
печення цієї сфери 

Формує високий ступінь 
суб’єктивізму при дослід-
женні соціально-еконо-
мічної модернізації сфери 
товарного обігу, а тому 
знижує наукову та прак-
тичну цінність отриманих 
результатів 

 

інтегрального та факторного аналізу; методи порівняльного аналізу; метод 

аналізу рядів розподілу); (3) програмно-цільовий методичний підхід (методи 

економіко-математичного моделювання та програмування розвитку товарного 

обігу; методи прогнозування); (4) оптимізаційний методичний підхід (методи 

оптимізації; теоретико-ігрові методи; методи багатоваріантного вибору 
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оптимальних моделей товарного обігу; методи теорії нейронних мереж); 

(5) соціологічний методичний підхід (методи моніторингу основних соціально-

економічних показників і зіставлення їх з граничними значеннями; методи 

експертної оцінки; методи аналізу й оброблення сценаріїв розвитку). 

Так, блок загальнонаукових методів є основою комплексного і 

системного підходів до дослідження сутності та характеристики, змісту та 

особливостей механізму функціонування, визначення пріоритетних напрямів 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. 

У процесі дослідження соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу використовують такі загальнонаукові методи як: теоретичного 

узагальнення – для визначення змістово-типологічних характеристик сфери 

товарного обігу та напрямів його соціально-економічної модернізації; 

групування – для обґрунтування сутнісних характеристик державної політики 

забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; 

аналізу та синтезу – з метою узагальнення концептуальних взаємозв’язків 

товарного обігу та соціально-економічної модернізації; історичного пізнання – 

під час дослідження світового досвіду в сфері пріоритетів, інструментів та 

результатів здійснення державного регулювання соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу; структурно-функціональний – для 

обґрунтування взаємозв’язків та параметрів механізму функціонування 

товарного обігу на різних рівнях ієрархії управління економікою; індукції та 

дедукції – для узагальнення послідовності та підходів методології оцінювання 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу й ефективності 

державної політики; абстрактно-логічний – у процесі формування теоретико-

практичних узагальнень щодо ефективності державної політики забезпечення 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; стратегічного 

управління – під час обґрунтування стратегічних орієнтирів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу; структурного аналізу – для 

визначення регіональних і галузевих аспектів [36, с. 124-128].  

У процесі дослідження соціально-економічної модернізації сфери 
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товарного обігу застосовується також широкий спектр аналітичних методів 

дослідження, які дозволяють не лише якісно, але і кількісно оцінити існуючий 

стан і тенденції функціонування та розвитку сфери товарного обігу. Варто 

зауважити, що сфера товарного обігу як множина взаємопов’язаних елементів 

характеризується наступними системними характеристиками: (1) обов’язкова 

наявність упорядкованої сукупності складових елементів, функціонування яких 

визначається встановленими закономірностями, нормами та правилами; 

(2) сталий характер взаємозв’язків між складовими елементами, що виникають 

у процесі діяльності системи; (3) потоки ресурсів, інформації та енергії як 

всередині самої системи, так і в процесі її взаємодії із зовнішнім середовищем; 

(4) наявність чіткої ієрархічної структурної побудови з розподілом 

повноважень, обов’язків, відповідальності та центрів контролю в процесі 

реалізації основних функцій системи; (5) здатність до саморозвитку та 

саморегуляції системи, що формують її самодостатність і незалежність у ході 

суспільного обміну; (6) наявність у цілісної системи властивостей і 

характеристик, не властивих її окремим елементам [15, с. 24-25]. Очевидно, що 

у зв’язку зі складністю досліджуваної категорії виникають певні труднощі з 

використанням традиційних методів аналізу та дослідження розвитку будь-якої 

системи, тому розв’язання поставленої задачі неможливе без застосування 

апарату теорії систем як одного з найефективніших інструментів дослідження 

складних систем [16, с. 81].  

Водночас в умовах загострення ресурсних проблем і прискорення 

випадкових внутрішніх та зовнішніх флуктуацій, які призводять до наростання 

хаосу й невизначеності, появи некерованих біфуркацій, важливе місце у 

дослідженні соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу займає 

синергетичний метод, який дає змогу розглянути товарний обіг як систему, що 

здатна до самоорганізації й характеризується відкритістю, нелінійністю, 

динамічністю. Тому вирішення проблеми дослідження соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу вимагає врахування об’єктивних законів 

синергетики, які уможливлюють використання нових підходів до соціально-
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економічної модернізації сфери товарного обігу: (1) визначення загальних і 

часткових властивостей системи управління та підсистем товарного обігу; 

(2) доповнення складу системних величин товарного обігу характеристиками 

синергії; (3) використання нових типів моделей та видів моделювання станів і 

ситуацій функціонування системи; (4) розширення переліку характеристик і 

взаємозв’язків у системі шляхом використання загальнонаукових категорій 

теорії синергетики; (5) визначення складності управління через встановлення 

основних особливостей самоорганізації системи товарного обігу; (6) введення 

нових параметрів для характеристики системи (нелінійність, нерівноважність, 

нестійкість) і принципів управління (когерентність, резонансність та ін.) [51, 

с. 47]. 

Зауважимо, що серед емпіричних методів дослідження соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу часто використовуються 

методи багатовимірного статистичного аналізу (кореляційний, регресійний, 

коінтеграційний, компонентний, аналіз часових рядів та ін.), які дозволяють 

обчислювати характеристики динаміки розвитку показників товарного обігу, 

які ґрунтуються на закономірностях зміни статистичних даних у минулому та 

екстраполяції тенденцій їх змін на майбутнє. Водночас обрання цих методів 

дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу є чи не 

найбільш прийнятним та доцільним, оскільки категорія товарного обігу є 

поліфакторною, яка залежить від значної кількості чинників та їх груп, 

розвивається в історичному аспекті, залежить як від кількісних, так і якісних 

факторів, а також не порівнюваних між собою показників [22, с. 57].  

Водночас для дослідження стану та поведінки такого багатовимірного 

об’єкта, як товарний обіг, добре розвинутий апарат економетрії, зокрема 

методи кореляційно-регресійного аналізу, які дозволяють досліджувати 

залежності між окремими чинниками цієї сфери, а також характеризувати 

швидкості та інтенсивності динаміки стану товарного обігу. Водночас для 

досягнення поставлених завдань необхідно: сформувати необхідний та 

достатній для прояву статистичних закономірностей обсяг даних; забезпечити 
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методичну порівнянність даних; на основі змістовного аналізу досліджуваного 

показника обґрунтувати можливість перенесення закономірностей минулого на 

обраний період прогнозування; отримати адекватну математичну модель і на її 

основі побудувати точкові та інтервальні прогнози [137, с. 44].  

Водночас загальновідомо, що використання багатовимірних статистичних 

методів для аналізу розвитку ряду соціально-економічних явищ, у т. ч. 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, супроводжується 

певними труднощами, які пов’язані з незначною кількістю даних для 

спостережень і аналізом придатності побудованих статистичних моделей на 

чутливість до статистичних розподілів у масивах вхідної числової інформації. 

Залежно від того, яка природа досліджуваних однорідних об’єктів і факторних 

ознак, що чинять на них певний вплив, у дослідженнях часто виникає проблема 

сукупності об’єктів або факторів впливу, а також близька до неї проблема 

лінійного впорядкування однотипних об’єктів залежно від ступеня сукупного 

впливу на них факторних ознак. Вирішення проблем першого типу можна 

здійснити шляхом використання методів кластерного, факторного та 

інтегрального аналізу, а другого типу – таксономічного аналізу [2, с. 24-32].  

Під кластерним аналізом слід розуміти сукупність методів класифікації 

багатовимірних спостережень чи об’єктів, які базуються на визначенні поняття 

відстані між досліджуваними об’єктами з наступним виокремленням у них 

подібних груп. На відміну від звичайних методів, за допомогою яких 

здійснюється класифікація за однією ознакою, методи кластерного аналізу 

залучаються для класифікації об’єктів однакової природи за всіма факторами 

водночас. При цьому основною метою є розподіл множини вхідних даних на 

однорідні групи, тоді як об’єкти всередині групи мають бути схожими, а 

об’єкти різних груп – відрізнятися один від одного [60, с. 18]. У кластерному 

аналізі розбиття на кластери суттєво залежить від абсолютних значень вхідних 

даних, які часто бувають неспівмірними або вираженими в різних одиницях 

вимірювання, що потребує застосування процедури нормування даних, яка має 

передувати знаходженню відстаней між об’єктами (формули 1.1-1.2).  
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Водночас важливим питанням є вибір методу проведення кластерного 

аналізу. Методи кластеризації відрізняються за способами визначення 

близькості між кластерами та між об’єктами та способами поєднання в 

кластери. Результати, що отримані при використанні різних методів 

кластеризації, можуть мати суттєві відмінності. Залежність результатів від 

обраного методу тим сильніша, чим менш явно об’єкти розподіляються на 

однорідні групи. Тому для підвищення достовірності результатів необхідно 

скористатися декількома методами кластерного аналізу, серед яких: евклідова 

відстань, квадрат стандартної евклідової відстані, відстань міських квадратів, 

відстань Чебишева, степенева відстань, відсоток неузгодженості [76, с. 73-80].  

Зауважимо, що сфера товарного обігу характеризується багатьма 

складовими, рівнями та індикаторами. Саме тому вважаємо, що в цілях 

дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

найбільш доцільно застосовувати інтегральні підходи, які б комплексно 

описували її стан і динаміку, його зміни, а також уможливлювали надання 

порівняльної характеристики сфери товарного обігу як в економіці загалом, так 

і в галузево-секторальному розрізі, за економічними рівнями, етапами 

відтворювальних процесів тощо. З метою здійснення інтегрального оцінювання 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу доцільно 

використовувати методику, яка полягає у застосуванні мультиплікативної 

форми інтегрального індексу, що характеризує досліджувані залежності 

нелінійними зв’язками, які є більш притаманними економічним процесам та 

явищам, поряд із простими лінійними. Ця методика дає можливість 

одночасного нормування та інтегральної оцінки індикаторів та їх порогових 

значень і формалізованого обґрунтування вагових коефіцієнтів. Варто 

зазначити, що визначення інтегральної оцінки сфери товарного обігу 
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передбачає дотримання такої послідовності: (1) формування множини 

індикаторів; (2) визначення фактичних значень індикаторів; (3) нормування 

індикаторів; (4) визначення вагових коефіцієнтів; (5) розрахунок інтегрального 

індексу сфери товарного обігу в цілому [189, с. 131-136]. 

Додамо, що процедура нормування індикаторів здійснюється за 

формулою (1.3), необхідність проведення якої зумовлена різноспрямованістю 

індикаторів (стимулятори, дестимулятори) та їх різною розмірністю. Процедура 

нормування, по-перше, переводить індикатори різних розмірностей у 

безрозмірні величини до діапазону [0, 1], по-друге, уможливлює співставлення 

різноспрямованих індикаторів [190, с. 25-26]. 
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Важливим інформаційним підґрунтям для здійснення керованого впливу 

на функціонування сфери товарного обігу є обґрунтування вагових 

коефіцієнтів. У вітчизняній науковій літературі для визначення вагових 

коефіцієнтів часто використовують експертні оцінки, зокрема метод попарних 

порівнянь, які значною мірою є суб’єктивними, оскільки базовані на 

частковому інтуїтивному припущенні експертів щодо розвитку досліджуваних 

явищ без їх конкретної формалізації. Тому, на нашу думку, визначення 

вагомості індикаторів товарного обігу в формуванні значення її інтегрального 

показника доцільно здійснювати шляхом застосування методу головних 

компонент, який усуває надмірний суб’єктивізм. У свою чергу, розрахунок 

вагових коефіцієнтів проходить у три етапи: (1) побудова кореляційної матриці; 

(2) виокремлення головних компонент і розрахунок факторних навантажень; 

(3) ідентифікація головних компонент. У моделі головних компонент зв’язок 

між первинними ознаками і компонентами описується такою залежністю: 
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де yi – стандартизовані значення i-тої компоненти з одиничними дисперсіями; 
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сумарна дисперсія дорівнює кількості ознак m; ci – внесок i-тої компоненти в 

сумарну дисперсію множини індикаторів. Водночас компонента G визначається 

так: 
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де di – факторні навантаження; xi – вхідні дані.  

У свою чергу, вагові коефіцієнти ai визначаються за формулою: 
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Використання зазначеного підходу дає можливість із урахуванням 

нелінійності економічних процесів визначити динаміку інтегрального індексу 

імпортозалежності економіки за формулою: 





n

і
ii

a
i

n

i
aazI i

11
,0,1,     (1.7) 

де I – інтегральний показник імпортозалежності економіки; zi – нормовані 

значення індикаторів; ai – вагові коефіцієнти; n – кількість індикаторів. 

Зауважимо, що використання методу таксономії для аналізу рівня 

розвитку сфери товарного обігу з огляду хронології буде важливим етапом її 

дослідження. Проведення таксономічного аналізу, з одного боку, дасть змогу 

вирішити проблему впорядкування багатовимірності такої категорії, як сфера 

товарного обігу стосовно нормативного вектора-еталона, а, з іншого боку, 

упорядкувати багатовимірний статистичний матеріал, що характеризує сферу 

товарного обігу у часі та просторі, в єдину кількісну характеристику, що дасть 

змогу здійснити узагальнену діагностику рівня соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу. Алгоритм дослідження соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу з використанням 

таксономічного аналізу є наступним [163, с. 79]: 

1. Побудова матриці вхідних даних: 
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 TptixX  ,     (1.8) 

де tix  – значення показника-репрезентанта j-того фактора для t-го стану 

регіону, причому j=[1, p], t=[1, T]; T – кількість досліджуваних періодів 

розвитку регіону; p – кількість розглянутих факторів. 

2. Стандартизація значень матриці досліджуваних елементів: 

стимулятори               )()( rsrisi wwxx  ;                     (1.9) 

дестимулятори          )()( rsrisi wwxx  .                     (1.10) 

3. Розрахунок координат точки верхнього полюса: 
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4. Розрахунок відстаней між точками-станами товарного обігу і точкою 

верхнього полюса P0: 
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5. Визначення таксономічного показника розвитку товарного обігу 

M=(M1,M2,…,MT): 
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де a – деяке додатне число, яке обирається таким чином, щоб значення 

показника Mt змінювалися в межах інтервалу від 0 до 1. 

На відміну від попередніх, програмно-цільовий блок охоплює низку 

методів для прогнозування розвитку сфери товарного обігу в цілях 

обґрунтування стратегічних пріоритетів соціально-економічної модернізації 
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товарного обігу, вироблення ефективної державної політики і прийняття дієвих 

управлінських рішень. Необхідно зауважити, що більшість макроекономічних 

моделей прогнозування поділяються на два підвиди: (1) моделі ex-ante – 

попередній аналіз показників з метою моделювання майбутніх сценаріїв 

розвитку грошово-кредитної сфери (моделі часткової та загальної рівноваги, 

статичні та динамічні моделі рівноваги); (2) моделі ex-post – постфактичний 

аналіз з метою оцінки ефективності грошово-кредитної політики, побудований 

на основі статистичних показників минулих періодів (багатомірні статистичні 

аналізи, багатофакторні регресійні моделі, симультативні системи регресійних 

рівнянь, ARІMA-моделі (моделі авторегресійного інтегрованого ковзного 

середнього), VAR-моделі (моделі векторної авторегресії) та VECM-моделі 

(векторні моделі корегування помилки) [187,с. 57-62]. 

Заслуговує на увагу використання блоку оптимізаційних методів, що 

застосовується для моделювання найбільш оптимального та раціонального 

рішення з багатьох можливих. Застосування методів оптимізації до 

дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

передбачає формування (з використанням методів економіко-математичного 

моделювання) такого варіанта розвитку подій (поєднання ресурсного 

забезпечення та напрямів і умов його використання), за якого досягається 

найбільш бажаний результат за тим критерієм соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, який обрано.  

У загальному випадку оптимізаційна модель має такий вигляд [22, с. 158]:  

,)( extrxf        (1.17) 

за обмежень  

,,1,0)( mixgi       (1.18) 

де х = (х1, х2,…,хn) – сукупність невідомих змінних моделі; 

    f(x) – цільова функція моделі; 

   gi(x) – система обмежень моделі.  

Теоретико-ігрові методи використовуються для аналізу двосторонніх і 

багатосторонніх конфліктних ситуацій і синтезу параметрів управління у 
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конфліктуючих сторін із урахуванням їх впливу. Умовами застосування 

теоретико-ігрових методів є невизначеність та неповнота інформації. До них 

відносять теорію статистичних рішень, яку використовують у випадках, коли 

невизначеність зовнішнього середовища викликана об’єктивними обставинами 

випадкового характеру, а також теорію ігор, яку використовують у тих 

випадках, коли невизначеність середовища викликана свідомими діями 

конкурента. Водночас об’єктивні результати дають теоретико-ігрові методи, 

коли реальні економічні процеси можна формалізувати в ігровій постановці 

[194, с. 36]. При цьому найбільш перспективною теоретико-ігровою моделлю 

процесу прийняття управлінських рішень із урахуванням суперечності, 

невизначеності, неповноти інформації, конфліктності, багатокритеріальності, 

альтернативності та породжених ними ризиків є антагоністична гра, яка задана 

за умов неповної інформації [204, с. 69]. 

Наголосимо на тому, що соціально-економічні процеси, які відбуваються 

в сфері товарного обігу, за своєю природою є нечіткими. Результативні 

характеристики соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

залежать від численних чинників, кожен із яких має різний рівень і вектор 

впливу. Ефективність моделювання соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу ґрунтується на якості систематизації інформації та залежить від 

способу її обробки. Одним із способів аналізу сфери товарного обігу як нечіткої 

множини є застосування методології нечіткої логіки. Теорія нечітких множин 

дає змогу сприяти розширенню підходів моделювання складних соціально-

економічних систем, зокрема до певної міри формалізувати процеси, які за 

своєю природою є невизначеними (нечіткими), та описати алгоритм 

діагностики сфери товарного обігу й оцінити його стан на підставі 

моделювання нечітких множин вихідних (факторних) даних [63, с. 122]. 

І, нарешті, блок соціологічних методів надає можливість оцінити якісні 

показники дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу, які не підлягають кількісному виміру. Під моніторингом основних 

макроекономічних показників сфери товарного обігу розуміють механізм 
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постійного спостереження за основними показниками поточної діяльності в 

умовах постійних змін кон’юнктури товарного обігу і зіставлення їх із 

граничними значеннями, при цьому як граничні здебільшого запропоновані 

значення, не нижчі за середньосвітові. Крім того, в економічній літературі 

існують різні підходи до застосування математичних методів до визначення 

граничних значень індикаторів товарного обігу, серед яких: евристичні методи 

(метод «снігової кулі», метод аналогій, метод «калібрування»); стохастичні 

методи (метод діагностування, метод t-критерію, метод логістичної регресії); 

аналітичні методи (метод Ахієзера-Гольца, метод теорії інформації, метод 

правила «золотого перетину»); методи нелінійної динаміки (вейвлет-аналіз) [55, 

с. 84].  

Методи експертного оцінювання використовують для опису кількісних і 

якісних характеристик досліджуваних процесів, зокрема для побудови логічних 

правил вибору рішень, які формують експерти на основі власних уявлень та 

знань про сферу товарного обігу; розроблення бального оцінювання рівня 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу на основі аналізу 

результатів діагностики фактичних економічних та соціальних індикаторів 

товарного обігу за допомогою послідовних правил вибору, отриманих після 

навчання на запропонованих наборах індикаторів товарного обігу. При цьому 

використання методів експертного оцінювання дозволяє здійснити 

прогнозування можливого розвитку подій; виявлення причин і джерел загроз 

розвитку товарного обігу, оцінювання ймовірності настання цих загроз; 

розроблення сценаріїв дій щодо соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу [33, с. 15].  

Зауважимо, що серед причин використання методів експертного 

оцінювання варто виділити неможливість отримання необхідного масиву 

статистичної інформації, відсутність аналогів розвитку подій, наявність 

невизначеності середовища функціонування товарного обігу, значний вплив на 

його розвиток чинників зовнішнього середовища. Водночас обмеженість 

застосування методів експертних оцінок полягає у використанні суб’єктивних 
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міркувань експерта, які можуть бути помилковими, що обумовлює необхідність 

оцінювання ступеня надійності результатів експертизи. При цьому необхідною 

умовою надійності колективної оцінки є достатня узгодженість експертних 

суджень, для оцінювання яких доцільно використати коефіцієнт конкордації, 

коефіцієнт рангової кореляції Спірмена тощо [49, с. 51]. 

Метод аналізу й обробки сценаріїв дозволяє здійснювати 

багатоваріантний ситуаційний аналіз сфери товарного обігу на основі 

прогнозування ймовірних варіантів розвитку ситуації. Сценарій є 

інструментом, завдяки якому визначають види прогнозів для опису майбутньої 

ситуації з врахуванням усіх визначальних чинників. Для вдосконалення 

початкових прогнозів, створення нових варіантів сценарію у межах 

побудованої моделі доцільно використовувати засоби математичного 

моделювання. Застосування цього методу уможливлює забезпечення 

ефективної системи підтримки рішень для розв’язання багатьох задач 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, серед яких: 

прогнозування та аналіз результатів управлінських рішень; дослідження 

ефективності та порівняння організаційних заходів; вибір або побудова 

оптимального рішення щодо соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу [56, с. 88]. 

Проведений аналіз методичного забезпечення дослідження соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу допоміг виявити існування 

широкого спектра науково-методичних розробок, пов’язаних із формуванням 

комплексу моделей, підходів та методів її оцінки. Але, незважаючи на 

актуальність і практичну значущість дослідження соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, суть, зміст та індикатори її оцінки 

сучасною наукою слабо вивчені і у практиці застосовуються недостатньо. Цей 

факт підтверджує необхідність подальшої розробки науково-методичного, 

нормативно-правового та інституційно-організаційного забезпечення 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу та його 

використання. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Особливості сучасного суспільно-економічного розвитку пов’язані із 

значною динамікою функціонування економічних систем у всіх сферах, як у 

сфері виробництва, так і у сферах товарного обігу та споживання. Первинним 

завданням у розбудові механізмів та процесів діяльності таких систем є 

розуміння та дослідження їх сутності, умов, базових засад формування та 

функціонування. Сфера товарного обігу є сукупністю економічних, 

організаційних та правових відносин між суб’єктами щодо купівлі-продажу, 

обміну, постачання товарів та послуг, а також матеріальних, енергетичних, 

фінансових, кадрових, інвестиційних, інформаційних та інших видів ресурсів та 

їх просуванням із метою виробничо-промислового використання, 

комерціалізації, реалізації та подальшого споживання. Галузевими складовими 

сфери товарного обігу виступають оптова та роздрібна торгівля, громадське 

харчування та надання послуг, сектор домашнього виробництва і споживання, 

необліковуваний сектор, сектор створення та комерціалізації інновацій, 

інвестиційний, фінансовий, інформаційний сектори, ринок праці та інші. 

Сфера товарного обігу одночасно є складною динамічною економічною 

системою, основними елементами якої є: суб’єкти, об’єкти, інститути, 

інституційна інфраструктура та інформаційна, ринкова, матеріальна, фінансова 

підсистеми загальної системи сфери товарного обігу. Основними суб’єктами 

сфери товарного обігу є виробничі, комерційні та сільськогосподарські 

підприємства; суб’єкти фінансової, інноваційної, інвестиційної, інформаційної 

діяльності та їх об’єднання у всіх організаційних та правових формах; 

домогосподарства; держава як учасник економічних відносин у сфері товарного 

обігу та її інститути, що виконують управляючу та регулюючу функції; 

громадяни країни, населення. 

Ефективне функціонування сфери товарного обігу забезпечується з 

реалізацією основних її функцій, зокрема загальносуспільних (синхронізації, 

економії, страхування та інформаційно-комунікаційної) та економічних 
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(об’єднаних за чотирма основними групами: технологічні, торговельні, 

організаційно-економічні та соціально-економічні). Реалізація цих функцій 

забезпечує збалансоване раціональне функціонування сфери товарного обігу, 

одночасно орієнтоване й на макроекономічну стабільність та ефективний 

соціально-економічний розвиток країни. 

2. Підвищення ефективності функціонування сфери товарного обігу 

пов’язане з розробкою та впровадженням комплексної модернізації, що 

передбачає оновлення, структурні зміни, удосконалення інституціонального 

забезпечення, реалізацію соціально-економічних програм. Дослідження 

теоретико-методичних основ, сутності модернізації економічних систем як 

значних системних змін в економічному, політичному, соціальному аспектах 

дало можливість з’ясувати концептуальні характеристики впровадження 

модернізації сфери товарного обігу. Так, метою модернізації є впровадження 

структурних змін та інституційних реформ, спрямованих на підвищення 

соціально-економічної ефективності сфери товарного обігу, створення умов для 

стабільного функціонування та активного розвитку суб’єктів підприємництва 

та якісного задоволення попиту населення та підприємств у товарах та 

послугах. 

Базовими напрямами модернізації є: інституційний; адміністративно-

управлінський; структурний; економічний; інноваційний; ринковий; соціальний 

та інфраструктурний. Комплексна політика за цими напрямами забезпечує 

формування та удосконалення нормативно-правової бази та інститутів сфери 

товарного обігу, розбудову системи адміністрування та удосконалення 

державних механізмів регулювання, здійснення структурних змін, спрямованих 

на збалансування, раціоналізацію структури сфери товарного обігу, підвищення 

темпів відтворювальних процесів та ефективне використання матеріальних та 

фінансово-інвестиційних ресурсів, техніко-технологічне оновлення сфери 

товарного обігу та ефективне впровадження продуктових та процесних 

інновацій, активує процеси розбудови сучасної інфраструктури та комунікацій, 

покращення соціальних стандартів і соціалізацію сфери товарного обігу. 
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3. Процес модернізації сфери товарного обігу має особливі 

характеристики, зумовлені природою товароруху, структурою ресурсного 

потенціалу, характером внутрішніх та зовнішніх відносин, серед яких: 

модернізація має комплексний характер, тобто охоплює всі підсистеми 

товарного обігу, які органічно взаємодіють і взаємопов’язані в єдину систему; 

на відміну від галузей реального сектора економіки, головним пріоритетом 

модернізації товарного обігу є не техніко-технологічні аспекти діяльності, а 

фінансово-економічні й організаційно-управлінські; детермінантами 

модернізації в сфері товарного обігу виступають ендогенні та екзогенні 

фактори, причому останні переважають; модернізація в сфері товарного обігу 

має соціально-економічний зміст, оскільки по мірі поглиблення ринкових 

процесів і десоціалізації суспільства соціальна роль товарного обігу зростає; 

основною метою модернізації в сфері товарного обігу є підвищення рівня її 

конкурентоспроможності і соціально-економічної ефективності 

функціонування. 

У контексті реалізації соціально-економічної ролі сфери товарного обігу в 

системі національного господарства слід розглядати економічний (забезпечення 

економічного обміну сукупного продукту, розвиток товарно-грошових 

відносин, активізація виробництва та диверсифікація діяльності, розвиток 

техніко-технологічної бази економічних агентів, зниження витратомісткості, 

підвищення продуктивності праці та економічної ефективності 

господарювання, детінізація економіки та покращення можливостей захисту 

внутрішнього ринку і національного товаровиробника, розвиток добросовісної 

конкуренції, покращення міжгалузевих та міжсекторальних коопераційних 

зв’язків, нарощення експортного потенціалу, інтернаціоналізація товарних 

об’єктів, глобалізація внутрішніх товарних ринків) та соціальний (розвиток 

людського та соціального капіталу, розвиток споживчого ринку і покращення 

якості товарів та послуг, посилення ступеня задоволення споживчих потреб 

населення, забезпечення цінової і фізичної доступності товарів для споживачів, 

технічне регулювання основних параметрів якості та безпечності товарів, 
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формування високої культури та якості обслуговування, розширення сфери 

трудової зайнятості населення, розширення соціальних можливостей держави, 

збільшення місткості внутрішнього ринку) аспекти.  

4. Базовими методичними підходами до дослідження соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу є: (1) загальнонауковий (що 

уможливлює визначення закономірностей і формування теоретико-методичних 

засад функціонування сфери товарного обігу, а також узагальнення 

концептуальних взаємозв’язків сфери товарного обігу та соціально-економічної 

модернізації); (2) аналітичний (який полягає в розробці комплексної системи 

індикаторів та методики оцінювання соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу, що, у свою чергу, агрегується з відповідних показників); 

(3) програмно-цільовий (який передбачає концентрацію підходу на дослідженні 

ретроспективних даних про розвиток об’єкта та перенесенні закономірностей 

його розвитку на майбутнє); (4) оптимізаційний (стосується формування такого 

варіанта розвитку подій, за якого досягається найбільш бажаний результат за 

тим критерієм соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, який 

обрано); (5) соціологічний (що надає можливість оцінити якісні показники 

дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, які не 

підлягають кількісному виміру). Обрання методів багатовимірного 

статистичного аналізу в межах аналітичного підходу як основи методичного 

забезпечення дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу є чи не найбільш прийнятним та доцільним.  

Результати досліджень автора щодо формування теоретико-

методологічного базису дослідження соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу висвітлені у публікаціях [86-88;94;97;103;104;110-112;119-

120;124]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО 

ОБІГУ 

 

 

2.1. Фактори та умови соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу  

 

Процеси модернізації економічних систем не виникають спонтанно та 

зазвичай обумовлені впливом низки факторів, склад та специфіка яких залежать 

не лише від розвитку соціально-економічних відносин у межах певної країни, а 

й обумовлені глобалізаційними процесами. Сфера товарного обігу не 

виключення, оскільки саме у цій сфері чітко прослідковуються зміни соціально-

економічних потреб суспільства крізь призму зростаючого попиту на певні 

види товарів та подальшої вимушеної модернізації товарного обігу відповідно 

до очікувань і уподобань потенційних покупців та загальносвітових тенденцій. 

Еволюція товарного обігу відбувалася під впливом різних факторів, що 

виявилися актуальними у визначений період часу.  

Суто “технологічний” підхід був притаманний періоду активного 

розвитку промисловості та нагромадження капіталу, де безпосереднє 

виробництво продукції та максимізація масштабів такого виробництва були 

головним стратегічним орієнтиром для товаровиробників, а товарному обігу 

відводилося другорядне значення. Поступово “ефект масштабу” перестав 

відігравати визначальну роль і акцент змістився у соціоцентричну площину з 

орієнтацією на потенційний попит та задоволення потреб суспільства у певних 

видах товарів із визначеними характеристиками за умов обмеженої 

платоспроможності, тобто сфера товарного обігу почала «диктувати правила 

поведінки» учасникам ринків. Будь-які соціально-економічні потрясіння 
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змінювали систему товарного обігу внаслідок необхідності виходу економіки та 

соціуму з “шокового стану”. При цьому зміни відбувались як на рівні 

державного управління, так і на рівні функціонування окремих суб’єктів 

господарювання, паралельно стимулюючи виникнення новаторських ідей та 

інноваційних підходів у сфері товарного обігу. Відбувалося формування 

сучасного суспільства, яке за теорією Е. Гідденса має три основні риси: 

зростаюча швидкість змін соціальних процесів, особливо швидкість змін 

технологій; втягування соціально та інформаційно відмінних районів світу у 

взаємодію один з одним, що проявилось у процесах глобалізації; зміна 

внутрішньої природи сучасних інститутів [27, с. 124]. Тобто сучасному 

суспільству притаманні швидкі зміни та активізація взаємодії суб’єктів різних 

рівнів, що обумовлює наявність різних підходів до трактування факторів 

модернізації в цілому та сфери товарного обігу зокрема.  

У контексті дослідження необхідно підкреслити відсутність 

загальновизнаного науково-методичного підходу до визначення та класифікації 

факторів, що впливають на модернізацію сфери товарного обігу. Тому доцільно 

проаналізувати підходи науковців до визначення основних факторів, що 

впливають на модернізацію соціально-економічних систем, і на основі 

загальновизнаних підходів та сучасних тенденцій сформувати власне бачення 

та класифікацію факторів модернізації сфери товарного обігу. 

В цілому модернізація є міжнародним явищем і у сучасній інтерпретації 

дослідників триває понад чотири століття, при цьому традиційно виділяють 

первинну і вторинну модернізацію. Так, у [150, с. 87] зазначають, що “первинна 

модернізація є класичною, і її основною рисою є розвиток індустріальної 

економіки, в той час як основною рисою вторинної, нової модернізації, є 

розвиток економіки знань”. Стосовно визначення факторів, які впливають на 

модернізацію у сучасному світі, автори [150, с. 88] підкреслюють, що для 

вторинної модернізації основними є: економіка, базована на знаннях; 

інформатизація; мережева взаємодія і глобалізація. Також зазначається, що 

міжнародна модернізація є загальним результатом великої кількості факторів, 
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включаючи людський фактор, прибуток, конкуренцію і наукові технології. 

Окрім суто економічної складової, на процеси модернізації у сучасному 

глобальному вимірі суттєво впливає і соціальна складова. Це підкреслюють у 

своїх працях такі науковці, як Балакірєва О. М., Геєць В. М., Сіденко В. Р., які 

стверджують, що «розвиток упродовж останніх 50 років дає підстави для 

висновку, що процеси соціально-економічного розвитку і модернізації значною 

мірою обумовлені дією неекономічних чинників – культурних пріоритетів, 

традицій, моралі, етики, знань, творчості, інтелекту, освіти, виховання, рівня 

професіоналізму. Це обумовлює особливу увагу до культурного потенціалу 

суспільства – цінностей – які все більше визначають його соціально-

економічний розвиток» [192, с. 28]. Тобто одна з головних тез цитованого вище 

дослідження полягає у тому, що “…головним чинником економічного 

зростання, забезпечення конкурентних переваг і успішної модернізації стає 

людина – носій знань, кваліфікації, досвіду, інформації” [192, с. 33-34]. 

Процеси модернізації концентруються на задоволенні інтересів певних 

«цільових» груп осіб іншими особами або їх об’єднаннями, що є «носіями 

знань». Взаємодія та конкуренція між такими «носіями знань» спонукає до 

активізації процесів модернізації та є характерною для інноваційного розвитку 

в різних сферах. 

Також для успішної модернізації соціуму важливими є такі фактори: 

ефективні соціальні інститути, наявність механізмів впровадження інновацій, 

консенсус стосовно бажаних цілей, атмосфера розвитку (зростання ролі 

самовираження), згуртованість та соціальний консенсус, культурна 

трансформація, зміна ціннісних орієнтирів, зміна взаємодії влади та народу 

[192, с. 19]. Досліджуючи процеси модернізації у межах певної країни, деякі 

дослідники виділяють такі фактори: нелінійність розвитку, позитивна роль 

деяких національних традицій соціальної еволюції, вплив на суспільний 

розвиток ендогенних і екзогенних факторів, варіативність розвитку соціальних 

структур в умовах однієї системи, можливість переривчастості соціального 

розвитку, що підсилює залежність результатів від реальних дій основних 
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акторів [153, с. 48]. Спільним для всіх перерахованих факторів впливу на 

процеси модернізації є динамізм. Враховуючи динамічну природу 

проаналізованих факторів, у [150, с. 241] виділяють такі: інновації, 

конкуренція, адаптація, комунікація, національний інтерес і умови ринку. 

Отже, у більшості сучасних досліджень із модернізації соціально-

економічних систем звертають увагу на інноваційну складову та інноваційні 

зміни з паралельною трансформацією інституційного середовища та соціальної 

складової.  

Стосовно сфери товарного обігу, то у науковій літературі 

[8;9;21;34;67;133;156;195;199] існують достатньо розрізнені підходи до 

виокремлення факторів соціально-економічної модернізації зазначеної сфери. 

Так, Шабуня О. Н. [195, c. 22] виділяє дві основні групи факторів: екстенсивні 

та інтенсивні. До екстенсивних відносяться грошові доходи населення 

(купівельні фонди населення); товарні ресурси (товарні запаси на початок 

періоду плюс всі надходження товарів); чисельність населення, що 

обслуговується; чисельність працівників торгівлі; товарні запаси; торгові 

площі. Інтенсивними факторами здебільшого виступають такі: відсоток 

охоплення роздрібним товарообігом купівельних фондів; відсоток 

використання товарних ресурсів (відношення товарообігу до товарних 

ресурсів); товарообіг на одну людину; продуктивність роботи працівників; 

швидкість обігу товарів; товарообіг на 1 м2 торгової площі. Необхідно 

відзначити, що наведений підхід дещо обмежений і не враховує інноваційної 

складової модернізації сфери товарного обігу, яка притаманна сучасним 

реаліям. Хоча методики розподілу основних факторів, що впливають на 

розвиток роздрібного товарообігу, на дві великі групи дотримуються також 

інші науковці (наприклад, Р. П. Валевич та Г. А. Давидов [199]), умовно 

поділяючи їх на макроекономічні та мікроекономічні. 

При цьому підкреслюються відмінності в ступені їх впливу та наявність 

внутрішніх взаємозв’язків, що обумовлює необхідність класифікації таких 

факторів за наступними ознаками: за значимістю (основні та другорядні); за 
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ступенем деталізації (прості та складні); за характером дії (екстенсивні та 

інтенсивні); за часом дії (постійні та тимчасові); за характером їх участі в 

процесі товарного обігу (об’єктивні та суб’єктивні). Представлена класифікація 

є більш агрегованою і стандартизованою, що дозволяє охопити практично всі 

специфічні елементи сфери товарного обігу за рахунок включення 

конкретизованих факторів у розширену класифікацію за наведеними ознаками.  

У [42, с. 60] виділяють зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на 

розвиток і процеси модернізації сфери товарного обігу та характеризують 

основні тенденції, притаманні сучасним реаліям функціонування учасників 

сфери товарного обігу.  

При дослідженні та характеристиці передумов розвитку сфери товарного 

обігу Марцин В. С. акцентує увагу на факторах внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємства. На його думку, серед факторів зовнішнього 

середовища найважливіше значення мають [80, с. 18]: 

1. Обсяги та структура споживчого ринку.  

2. Обсяг та структура пропозиції споживчих товарів.  

3. Стан конкуренції на конкретному регіональному товарному ринку.  

4. Державне регулювання торгової діяльності.  

5. Загальна макроекономічна ситуація в країні.  

Представлені фактори комплексно охоплюють всі аспекти 

функціонування, розвитку та модернізації сфери товарного обігу, однак у 

межах таких факторів не конкретизовано їх складові.  

До основних факторів внутрішнього середовища підприємства належать: 

1. Загальна стратегія діяльності підприємства на споживчому ринку, яка 

розробляється, виходячи зі стадії життєвого циклу підприємства, зовнішнього 

середовища, конкурентних переваг підприємства на певному сегменті 

споживчого ринку. 

2. Спеціалізація (товарний профіль) підприємства.  

Крім наведених факторів, вагому роль у розвитку і модернізації 

підприємств сфери товарного обігу відіграють також: місцезнаходження 
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торгового підприємства; цінова та маркетингова політика; забезпечення 

товарообороту товарними ресурсами; забезпечення товарообороту трудовими 

ресурсами; забезпечення товарообороту матеріально-технічною базою [80, 

с. 22]. Наведена класифікація заслуговує уваги внаслідок комплексної 

характеристики параметрів функціонування сфери товарного обігу й окремих її 

учасників зокрема. 

Отже, враховуючи вищезазначені підходи та класифікації, що 

представлені в інших наукових працях [35; 174], можна стверджувати, що 

фактори соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу зазвичай 

досліджують у розрізі:  

- соціальної, економічної, організаційної та політичної складової; 

- зовнішнього та внутрішнього середовища; 

- інтернаціоналізаційних та глобалізаційних процесів; 

- еволюційних та революційних (інноваційних) процесів; 

- інституціональних змін; 

- екстенсивних та інтенсивних факторів. 

На основі результатів проведеного контент-аналізу наукових публікацій 

згрупуємо фактори соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу в 

табл. 2.1. Оскільки у межах дослідження розглядаються соціально-економічні 

аспекти, пропонується виділити економіко-організаційні фактори та соціально-

політичні фактори у розрізі основних складових, що виділені у науковій 

літературі та активно застосовуються для характеристики процесів модернізації 

різних сфер і сфери товарного обігу зокрема. Такий поділ обумовлений різним 

рівнем впливу на процеси товарного обігу соціально-політичних факторів та 

економіко-організаційних. Адже останні є більш динамічними і гнучкими з 

позиції управлінського впливу. 

Також доцільно відзначити, що універсальної та вичерпної класифікації 

факторів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу на сьогодні 

не існує, оскільки динамізм розвитку досліджуваної сфери передбачає постійну 

модернізацію основних процесів та окремих її складових.  
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Таблиця 2.1 

Фактори соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

(узагальнено автором) 
Складові 

формування 
Економіко-організаційні  

фактори 
Соціально-політичні  

фактори 
1 2 3 

Зовнішнє 
середовище 

процентна ставка банківського кредиту; 
інфляційні процеси; 
рівень розвитку конкурентних відносин; 
норми оподаткування; 
рівень безробіття; 
товарні ресурси; 
попит споживачів на товари;  
пропозиція товарів на ринку; 
ціни на товари; 
діяльність конкурентів на споживчому ринку;  
недобросовісна конкуренція; 
місце розташування й імідж (реальне та віртуальне 
розташування магазину, імідж роздрібного торговця, 
позиція й репутація); 
високий рівень прибутків галузі 

специфіка галузевої та регіональної 
політики; 
купівельні фонди населення, 
чисельність населення, що 
обслуговується;  
рівень життя і реальні грошові 
доходи населення;  
розвиток ринкової інфраструктури; 
збільшення вимогливості покупців та 
значимості демографічних факторів;  
індивідуалізація торговельного 
обслуговування покупців; 
безпосередній вибір споживача; 
специфіка національного 
споживання; 
зміни у розподілі доходів населення 
на споживання та заощадження 

Внутрішнє 
середовище 

забезпечення товарними ресурсами; 
ефективність використання трудових ресурсів у сфері 
товарного обігу;  
ефективність використання матеріально-технічної бази 
сфери товарного обігу; 
чисельність торговельних працівників; 
еволюція роздрібних торговельних об’єктів; 
управління запитами споживачів; 
цінова прозорість; 
диверсифікація діяльності роздрібних торговельних 
підприємств; 
внутрішнє середовище та базовий продукт (внутрішнє 
середовище магазину, атмосфера, дизайн, асортимент 
товарів); 
переорієнтація споживачів із цінового на якісні 
параметри під час купівлі товарів; 
забезпеченість населення торговими площами; 
розвиток торгових форматів і мереж; 
стимули всередині магазину (сприйняття 
співвідношення "ціна-якість", ефективність подання 
товарів, рівень наданих послуг); 
збільшення обсягів закупівлі товарів 

посилення значення нецінової 
конкуренції; 
посилення конкуренції на рівні 
торгових марок і брендів; 
покращення культури споживання; 
політика роботи з клієнтами та 
залучення постійних клієнтів 
(розвиток та закріплення відносин із 
клієнтами) 

Глобаліза-
ційні процеси 

технологічність товарного обігу; 
монополізація ринків 

екологізація сфери товарного обігу; 
вплив на сферу товарного обігу 
міжнародних інституцій 

Інтернаціона-
лізаційні 
процеси 

розвиток зовнішньоторговельних відносин; 
експансія капіталу у сферу товарного обігу; 
конкурентоспроможність вітчизняних економічних 
агентів на товарних ринках; 
структура експорту/імпорту товарів; 
ступінь відкритості економіки (протекціонізм) 

активізація участі у міжнародних 
асоціаціях та професійних 
об’єднаннях сфери товарного обігу 
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продовження таблиці 2.1 
1 2 3 

Інституціона-
льні зміни 

приватизація об’єктів сфери товарного обігу; 
адміністративні бар’єри 

стабільність законодавства у сфері 
товарного обігу; 
лобіювання інтересів окремих 
учасників товарного обігу 

Екстенсивні 

товарні ресурси та товарні запаси; 
чисельність працівників торгівлі;  
торгові площі; 
розвиненість торгових мереж; 
введення в експлуатацію нових торговельних 
об’єктів 

чисельність населення, що 
обслуговується;  
грошові доходи населення 
(купівельні фонди населення) 

Інтенсивні 

відсоток охоплення роздрібним товарообігом 
купівельних фондів; 
якість торговельного обслуговування; 
відсоток використання товарних ресурсів 
(відношення товарообігу до товарних ресурсів); 
товарообіг на одну особу населення; 
продуктивність роботи працівників сфери 
товарообігу; 
швидкість обігу товарів; товарообіг на 1 м2 торгової 
площі; 
нові методи і форми продаж; 
нові стандарти обладнання у сфері товарного обігу 

поведінка покупців і їх специфіка на 
різних сегментах ринку 

 

У табл. 2.1 представлений традиційний підхід до виокремлення факторів 

модернізації сфери товарного обігу, основні складові якого спостерігаються у 

більшості публікацій. 

Однією з особливостей представленої класифікації є певна 

“універсальність” факторів зовнішнього середовища або макрорівня внаслідок 

їх впливу не лише на сферу товарного обігу, а й на інші сфери. Так, загальний 

рівень життя населення і його купівельна спроможність обумовлюються станом 

економіки та ефективністю державного управління, а це безпосередньо впливає 

на сферу товарного обігу, активізуючи або зменшуючи попит на певні види 

товарів. Процеси модернізації сфери товарного обігу прискорюються або, 

навпаки, гальмуються з урахуванням вищезазначених факторів.  

Тобто можна вести мову про фактори модернізації сфери товарного обігу 

прямої та непрямої дії. Саме фактори непрямої дії формують загальне 

середовище функціонування суб’єктів підприємницької діяльності та 

надзвичайно складно трансформуються за рахунок впливу окремих суб’єктів, а 

їх сутність у більшості випадків має соціально-політичний характер. 
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Тобто значна кількість факторів непрямої дії існує практично незалежно 

від діяльності учасників сфери товарного обігу й обумовлює процеси 

модернізації для сфери в цілому. Це переважна кількість факторів зовнішнього 

оточення, фактори, які формуються у межах глобалізаційних та 

інтернаціоналізаційних процесів, інституціональних змін. Стосовно факторів 

модернізації, пов’язаних із глобалізаційними процесами, необхідно виділити 

монополізацію ринків та технологічність товарного обігу, що обумовлює 

виділення “ключових гравців”, які за рахунок вагомого впливу на ринок (у тому 

числі і за рахунок модернізації) активно використовують інноваційні підходи і 

методи, забезпечуючи собі довгострокові переваги за рахунок їх фінансування. 

Вплив на сферу товарного обігу міжнародних інституцій та екологізація 

досліджуваної сфери – це взаємопов’язані фактори, оскільки встановлення 

“світового порядку” та загальноприйнятих норм (у тому числі екологічних) для 

різних сфер діяльності людини є мейнстрімом розвитку суспільства в цілому. 

Інтернаціоналізаційні процеси обумовлюють розвиток 

зовнішньоторговельних відносин та експансію капіталу в сферу товарного 

обігу, оскільки міжнародні компанії намагаються постійно виходити на нові 

ринки збуту, інвестуючи у перспективні ринки та формуючи власні збутові 

мережі в інших країнах. Активність вищезазначених процесів залежить від 

відкритості економіки, структури експорту/імпорту товарів, 

конкурентоспроможності економіки на зовнішніх товарних ринках, а це, в свою 

чергу, обумовлюється ефективністю державного регулювання сфери товарного 

обігу та багатьох інших чинників. Відповідно, з метою регулювання процесів 

функціонування та розвитку сфери товарного обігу держава формує відповідне 

інституціональне середовище, яке залежить від стабільності законодавства, 

лобіювання інтересів окремих учасників сфери товарного обігу, наявності 

адміністративних бар’єрів та процесів приватизації.  

Фактори прямої дії безпосередньо пов’язані зі сферою товарного обігу та 

ініціюють процеси модернізації внаслідок зростаючої конкуренції, зміни 

технологічної складової, концентрації та диверсифікації відповідного ринку. 
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Такі фактори формуються у межах внутрішнього оточення та мають 

екстенсивний або інтенсивний характер впливу, при цьому за рахунок багатьох 

із них створюються конкурентні переваги не лише окремих учасників ринку, а 

й визначених його сегментів. Уподобання споживачів, прихильність до певної 

торговельної марки, лояльність до визначених торговельних мереж – це лише 

деякі фактори, що дають поштовх соціально-економічній модернізації сфери 

товарного обігу з перспективою максимального завоювання ринку не лише на 

регіональному рівні, а й у межах держави чи на міжнародному рівні. Окремо 

необхідно виділити такі фактори, як чисельність населення, що обслуговується, 

та грошові доходи населення, які обумовлюють поведінку покупців і специфіку 

сегментації ринків, при цьому стимулюючи процеси модернізації сфери 

товарного обігу. Ємність ринку та платоспроможний попит є одними з 

похідних чисельності потенційних покупців та їх доходів, а зростаючі вимоги 

обумовлюють і процеси соціально-економічної модернізації досліджуваної 

сфери. Однак стандартизовані підходи до класифікації факторів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу не зовсім доцільно 

використовувати внаслідок надзвичайно швидкої зміни економічних процесів і 

соціуму зокрема. 

Наведена класифікація може вважатися «традиційною», однак в сучасних 

умовах стрімкого розвитку інноваційних технологій у сфері товарного обігу 

також відбуваються зміни, що безпосередньо впливають на її модернізацію. У 

межах дослідження необхідно виділити основні фактори, що відповідають 

найсучаснішим тенденціям у сфері товарного обігу і охоплюють різні рівні 

соціально-економічного розвитку суспільства. 

Однією з головних тенденцій розвитку соціально-економічних процесів 

сьогодення є їх глобалізація, про що неодноразово зазначається у різних 

аналітичних матеріалах світового рівня [45;205]. На сьогодні глобалізація 

розглядається світовим співтовариством не лише як процеси формування 

єдиного середовища виробництва, обміну та споживання, здійснюються спроби 

виділити центри глобального впливу на всі сфери суспільного життя, тобто йде 
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мова про гіперглобалізацю. Так, у “Доповіді про торгівлю і розвиток, 2018 рік” 

(UNCTAD/ TDR/2018) [45] значна увага приділена питанням гіперглобалізації. 

А у контексті нашого дослідження особливої уваги заслуговують положення 

щодо впливу гіперглобалізації на процеси товарного обігу. В доповіді 

зазначається, що “Опинившись перед перспективою потенційного скорочення 

продажів в умовах низького сукупного попиту, посиленого проведенням в 

післякризовий період політики жорсткої економії, великі корпорації знизили 

обсяг інвестицій, тим самим ще більше послабивши сукупний попит і 

посприявши уповільненню темпів зростання торгівлі в останні роки…. В таких 

умовах у підприємств з’являються потужні стимули для підвищення 

прибутковості за допомогою стратегій, орієнтованих на отримання ренти, таких 

як посилення міжнародної конкуренції між працівниками і між урядами для 

скорочення витрат на робочу силу і податкових витрат, знищення бізнесу 

конкурентів або його викуп з метою зміцнення домінуючого положення на 

ринку і збільшення додаткового прибутку і т. д.” [45, с. 17]. 

Тобто гіперглобалізація, флагманами якої є найбільш розвинені країни та 

фінансово-промислові групи, здійснює дуальний вплив на процеси модернізації 

сфери товарного обігу, оскільки, з однієї сторони, стимулюючи інноваційну 

діяльність та розвиток інфраструктури, забезпечує «стирання кордонів» та 

активізацію торгових взаємовідносин, а з іншої сторони, - у «погоні» за 

надприбутками нівелюються інтереси окремих держав та національних 

суб’єктів господарювання, що призводить до диспропорцій соціально-

економічного розвитку на місцях. Враховуючи вищевикладене, доцільно 

виділити фактори модернізації сфери товарного обігу в контексті 

гіперглобалізації (табл. 2.2). 

Наведені фактори поділяються на три основні складові, що 

характеризують сучасні тенденції у сфері товарного обігу і є найбільш 

використовуваними у дослідженнях із модернізації соціально-економічних 

систем. Соціополітична монополізація, цифрове суспільство та інформаційна 

економіка є одними з головних трендів модернізаційних процесів у сфері 
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товарного обігу, а сила прояву цих трендів обумовлена розвиненістю країни та 

необхідним інфраструктурним забезпеченням. 

Таблиця 2.2 

Фактори модернізації сфери товарного обігу в контексті гіперглобалізації 

(авторська розробка) 
Гіперглобалізація 

Політична складова 
“соціополітична 
монополізація” 

Соціальна складова “цифрове 
суспільство” 

Економічна складова 
“інформаційна економіка” 

− монополізація влади 
корпораціями на окремих ре-
гіональних ринках; 

− лобіювання інтересів 
корпорацій-учасників сфери 
товарного обігу не лише у 
межах певних країн, а й у ме-
жах цілих регіонів;  

− формування обмежень 
розвитку ринків (праці, капі-
талу, технологій та інші); 

− збереження управлінця-
ми власних бюрократичних 
позицій за рахунок імітації 
реальних дій та реформ у 
сфері товарного обігу 

− віртуальний соціум спо-
живачів товарів; 

− “стирання кордонів” то-
варного обігу; 

− формування суспільної 
думки у цифровому просторі 
товарного обігу; 

− маніпулювання “ціннос-
тями” суспільства при здій-
сненні вибору товарів; 

− просування “уявної інди-
відуальності” (всі товари 
тільки у відповідності до 
індивідуальних уподобань) 

− урбанізація товарного обігу 
(концентрація товарного обігу у 
великих містах з відповідною 
інформаційно-комунікаційною 
інфраструктурою); 

− інтернет-торгівля; 
− інтернет речей; 
− віртуальні розрахунки у 

сфері товарного обігу; 
− вимушений розвиток інфра-

структури внаслідок інтернет-
торгівлі і впливу монополій; 

− інтеграція ритейлу і цифро-
вого простору, особливо у сфері 
товарного обігу непродоволь-
чих товарів 

 

Для сучасного суспільства характерною ознакою є монополізація 

багатьох сфер, а поєднання соціальної та політичної складової у процесі 

модернізації сфери товарного обігу дозволяє отримувати контроль над ринками 

та усувати основних конкурентів. Тобто відбувається монополізація влади 

корпораціями на окремих світових та регіональних ринках і здійснюється 

лобіювання інтересів корпорацій-учасників сфери товарного обігу не лише у 

межах певних країн, а й у межах цілих регіонів. 

Така ситуація трактується дуально: оскільки монополії мають значні 

фінансові ресурси та зацікавлені у розширенні бізнесу, процеси соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу спрямовані на максимізацію 

прибутку, реалізацію інновацій та усунення конкурентів на цільових ринках; а з 

іншої сторони, – монополії формують обмеження розвитку ринків та 
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мотивують збереження управлінцями власних бюрократичних позицій за 

рахунок імітації реальних дій та реформ у сфері товарного обігу. 

Відбуватиметься прямий та непрямий вплив на процеси модернізації. Прямий 

вплив визначається необхідністю модернізації існуючих систем сфери 

товарного обігу відповідно до запитів та вимог ринку і здійснюється за рахунок 

фінансування інновацій, які забезпечують монополіям тривале надходження 

коштів та максимальний вплив на ринок. Непрямий вплив відбувається 

внаслідок посилення конкурентної боротьби і відставання інших учасників 

ринку від основних лідерів, що також активізує процеси модернізації з метою 

створення конкурентних переваг. 

Фактори модернізації сфери товарного обігу, що пов’язані з соціальною 

складовою, формуються у межах так званого “цифрового суспільства”, яке 

характеризується створенням «віртуального соціуму» споживачів товарів. І якщо 

монополії намагаються жорстко контролювати ринки за рахунок будь-яких 

методів, то «цифрове суспільство», навпаки, генерує нові методи і підходи 

товарного обігу, які мають соціоцентричний характер і складно контролюються 

іншими учасниками сфери товарного обігу. Відбувається «стирання кордонів» та 

формування суспільної думки у цифровому просторі товарного обігу з генерацією 

множини альтернатив. Хоча справедливо відзначити і маніпулятивні складові 

процесів модернізації товарного обігу, оскільки маніпулювання «цінностями» 

суспільства при здійсненні вибору товарів та просування «уявної 

індивідуальності» можна віднести до агресивної політики просування товарів. У 

сучасних умовах декларування гуманізації суспільства (в тому числі і у сфері 

товарного обігу), реалії функціонування сфери товарного обігу свідчать про 

наявність жорсткої боротьби, перемогти в якій намагаються за рахунок процесів 

модернізації. 

Така ситуація свідчить про зростаюче посилення ролі «інформаційної 

економіки», оскільки за рахунок процесів модернізації відбувається інтеграція 

інформаційно-комунікаційної складової та традиційних методів і форм ведення 

бізнесу. Надзвичайно активно розвиваються інтернет-торгівля, інтернет речей, 
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віртуальні розрахунки у сфері товарного обігу. Відбувається урбанізація 

товарного обігу (концентрація товарного обігу у великих містах з відповідною 

інформаційно-комунікаційною інфраструктурою) та інтеграція ритейлу і 

цифрового простору, особливо у сфері товарного обігу непродовольчих товарів. 

Здійснюється вимушений розвиток інфраструктури внаслідок виникнення 

нових форм товарного обігу, активізації інтернет-торгівлі і впливу монополій 

на окремі ринки та галузі. Саме великі інфраструктурні проекти дозволяють 

якісно розвиватися сфері товарного обігу не тільки у традиційному форматі і 

розумінні, а й зважаючи на сучасні реалії розвитку технологій. На сьогодні 

швидкість каналів зв’язку та можливість оперативного спілкування зі всіма 

учасниками процесів товарного обігу в режимі реального часу кардинально 

змінюють підходи до логістичного обслуговування сфери товарного обігу та 

забезпечують удосконалення багатьох інших операційних процесів. Соціально-

економічна модернізація сфери товарного обігу передбачає реалізацію змін на 

всіх рівнях управління економікою, тому і склад факторів, які впливають на ці 

процеси, доволі розгалужений. Основні фактори соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу з урахуванням сучасних трендів її розвитку 

представлено на рис. 2.1. 

Такі фактори здійснюють відповідний вплив на процеси соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу, однак не завжди цей вплив є 

позитивним або стимулюючим. У залежності від ситуації в економіці у цілому 

та конкретних її сферах окрема група факторів буде швидко реагувати на 

політичні, соціальні та економічні зміни, віддзеркалюючи позитивні або 

негативні тенденції на процеси модернізації сфери товарного обігу.  

Тобто при зменшенні рівня купівельної спроможності населення, 

зростанні темпів інфляції, негативного відношення зі сторони 

інституціональних структур до сфери товарного обігу, зменшенні попиту на 

основні групи товарів відбувається загальний економічний занепад та більшість 

процесів модернізації сповільнюються, оскільки не виправдовують себе 

економічно.  
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Рис. 2.1. Класифікаційні ознаки та зміст факторів соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу з урахуванням сучасних трендів її розвитку 
(розроблено автором) 

Зовнішнє 
середовище 

Економіко-організаційні фактори: інфляційні процеси; доступність ринків і 
ресурсів; стан конкуренції; рівень безробіття; споживчий попит; товарна пропозиція; рівень 

цін; діяльність конкурентів та добросовісність конкуренції; рівень прибутковості 

Соціально-політичні фактори: галузева спеціалізація; купівельні фонди населення, 
платоспроможність підприємств; якість життя і рівень доходів населення; розвиток ринкової 
інфраструктури; вимогливість споживача; демографічний чинник; специфіка національного 

споживання; зміни у розподілі доходів населення  

Економіко-організаційні фактори: ефективність використання трудових, товарних, 
матеріально-технічних, технологічних та фінансових ресурсів; достатність та якість 

інтелектуально-кадрового забезпечення; раціональність внутрішніх та зовнішніх 
організаційних структур управління; інституційно-правові характеристики торгівлі та її 

суб’єктів; диверсифікація у сфері ТО; інфраструктура сфери ТО 

Соціально-політичні фактори: посилення значення нецінової конкуренції; 
вплив конкуренції на рівні торгових марок і брендів; стан культури споживання; якість 

політики та роботи зі споживачами товарів (послуг) 

Внутрішнє 
середовище 

Економіко-організаційні фактори: стан приватизації об’єктів сфери ТО; наявність 
адміністративних бар’єрів розвитку виробництва та торгівлі 

Соціально-політичні фактори: стабільність законодавства у сфері ТО; міра 
лобіювання інтересів окремих учасників ТО 

Інституціона-
льні зміни  

Економіко-організаційні фактори: товарні ресурси; інтелектуально-кадрове 
забезпечення суб’єктів сфери ТО; наявність виробничих потужностей та торгових площ; 

розвиненість торгової мережі та інфраструктури 

Соціально-політичні фактори: чисельність населення, що обслуговується; грошові 
доходи та купівельні фонди населення 

Екстенсивні 

Економіко-організаційні фактори: міра охоплення внутрішнім виробництвом та 
товарообігом купівельних фондів; якість виробництва та торговельного обслуговування; 

відсоток використання виробничих потужностей; інтенсивність виробництва та швидкість 
обігу товарів; впровадженість нових методів і форм продажу 

Соціально-політичні фактори: поведінка покупців і специфіка функціонування 
різних сегментів та секторів сфери ТО 

Інтенсивні 

Інтернаціона-
лізаційні 
процеси 

Економіко-організаційні фактори: розвиток зовнішньоторговельних відносин; 
експансія капіталу у сферу ТО; конкурентоспроможність економіки; структура 

експорту/імпорту товарів; ступінь відкритості економіки 

Соціально-політичні фактори: активізація участі у міжнародних асоціаціях та 
професійних об’єднаннях сфери ТО 

Економіко-організаційні фактори: технологічність ТО; монополізація ринків; стан 
імпортозалежності, відкритість ринку 

Соціально-політичні фактори: рівень соціальної відповідальності; екологізація 
сфери ТО; якість політичної системи та її вплив на функціонування сфери ТО 

Глобалізацій-
ні процеси 

Гіперглоба-
лізація 

Політична складова (соціополітична монополізація): рівень монополізації 
влади корпораціями; стан лобіювання інтересів корпорацій; формування обмежень розвитку 

ринків; бюрократичність системи управління, міра імітації реальних дій та реформ у сфері ТО 

Соціальна складова (цифрове суспільство): стан віртуального торговельно-
споживчого соціуму; міра “стирання кордонів” ТО; сформованість суспільної думки у 

цифровому просторі ТО; маніпулювання “цінностями” суспільства при здійсненні вибору 
товарів; просування “уявної індивідуальності” 

Економічна складова (інформаційна економіка): урбанізація ТО; розвиток 
інтернет-торгівлі, інтернету речей; стан віртуальних розрахунків; модернізація інформаційно-

торговельної інфраструктури; інтеграція ритейлу і цифрового простору, рівень розвитку 
інформатизації виробничо-торговельних та торгово-технологічних процесів 

Середовище 
формування 

Регулювання 
розвитку економіки 

Тип розвитку 

П
ро

це
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 р
оз
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Суб’єкти сфери товарного обігу намагаються у такій ситуації зафіксувати 

прибуток та акумулювати ресурси для «згладжування» диспропорцій в 

економіці, відповідно, інвестувати у модернізацію можуть тільки монополії, 

однак і для них це не завжди доцільно з позиції максимізації прибутку, 

особливо у короткостроковій перспективі посилення економічної кризи. 

Підкреслимо, що у діаметрально протилежній ситуації процеси 

модернізації сфери товарного обігу набирають обертів і дозволяють 

реалізовувати інноваційні проекти на середньо- і довгострокову перспективу. 

Отже, чітко визначити характер впливу факторів модернізації достатньо 

важко, однак можливо. Така ситуація потребує розмежування факторів 

модернізації сфери товарного обігу на стимулюючі та дестимулюючі, з 

подальшим визначенням реакції суб’єктів сфери товарного обігу на їх вплив. 

Узагальнену класифікацію факторів модернізації сфери товарного обігу за 

характером впливу наведено у табл. 2.3. 

Цінність такої класифікації полягає у подальшій реакції зацікавлених 

суб’єктів макро- та мезорівня на дестимулюючий або стимулюючий вплив 

наведених факторів. У цілому можливі три варіанти реакцій – створення 

передумов формування стимулюючих факторів та їх підтримка на 

інституціональному рівні; формування політики цілеспрямованого впливу на 

дестимулюючі фактори з метою мінімізації проявів їх негативних наслідків; 

адаптація сфери товарного обігу до негативного впливу дестимулюючих 

факторів у разі неможливості впливати на них.  

Наявність стимулів для соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу суттєво залежить від соціально-економічної ситуації в країні. 

Фактори, що мають стимулюючий характер, не виникають спонтанно і 

залежать від багатьох чинників, які формуються на макрорівні і забезпечують 

загальну політику легкості ведення бізнесу.  

Інституціональне середовище є одним із визначальних елементів 

підтримки процесів модернізації сфери товарного обігу, при цьому необхідно 

враховувати і рівень конкуренції між учасниками такої сфери.  
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Таблиця 2.3 

Узагальнена класифікація факторів модернізації сфери товарного обігу за 

характером впливу (авторська розробка) 

Складові Фактори 
Стимулюючі Дестимулюючі 

Політична 
активізація участі у міжнародних асоціаціях та 
професійних об’єднаннях сфери товарного обігу; 
приватизація об’єктів сфери товарного обігу; 
стабільність законодавства у сфері товарного обігу 

монополізація влади корпораціями; 
лобіювання інтересів корпорацій-учас-
ників сфери ТО не лише у межах певних 
країн, а й у межах цілих регіонів; 
формування обмежень розвитку ринків 
(праці, капіталу, технологій та інші); 
збереження управлінцями власних бюро-
кратичних позицій за рахунок імітації 
реальних дій та реформ у сфері ТО; 
адміністративні бар’єри; 
лобіювання інтересів окремих учасників 
товарного обігу 

Соціальна 

віртуальний соціум споживачів товарів; 
“стирання кордонів” товарного обігу; 
формування суспільної думки у цифровому 
просторі товарного обігу; 
індивідуалізація торговельного обслуговування 
покупців; 
безпосередній вибір споживача; 
покращення культури споживання; 
політика роботи з клієнтами та залучення 
постійних клієнтів (розвиток та закріплення 
відносин із клієнтами); 
збільшення вимогливості покупців та значимості 
демографічних факторів; 
специфіка національного споживання; 
переорієнтація споживачів із цінових на якісні 
параметри під час купівлі товарів 

маніпулювання “цінностями” суспільства 
при здійсненні вибору товарів; 
просування “уявної індивідуальності” 
(всі товари у відповідності до 
індивідуальних уподобань); 
низький рівень забезпеченості населення 
торговими площами 

Економічна 

інтернет-торгівля; 
інтернет речей; 
віртуальні розрахунки у сфері товарного обігу; 
вимушений розвиток інфраструктури внаслідок 
інтернет-торгівлі і впливу монополій; 
інтеграція ритейлу і цифрового простору, 
особливо у сфері товарного обігу непродовольчих 
товарів; 
рівень прибутковості галузі; 
розвиток торгових форматів сучасного зразка і 
мереж; 
збільшення обсягів закупівлі товарів; 
технологічність товарного обігу; 
розвиток зовнішньоторговельних відносин; 
експансія капіталу у сферу товарного обігу; 
конкурентоспроможність економіки на зовнішніх 
товарних ринках; 
нові методи і форми продаж; 
нові стандарти обладнання у сфері товарного обігу 

урбанізація товарного обігу (концент-
рація товарного обігу у великих містах з 
відповідною інформаційно-комунікацій-
ною інфраструктурою); 
недобросовісна конкуренція 

 

Підтримка держави і жорстка конкуренція спонукають суб’єктів сфери 

товарного обігу до модернізації їх діяльності, що у подальшому призводить до 

модернізації сфери в цілому.  
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Формування політики цілеспрямованого впливу на дестимулюючі 

фактори соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу передбачає 

активне регулювання державою процесів, що відбуваються як безпосередньо у 

сфері товарного обігу, так і у зовнішньому середовищі (за можливості). 

Оскільки не всі фактори піддаються впливу на рівні країни, до певної кількості 

з них необхідно адаптуватися і шукати шляхи здійснення цілеспрямованої 

модернізації сфери всупереч наявним тенденціям. 

Отже, як свідчать результати досліджень, особливе місце у 

вищезазначених процесах відведено державному регулюванню модернізації 

сфери товарного обігу, оскільки формування належного інституціонального 

середовища обумовлює ефективність модернізаційних процесів у різних 

сферах. 

Державне регулювання товарного обігу в межах країни та при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності призначене для мінімізації впливу негативних 

факторів різного рівня і природи походження та забезпечує захист 

внутрішнього ринку з лобіюванням інтересів вітчизняних товаровиробників на 

світових ринках. Особливості державного регулювання полягають у 

концентрації управлінських зусиль для вирішення актуальних проблем сфери 

товарного обігу за рахунок її модернізації, відповідно до актуальних тенденцій 

та викликів світової та національної економіки. 

В останні роки акцент впливу держави на сферу товарного обігу певним 

чином трансформується у контексті посилення регіональних аспектів розвитку 

економіки та зростання ролі місцевого самоврядування у вирішенні багатьох 

питань на рівні регіону. Формування стратегій розвитку регіонів, паспортів 

інвестиційної привабливості регіонів та зростання можливості фінансування 

регіональних програм із місцевих бюджетів мало б стати запорукою більш 

ефективного управління економікою в цілому і сферою товарного обігу 

зокрема. Однак, як зазначають окремі науковці, на місцевому рівні не вдається 

системно та якісно розвивати галузі переробної промисловості, продовжує 

реалізовуватися політика з сировинно-ресурсною орієнтацією, уповільнюється 
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інвестиційно-інноваційна активність підприємницького сектора, не 

розбудовується збалансована просторово-видова мережа об’єктів торгівлі [77, 

с. 275].  

Враховуючи реформу децентралізації та активне створення об’єднаних 

територіальних громад, які зацікавлені у розвитку та модернізації сфери 

товарного обігу на місцях, потребує удосконалення загальнодержавна політика 

розвитку досліджуваної сфери та вироблення нових підходів до управління 

процесами модернізації соціально-економічних систем у цілому. Оскільки 

соціально-економічне значення сфери товарного обігу безпосередньо впливає 

на якість життя населення, а ефективне її функціонування є запорукою 

активного регіонального розвитку, доцільно визначити історичні особливості 

державного регулювання соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу та сформувати пропозиції з подальшого удосконалення цих процесів, 

враховуючи наявні тенденції розвитку економіки країни і системи державного 

управління зокрема. 

 

 

 

 

2.2. Особливості державного регулювання процесів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу 

 

Інституціональне середовище безпосередньо впливає на процеси 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Таке середовище 

формується за рахунок державного регулювання та виконання або невиконання 

відповідних правил і норм суб’єктами господарювання, агентами та іншими 

його учасниками. У сфері товарного обігу держава здійснює вплив за рахунок 

формування інституційного поля функціонування суб’єктів такого обігу та 

визначення повноважень і компетенцій основних агентів впливу. Необхідно 

підкреслити, що особливості державного регулювання досліджуваних процесів 
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сучасної Української держави переважно визначаються етапами становлення і 

розвитку ринкових відносин. Модернізаційні процеси в Україні, починаючи з 

1991 року, мали дещо хаотичний характер, оскільки нормативно-правове поле 

трансформувалося з певним часовим лагом і у багатьох випадках відставало від 

реалій функціонування економіки. Тривалий час у сфері товарного обігу 

панували підходи і методи «радянських часів» і процеси соціально-економічної 

модернізації потребували не тільки зміни нормативного поля, а й ментального 

сприйняття таких змін. 

Отже, етапи модернізації сфери товарного обігу України невід’ємно 

пов’язані з розвитком української економіки в цілому. Тому, на нашу думку, 

неможливо аналізувати та виокремлювати періоди розвитку окремої сфери 

економіки (товарного обігу), не аналізуючи тенденції та економічні процеси в 

державі. В історії України були різні періоди, що залежали не лише від 

політичної волі та реформ, що здійснювалися в державі, а й від 

зовнішньоекономічних зв’язків та процесів світового соціально-економічного 

розвитку. Зміна вектора зовнішньоекономічних відносин досить часто 

кардинально відображалася на сфері товарного обігу та обумовлювала не лише 

процеси модернізації у досліджуваній сфері, а й трансформації 

інституціонального середовища. Одна з головних проблем для регулювання 

соціально-економічного розвитку держави і сфери товарного обігу зокрема - 

відставання законодавчої бази від реалій життя та гостра необхідність 

оперативного врахування особливостей поведінки учасників товарного обігу у 

визначений період часу. 

Тому доцільно дослідити розвиток та нормативно-правове забезпечення 

економічних процесів вітчизняної економіки з акцентуванням уваги на сфері 

товарного обігу та трансформаційних процесах у цілому, виділяючи основні 

етапи та особливості державного регулювання соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу та визначаючи інституціональний базис 

модернізаційних процесів.  

Основні особливості державного регулювання процесів соціально-
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економічної модернізації сфери товарного обігу у період становлення ринкових 

відносин в Україні визначалися такими факторами: 

1) розвиток соціально-економічних відносин на певному етапі 

демонополізації сфери товарного обігу; 

2) вектор зовнішньоекономічних відносин та політична ситуація в країні; 

3) стан нормативно-правового забезпечення функціонування сфери 

товарного обігу; 

4) зовнішній вплив міжнародних інститутів. 

Аналіз розвитку соціально-економічних відносин у сучасній Україні 

зазвичай розпочинають із 1991 року, що пов’язано з проголошенням 

незалежності країни, кардинальною зміною політичної ситуації та 

лібералізацією зовнішньоекономічних відносин. У більшості наукових 

публікацій українських науковців [18, с. 179-182] виділяють такі етапи 

розвитку сфери товарного обігу: 

1 етап – 1991-2000 рр. – трансформаційно-приватизаційні процеси; 

2 етап – 2000-2004 рр. – стабілізаційні процеси; 

3 етап – 2004-2008 рр. – диверсифікаційно-інтеграційні процеси;  

4 етап – 2008 р. – до сьогодні – глобалізаційні процеси. 

Кожному етапу притаманні свої особливості, які проявлялися у прийнятті 

необхідних нормативно-правових актів та формуванні загальної політики 

розвитку та модернізації сфери товарного обігу. Формування нормативного 

поля діяльності учасників сфери товарного обігу відбувалося поступово і 

відображало зміни соціально-економічного устрою країни, вплив міжнародних 

інститутів та загальну геополітичну орієнтацію країни. 

Від часів демонополізації сфери товарного обігу та приватизації основних 

її об’єктів і до активізації глобалізаційних процесів, держава за рахунок 

відповідних інструментів і методів управління економікою намагалася 

контролювати більшість процесів у межах даної сфери. Основною особливістю 

державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу було формування інституційної основи функціональних 
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процесів у сфері товарного обігу та створення фундаменту подальших 

модернізаційних процесів. 

Однак, починаючи з 2014 року, в Україні та світі активно відбуваються 

процеси гіперглобалізації, що пов’язані з домінуванням певних країн (Китай, 

США та інші) і окремих представників сфери товарного обігу на багатьох 

традиційних ринках світу, а також активним розвитком інтернет-торгівлі і 

формуванням електронних платформ оптової та роздрібної торгівлі, зміною 

інфраструктури товарного обігу. В Україні, починаючи з 2014 року, процеси 

модернізації сфери товарного обігу та їх державне регулювання відбуваються в 

умовах зовнішньої агресії та втрати значної частини промислового потенціалу, 

що є однією з головних причин зміни вектора зовнішньоекономічної діяльності 

і торгівлі. Тобто, окрім загальносвітових тенденцій, на сферу товарного обігу та 

її регулювання зі сторони держави суттєво впливають внутрішні фактори. 

Сучасний стан сфери товарного обігу та гіперглобалізація формують нові 

підходи до державного регулювання процесів соціально-економічної 

модернізації даної сфери. Тому основні особливості такого регулювання в 

сучасних умовах розвитку України обумовлені наступними факторами: 

1) розширення електронної комерції та зміна інфраструктури товарного 

обігу; 

2) глобалізаційні процеси, «стирання кордонів» та протекціоністські 

настрої суспільства; 

3) політика імпортозаміщення та розширення експортного потенціалу в 

умовах зовнішньої агресії; 

4) зовнішній вплив міжнародних інститутів. 

Модернізація технологічної складової сфери товарного обігу обумовлює 

необхідність реалізації нових форм контролю та регулятивного впливу зі 

сторони держави. Електронна комерція вимагає від контролюючих органів 

дієвих механізмів регулювання та адміністрування їх поведінки з суб’єктами 

сфери товарного обігу відповідно до сучасних реалій. При цьому політика 

імпортозаміщення та розширення експортного потенціалу тісно пов’язана з 
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міжнародними зобов’язаннями України саме у досліджуваній сфері, захистом 

конкуренції та протекціоністськими настроями суспільства. Це вимагає 

удосконалення існуючих нормативно-правових засад регулювання сфери 

товарного обігу, процесів модернізації та розвитку. 

Наведені положення дозволяють сформувати загальне бачення реалізації 

державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу (рис. 2.2) та визначити особливості такого регулювання. 

 

 
Рис. 2.2. Концептуальні тенденції реалізації процесів державного регулювання 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу  

(розроблено автором) 

Державне регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери 
товарного обігу 

Реалізується за 
допомогою: 

– Методів  
– Інструментів 

Залежить від: 
– політичної волі та соціально-економічних процесів 

– орієнтації економіки (векторальної спрямованості зовнішньоекономічних відносин країни) 
– кон’юнктури ринків та загального стану економіки 
– конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках 

Регламентується: 
– Кодексами  – Законами 
– Постановами  – Положеннями 
– Регламентами  – Інструкціями 
– Стандартами 

Фактори, що визначають особливості державного регулювання процесів 
соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу держави 

У період становлення ринкових 
відносин: 

– розвиток соціально-економічних 
відносин на певному етапі 
демонополізації сфери товарного обігу 
– вектор зовнішньоекономічних відносин 
та політична ситуація в країні 
– розвиненість нормативно-правового 
забезпечення функціонування сфери 
товарного обігу 
– вплив міжнародних інститутів 

У сучасних умовах розвитку: 
– розширення електронної комерції та 
зміна інфраструктури товарного обігу 
– глобалізаційні процеси, “стирання 
кордонів”  
– протекціоністські настрої, політика 
імпортозаміщення та розширення 
експортного потенціалу в умовах 
зовнішньої агресії 
– вплив міжнародних інститутів 
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Необхідно зазначити, що сфера товарного обігу є не лише вагомим 

елементом національної економіки, а й дієвим важелем впливу на соціально-

економічні та політичні процеси, оскільки забезпечує задоволення основних 

потреб населення країни, забезпечує наповнення державного бюджету, 

безпосередньо впливає на якість життя та зайнятість. Відповідно, державне 

регулювання процесів модернізації у досліджуваній сфері суттєво залежить від 

політичної волі та соціально-економічних процесів, оскільки потребу в 

модернізації формують суспільство та об’єктивні умови його існування, а 

ініціаторами змін є суб’єкти інституційного середовища, які впроваджують їх 

за рахунок законодавчих ініціатив та нормативно-правових актів. 

Кон’юнктура ринків та загальний стан економіки країни обумовлюють 

структуру попиту та пропозиції на ринках, на що відповідним чином реагують 

суб’єкти сфери товарного обігу. Змінюється рівень конкуренції, виникає 

потреба в отриманні конкурентних переваг, аналізується провідний світовий 

досвід і формуються передумови модернізаційних процесів. Держава за 

допомогою відповідних методів та інструментів реалізує заходи з регулювання 

процесів модернізації відповідно до стратегічного бачення розвитку 

суспільства й актуальних тактичних завдань, що формуються у 

короткостроковому періоді з метою оперативного реагування на вплив 

зовнішнього та внутрішнього середовища. У більшості досліджень 

[3;12;43;65;175;179] методи державного регулювання поділяються на правові, 

адміністративні, економічні та реалізуються за допомогою необхідного 

специфічного інструментарію. 

Для реалізації правових методів найбільш активно застосовуються такі 

інструменти як: закони, укази, розпорядження, постанови, рішення, цільові 

програми. Саме вони формують інституціональне середовище функціонування 

та розвитку сфери товарного обігу. 

Економічні методи передбачають застосування таких інструментів: 

бюджетно-податкова політика, грошово-кредитна політика, митне 

регулювання, цінова політика, соціальна політика, протекціонізм, індикативне 
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планування. Окремі наведені інструменти економічного блоку безпосередньо 

забезпечують модернізацію сфери товарного обігу і є дієвим елементом таких 

процесів. 

Адміністративні методи передбачають застосування наступних 

інструментів: регламентація діяльності, адміністративні заборони й обмеження, 

стандартизація та сертифікація, квотування, встановлення лімітів, державні 

замовлення та контракти. Значення інструментів адміністративного впливу 

полягає у встановленні умов та обмежень, які, з однієї сторони, дещо звужують 

процеси модернізації за рахунок регламентів і заборон, а з іншої сторони, 

спонукають до вдосконалення діяльності суб’єктів сфери товарного обігу і 

реалізації ними процесів модернізації внаслідок зміни умов та «правил гри» на 

цільових ринках. 

Підкреслимо, що методологічне забезпечення процесів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу не гарантує їх практичну 

реалізацію, тому регламентація відповідних процесів із використанням законів 

та підзаконних актів є запорукою їх більш оперативної реалізації. Отже, 

інструментальне забезпечення процесів державного регулювання процесів 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу досягається 

прийняттям відповідних нормативно-правових актів, динаміка і сутність яких 

відображає особливості такого регулювання у певний період розвитку сфери 

товарного обігу та економіки в цілому. Тому доцільно здійснити детальний 

аналіз нормативних змін у розрізі основних методів державного регулювання 

сфери товарного обігу та виявити особливості такого регулювання на етапах 

становлення сфери товарного обігу в Україні. Зазначимо, що методи та 

інструменти державного регулювання не можуть впроваджуватись і 

функціонувати без належного нормативно-правового забезпечення. У цьому і 

полягає сутність державного управління і регулювання будь-яких соціально-

економічних процесів. У багатьох наукових дослідженнях з державного 

регулювання економіки та безпосередньо дослідженнях, пов’язаних із сферою 

товарного обігу, здійснюється аналіз нормативної бази або еволюції 
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державного регулювання досліджуваної сфери. 

Авторська позиція полягає у тому, щоб дослідити особливості 

державного регулювання сфери товарного обігу та модернізаційних процесів у 

цій сфері крізь призму методів та інструментів державного управління 

економікою, з виділенням нормативно-правових актів, що забезпечують їх 

реалізацію та віддзеркалюють особливості державного регулювання процесів 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. 

Базисом правових методів регулювання економічних процесів є закони та 

кодекси, які є фундаментом інших нормативно-правових актів. Формування 

правового поля функціонування різних сфер економіки відбувалося 

нерівномірно та змінювалося відповідно до вимог та потреб державного 

управління в цілому. Стосовно сфери товарного обігу, зазначимо, що в Україні 

необхідно виділити два глобальних етапи формування нормативно-правових 

засад регулювання процесів державного регулювання досліджуваної сфери. 

Перший – з 1991 до 2013 рр., який характеризується становленням і розвитком 

сфери товарного обігу в умовах ринкової економіки, а другий – з 2014 року і до 

сьогодні, характеризується глобалізаційними і гіперглобалізаційними 

процесами та стрімким розвитком електронної комерції.  

Оскільки інституціональне середовище безпосередньо пов’язано зі 

встановленням норм і правил, які формуються за рахунок законів та 

підзаконних актів, у табл. 2.4 наведені основні нормативно-правові акти, 

ухвалені у період 1991-2013 рр., що визначають особливості державного 

регулювання сфери товарного обігу та її модернізації. Саме в цей період 

відбувався перехід від соціалістичної до ринкової форми господарювання та 

формувалися нові правові засади функціонування сфери товарного обігу. 

Наведені нормативні акти здійснювали прямий або опосередкований 

вплив на сферу товарного обігу, а державне регулювання проявлялось у 

дотриманні політики роздержавлення об’єктів та формування базису ринкової 

взаємодії у сфері товарного обігу. 
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Таблиця 2.4 

Основні нормативно-правові акти, ухвалені у період 1991-2013 рр., що 

визначають особливості державного регулювання сфери товарного обігу та 

її модернізації (узагальнено автором) 

Роки 
Нормативний акт та його вплив на процеси 

 модернізації сфери товарного обігу 
Прямий вплив Непрямий вплив 

1991-1994 
рр. 

Закони України: “Про товарну біржу”, 
“Про захист прав споживачів”, “Про загальні 
засади створення і функціонування спеціаль-
них (вільних) економічних зон”, “Про 
обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємниць-
кій діяльності”, “Про споживчу кооперацію”, 
“Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)” 

Митний кодекс України, Господарський 
процесуальний кодекс України 
Закони України: “Про акцизний збір”, “Про 
державне мито”, “Про систему 
оподаткування”, “Про господарські 
товариства”, “Про підприємства в Україні”, 
“Про оподаткування прибутку підпри-
ємств”, “Про оподаткування доходів 
підприємств і організацій”, “Про Єдиний 
митний тариф”, “Про зовнішньоекономічну 
діяльність”, “Про дію міжнародних 
договорів на території України” 

1995-1999 
рр. 

Кодекс торговельного мореплавства України 
Закони України: “Про деякі питання 
оподаткування підакцизних товарів”, “Про 
акцизний збір на алкогольні напої та 
тютюнові вироби”, “Про ставки акцизного 
збору і ввізного мита на деякі товари 
(продукцію)”, “Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг”, 
“Про регулювання товарообмінних (бартер-
них) операцій у галузі зовнішньоекономічної 
діяльності”, “Про захист національного 
товаровиробника від субсидованого імпорту”, 
“Про захист національного товаровиробника 
від демпінгового імпорту”, “Про засто-
сування спеціальних заходів щодо імпорту в 
Україну” 

Закони України: “Про податок на додану 
вартість”, “Про захист від недобросовісної 
конкуренції”, «“Про патентування деяких 
видів підприємницької діяльності”, “Про 
торгово-промислові палати в Україні”, 
“Про транзит вантажів”» 

2000-2009 
рр. 

Закон України “Про кооперацію” 
Модельний торговельний кодекс для держав-
учасниць СНД 

Господарський кодекс України 
Закони України: “Про Митний тариф 
України”, “Про Національну програму 
сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні”, “Про захист економічної кон-
куренції”, “Про транскордонне співробіт-
ництво” 

2010-2013 
рр. 

Закони України “Про Програму економічних 
реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава”, “Про ціни і ціноутворення” 

Податковий кодекс України, Митний 
кодекс України 
Закони України:  0147Про Митний тариф 
України 0148,  0147Про розвиток та дер-
жавну підтримку малого і середнього під-
приємництва в Україні” 

 

Деякі нормативні акти мали декілька редакцій (наприклад, Митний 

кодекс України та інші), що було обумовлено зміною вимог до нормативного 
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регулювання розвитку визначеної сфери. В період 1991-1994 років відбувалося 

формування правового поля діяльності підприємницьких структур та правових 

засад податкового регулювання підприємницької діяльності, що непрямо 

відображалося на сфері товарного обігу.  

Розпочинається процес приватизації підприємств торгівлі та інших 

об’єктів інфраструктури ринку. Крім законів і кодексів, 31.01.1992 р. видано 

Указ Президента України “Про комерціалізацію державної торгівлі і 

громадського харчування” № 70/92, Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 4.06.1992 р. № 329 “Щодо створення сприятливих умов для функціонування 

комерціалізованих підприємств державної торгівлі та громадського 

харчування” та ухвалено Декрет Кабінету Міністрів України від 15.12.1992 р. 

№ 10 “Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій 

державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг”, де зазначалося, 

що до 1 березня 1993 року необхідно завершити комерціалізацію, ліквідувавши 

торги, трести, об’єднання, управління, комбінати та інші аналогічні їм 

підприємства й організації державної торгівлі, громадського харчування та 

сфери послуг, створивши на базі їх структурних підрозділів нові підприємства. 

Це кардинально змінювало систему взаємодії у сфері товарного обігу та 

підходи до реалізації товарів. 

Також даний етап модернізації сфери товарного обігу України 

характеризувався розривом господарських зв’язків, економічним спадом та 

значним рівнем інфляції (1992-1993 роки – гіперінфляція), що був викликаний 

лібералізацією цін та внутрішньої торгівлі, монетарною емісією та 

потрясіннями в державі. 

З метою стримування зростання темпів цін у галузі торговельної та 

постачальницько-збутової діяльності було ухвалено Постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.03.1991 р. № 232 та від 23.06.1993 р. № 469 “Про 

обмеження торговельних і постачальницько-збутових надбавок (націнок)”. У 

подальшому для запобігання різкому зростанню цін і покриття підприємствам 

витрат, пов’язаних із подорожчанням енергоносіїв, що надходять до України, 
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було ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України від 03.12.1993 р. № 478 

“Про впорядкування цін і тарифів”. І лише у 2004 році з метою скорочення 

обсягів державного регулювання цін і тарифів, обмеживши їх тільки природним 

та окремим штучним монопольним утворенням, ухвалено Постанову Кабінету 

Міністрів України від 21.10.1994 р. № 733-94 “Про ціноутворення в умовах 

реформування економіки”. Наведені постанови були елементом державного 

регулювання ринків, направленим на подолання диспропорцій та 

нестабільності у суспільстві в цілому і сфері товарного обігу зокрема за 

рахунок регулювання цін. 

У цей період відбувається прийняття низки угод про вільну торгівлю між 

урядом України й урядами колишніх союзних республік та спостерігаються 

торговельно-економічне співробітництво і складаються торговельні відносини 

між урядом України й урядами колишніх союзних республік та інших країн. 

На підставі укладених угод про лібералізацію торгівлі вводяться пільги щодо 

товарообороту з рядом країн. Згідно з Постановою Верховної Ради України від 

25.10.1991 р. № 14 “Про основні напрями економічної політики України в 

умовах незалежності” здійснюється виокремлення державного регулювання 

зовнішньоторговельного обміну та валютного курсу у самостійну сферу 

економічної політики, що передбачало розширення та активізацію 

зовнішньоекономічних операцій у сфері товарного обігу та розкривало нові 

можливості для суб’єктів досліджуваної сфери.  

8.04.1993 р. з’явився Декрет Кабінету Міністрів України від № 32 “Про 

застосування контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при 

розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг”, 01.07.1993 р. видано Указ Президента України № 241/93 “Про 

впровадження технічних засобів на підприємствах торгівлі, громадського 

харчування та сфери послуг” та 28.10.1993 р. ухвалено Постанову Кабінету 

Міністрів України № 893 “Про Концепцію поетапного виробництва і 

впровадження контрольно-касових апаратів у підприємствах торгівлі, 

громадського харчування і послуг”. Це посилювало державний вплив та 
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контроль за діяльністю суб’єктів сфери товарного обігу з метою належного 

виконання фіскальних функцій відповідними державними органами. 

У подальшому видано Постанову Кабінету Міністрів України від 28.10.93 

р. № 893) “Про концепцію поетапного виробництва і впровадження 

контрольно-касових апаратів у підприємствах торгівлі, громадського 

харчування та послуг”, Постанову Кабінету Міністрів України від 19.01.94 р. 

№ 14 “Про терміни впровадження електронних контрольно-касових апаратів у 

підприємствах сфери торгівлі, громадського харчування та послуг” та Наказ 

Головної державної податкової інспекції України від 25.07.94 р. № 0197 “Про 

порядок реєстрації та застосування контрольно-касових апаратів при 

розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”. 

Окрім того, ухвалено Наказ Міністерства фінансів України від 21.11.94 р 

№ 113/252 “Про затвердження Форми товарно-касової книги та Порядку 

ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, 

громадського харчування і послуг”. Запровадження цих нормативно-правових 

актів мало на меті забезпечення контролю за доходами підприємств торгівлі та 

посилення захисту прав споживачів. У подальшому в 1994 році прийнято низку 

нормативних актів, що стосувалися правил торговельного обслуговування 

населення, зокрема: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.1994 р. 

№ 351 “Про затвердження Правил торговельного обслуговування населення”, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.1994 р. № 707 “Про додаткові 

заходи щодо впорядкування торговельного обслуговування населення” та Наказ 

Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 28.12.1994 р. № 237 

“Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів”. Тобто встановлення 

єдиних “правил гри” у сфері товарного обігу для всіх її учасників поступово 

змінювало вектор розвитку даної сфери з акцентом на соціальній функції 

товарного обігу та задоволення потреб споживачів. 

8.02.1995 р. на зміну Постанови Кабінету Міністрів України від 

04.06.1994 р. № 351 “Про затвердження Правил торговельного обслуговування 

населення” було ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України № 108 “Про 
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Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного 

обслуговування населення”. Цей Порядок і правила визначали загальні умови 

заняття торговельною діяльністю, основні вимоги до торговельної мережі і 

торговельного обслуговування громадян, які придбавають товари для власних 

побутових потреб у підприємств (їх об’єднань), установ, організацій незалежно 

від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, що 

здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі. 

З метою забезпечення здійснення єдиної державної політики у сфері 

торгівлі 11.07.1995 р. було видано Указ Президента України від № 603/95 “Про 

державне регулювання відносин у сфері торгівлі”. Даний Указ визначав основні 

завдання Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України у 

сфері торгівлі. Відповідно до Указу Президента України “Про державне 

регулювання відносин у сфері торгівлі” було ухвалено Постанову Кабінету 

Міністрів України від 10.08.1995 р. № 628 “Про затвердження Положення про 

сертифікат на право провадження торговельної діяльності”, відповідно до якої 

право суб’єкта підприємницької діяльності на здійснення оптової та роздрібної 

торгівлі товарами можливе за наявності спеціального дозволу (ліцензії) та 

сертифікатів, передбачених Указом Президента України від 23.06.1995 р. № 469 

“Про сертифікати на право здійснення суб’єктами підприємницької діяльності 

експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним 

і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами”. 

Указом Президента України від 23.07.1995 р. № 469/95 “Про сертифікати 

на право здійснення суб’єктами підприємницької діяльності експорту, імпорту, 

оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та тютюновими виробами” та Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.08.1995 р. № 628-95 “Про затвердження Положення 

про сертифікат на право провадження торговельної діяльності” посилюється 

державний контроль за обігом та реалізацією лікеро-горілчаних напоїв та 

тютюнових виробів. 

Починаючи з 1995 року (як видно з табл. 2.4), акцент у нормотворчій 
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діяльності зміщується у сферу зовнішньоекономічних операцій суб’єктів сфери 

товарного обігу та приймається низка законів та підзаконних актів, 

направлених на регулювання експорту, імпорту та регулювання бартерних 

операцій. 

Що ж стосується зовнішньоторговельних відносин у цілому, то основні 

зусилля державної політики були спрямовані на розвиток коопераційних та 

стійких торговельних зв’язків України та розширення їхньої географії, а до 

основних завдань відносили [47, с. 162]: 

– завершення процесу набуття членства у Світовій організації торгівлі та 

забезпечення активної ролі України в діяльності цієї організації;  

– ведення переговорів щодо поступової лібералізації торговельного 

режиму у відносинах з ЄС та започаткування підготовки до створення зони 

вільної торгівлі;  

– створення зони вільної торгівлі в межах Єдиного економічного 

простору, яка відповідає загальним принципам СОТ, з першочерговим 

утворенням міждержавного органу вирішення торговельних суперечок. 

Крім вищезазначених аспектів, необхідно виділити прийняття ще двох 

важливих документів, а саме: Постанови Кабінету Міністрів України від 

15.06.2006 № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної 

діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих 

товарів” та затвердження Національного стандарту України ДСТУ 4303:2004 

“Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять”. Саме вони 

достатньо повно висвітлювали теоретико-методичні питання функціонування 

сфери товарного обігу і процесів її регулювання. Таким чином, до 2013 року в 

сфері товарного обігу було сформовано нормативне підґрунтя регулювання 

основних процесів її функціонування.  

У результаті подій 2013-2014 рр. відбулися вагомі зміни у розвитку сфери 

товарного обігу та економіки країни в цілому. З однієї сторони, постійна 

військова агресія та втрата частини промислового потенціалу країни негативно 

позначилася на сфері товарного обігу, а з іншої, – гіперглобалізаційні процеси 
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та переорієнтація на європейські та інші світові ринки стали елементами 

“примусової модернізації”. Тобто вітчизняна сфера товарного обігу та окремі її 

суб’єкти повинні відповідати новим вимогам щодо якості товарів та 

відповідності інфраструктурного забезпечення стандартам і нормам, що є 

загальноприйнятими у світі, а це можливо реалізувати лише за рахунок 

соціально-економічної модернізації. Причому, якщо до 2013 року законотворча 

діяльність у цій сфері відбувалася доволі активно, то з 2014 року більшість 

нормативних змін було лише задекларовано, а на практиці прийнято обмежену 

кількість нормативних документів (табл. 2.5), які б мали позитивні наслідки для 

розвитку сфери товарного обігу. Налагодження міжнародних зв’язків та 

взаємодія зі Світовою організацією торгівлі були одними з найбільш 

пріоритетних напрямів державного регулювання. До позитивних аспектів 

законодавчої діяльності можна віднести прийняття Закону України “Про 

електронну комерцію”. 

Таблиця 2.5 

Основні нормативно-правові акти, ухвалені у період 2014-2018 рр., що 

визначають особливості державного регулювання сфери товарного обігу та 

її модернізації (узагальнено автором) 

Роки Нормативний акт та його вплив на процеси  модернізації сфери товарного обігу 
Прямий вплив Непрямий вплив 

2014-2018 
рр. 

Закон України: “Про електронну комерцію”, “Про 
ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та 
Урядом Королівства Таїланд”, “Про ратифікацію Угоди 
про вільну торгівлю між Україною та Канадою”, “Про 
ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом 
Федеративної Республіки Німеччина про заснування 
Німецько-Української промислово-торговельної палати”, 
“Про ратифікацію Протоколу про застосування Договору 
про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між 
його Сторонами та Республікою Узбекистан”, “Про 
ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне 
судноплавство”, “Про ратифікацію Протоколу про 
внесення змін до Марракеської угоди про заснування 
Світової організації торгівлі”, “Про заходи щодо стабілі-
зації платіжного балансу України відповідно до статті XII 
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року” 

Закон України “Про заходи 
щодо стимулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності” 
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Проведений аналіз нормативного середовища застосування правових 

методів регулювання соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу свідчить про відсутність єдиного підходу в нормотворчій діяльності та 

наявність певних аспектів, які потребують і суто економічних інструментів 

управління. Ця теза підтверджується низькою ефективністю і дієвістю 

нормативно-правових актів, які не забезпечуються реальними інструментами їх 

впровадження у соціально-економічне середовище функціонування сфери 

товарного обігу. Тому акцентуємо увагу саме на економічних інструментах 

державного регулювання процесів модернізації сфери товарного обігу. 

Одним із найбільш важливих інструментів такого регулювання є 

бюджетно-податкова політика, яка безпосередньо впливає на сукупний попит і 

пропозицію та забезпечує перерозподіл значної частини валового внутрішнього 

продукту, що для сфери товарного обігу є надзвичайно важливим елементом. З 

позиції модернізації сфери товарного обігу така політика стимулює або 

обмежує розвиток певних ринків, цільових сегментів, виробництво певних 

видів продукції, в першу чергу за рахунок податкових преференцій та дотацій. 

Перерозподіл коштів державного бюджету з метою виконання його 

соціальних функцій безпосередньо впливає на сферу товарного обігу, оскільки 

виробництво і реалізація товарів першої необхідності та соціально важливих 

груп товарів тривалий час забезпечувалося, а у деяких випадках і сьогодні 

забезпечується відповідними фінансовими ресурсами. Боротьба за ці ресурси 

стимулює конкуренцію та отримання конкурентних переваг за рахунок 

модернізації діяльності окремих суб’єктів сфери товарного обігу та генерує 

модернізаційні процеси на рівні всієї сфери товарного обігу. 

Грошово-кредитна політика як дієвий інструмент державного управління 

економічними процесами безпосередньо впливає на грошовий обіг та 

забезпеченість різних сфер фінансовими ресурсами. Їх доступність та 

можливість їх “перетворення” у товари є запорукою процесів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу внаслідок формування 

платоспроможного попиту і можливості задоволення потреб потенційних 
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споживачів. Регулювання інфляційних процесів та цін безпосередньо пов’язано, 

відповідно, це не тільки вагомий елемент загальної економічної політики 

держави, але і вагомий індикатор для потенційних інвесторів, у тому числі в 

сфері товарного обігу. Модернізація цілої сфери без участі іноземного капіталу 

– можлива, однак надзвичайно тривала процедура, тому виважена грошово-

кредитна політика держави є одним із елементів формування сприятливого 

інвестиційного клімату. У цьому контексті облікова ставка національного банку 

та доступність кредитів безпосередньо впливає на учасників сфери товарного 

обігу, причому як на виробників, так і на споживачів, при цьому активізуючи 

чи стримуючи торговельні відносини та розвиток інфраструктури. 

Враховуючи актуальні тенденції розвитку вітчизняної економіки та 

падіння внутрішнього платоспроможного попиту, надзвичайно важливим 

інструментом державного регулювання економічних процесів і процесів 

модернізації сфери товарного обігу є митне регулювання. Це пояснюється 

постійним пошуком нових ринків збуту вітчизняної продукції та 

безпосередньою взаємодією з контрагентами інших країн у процесі 

міжнародної торгівлі товарами та послугами. Глобалізаційні процеси та 

інтеграція у світові ринки вимагає постійної модернізації сфери товарного обігу 

внаслідок жорсткої конкуренції на таких ринках. Україна часто програє у 

конкурентній боротьбі не лише за рахунок виробництва і реалізації продукції з 

низькою часткою доданої вартості, а й за рахунок відставання 

інфраструктурного забезпечення та низької технологічності сфери товарного 

обігу. Основною особливістю державного регулювання розвитку сфери 

товарного обігу за рахунок митного регулювання є постійне балансування між 

потребою лібералізації зовнішньоторговельних відносин і захистом 

вітчизняного товаровиробника, а у багатьох випадках і вітчизняного споживача 

від зовнішніх загроз. Відповідно, паралельно застосовують такий інструмент 

захисту внутрішнього ринку і сфери товарного обігу, як протекціонізм. Саме 

митні органи на основі відповідного нормативно-правового забезпечення 

обмежують доступ на внутрішній ринок певних груп товарів, регулюючи таким 
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чином рівень конкуренції та забезпечуючи захист сфери товарного обігу.  

Зазначимо, що основні норми соціальної політики держави неможливо 

реалізувати без ефективно функціонуючої сфери товарного обігу. Держава 

регулює питання соціального забезпечення населення не лише за допомогою 

перерозподілу коштів державного бюджету, а й за допомогою регулювання 

товарного обігу та цінової політики. Цікавим елементом такого регулювання є 

«взаємовигідні умови» як для населення країни, так і для економіки в цілому, 

оскільки модернізація сфери товарного обігу призводить не лише до 

задоволення актуальних потреб населення, а й до наповнення бюджетів різних 

рівнів.  

Ще одним надзвичайно важливим інструментом є індикативне 

планування, оскільки саме визначення стратегічних цілей та пріоритетів на 

рівні держави забезпечує модернізацію відповідної «фокус-групи», яка визнана 

найбільш перспективною серед всіх інших сфер, галузей та інших елементів 

національної економіки. Стале економічне зростання та зайнятість є одними з 

головних цілей, визначених у Національній доповіді “Цілі Сталого Розвитку: 

Україна” [140], для досягнення яких задекларовано зростання валового 

внутрішнього продукту вдвічі з одночасним підвищенням рівня зайнятості 

населення працездатного віку до 70%, а виконання цього завдання залежить 

від: створення та розвитку високотехнологічних конкурентоздатних 

виробництв; збільшення внутрішнього попиту за рахунок зростання доходів 

населення та активізації інвестиційних процесів; підтримки експорту з високою 

часткою валової доданої вартості, реалізації інфраструктурних проектів; 

швидкого нарощування продуктивності аграрно-промислового комплексу [140, 

с. 10]. Тобто всі наведені завдання прямо або опосередковано стосуються сфери 

товарного обігу та можуть бути реалізовані лише за умов соціально-

економічної модернізації такої сфери. 

Якщо правові та економічні методи та інструменти регулювання сфери 

товарного обігу та процесів її соціально-економічної модернізації стосуються 

загальнообов’язкових ініціатив державного регулювання, то інструменти, що 
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використовуються у межах адміністративного методу, спрямовані на окремі 

галузі, ринки, товаровиробників та суб’єктів торгівлі. Тобто особливістю 

регуляторного впливу держави на сферу товарного обігу за допомогою 

зазначених інструментів є те, що вплив здійснюється фокусовано і змушує 

ініціювати процеси модернізації конкретних суб’єктів та, у підсумку, всієї 

сфери товарного обігу. Регламентація діяльності є одним із найбільш важливих 

інструментів адміністративного впливу, який реалізується не лише за 

допомогою нормативно-правових документів, а й за рахунок формування 

необхідних регламентів та положень і забезпечує реалізацію функціональних 

елементів у межах певної системи, що актуально і для сфери товарного обігу. 

Адміністративні заборони й обмеження у сфері товарного обігу 

дозволяють визначати специфіку товарного обігу в цілому у країні та є дієвим 

інструментом впливу місцевих органів влади на сферу товарного обігу 

(наприклад, заборона реалізації алкогольної продукції після визначеного часу, 

обмеження реклами шкідливої для здоров’я продукції та інше). 

Стандартизація та сертифікація у сфері товарного обігу в першу чергу 

направлена на забезпечення прав споживачів та формування відповідного 

якісного забезпечення населення товарами. Також сертифікація та 

стандартизація є інструментами, що дозволяють виходити вітчизняним товарам 

на світові ринки та конкурувати з іноземними аналогами (хоча в Україні ціла 

низка проблем у сфері товарного обігу викликана надзвичайною складністю 

сертифікації продукції, особливо на міжнародному рівні). 

Оскільки сфера товарного обігу включає не лише операції у межах 

країни, а також і зовнішньоекономічну діяльність, одним із інструментів 

державного регулювання зовнішньої торгівлі є встановлення експортних 

(імпортних) квот по товарах певної групи, причому встановлюється один вид 

квот по певному виду товарів. У Законі України “Про зовнішньоекономічну 

діяльність” визначено такі види квот: квоти (контингенти) глобальні – квоти, 

що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп 

країн), куди товар (товари) експортуються або з яких він (вони) імпортуються; 
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квоти (контингенти) групові – квоти, що встановлюються по товару (товарах) з 

визначенням групи країн, куди товар (товари) експортуються або з яких він 

(вони) імпортуються; квота експортна (імпортна) – граничний обсяг певної 

категорії товарів, який дозволено експортувати чи імпортувати протягом 

встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних 

одиницях; квоти (контингенти) індивідуальні – квоти, що встановлюються по 

товару (товарах) із зазначенням конкретної країни, куди товар (товари) може 

(можуть) експортуватись або з якої він (вони) може (можуть) імпортуватись 

[50]. Такі обмеження не зовсім відповідають концептам ринкового 

конкурентного середовища, однак дозволяють виконувати соціальні та захисні 

функції держави. 

У сфері товарного обігу та ресурсного забезпечення відповідних процесів 

важливе значення відіграє такий інструмент, як встановлення лімітів, особливо 

на використання ресурсів. І одним із найбільш вагомих інструментів 

адміністративного регулювання з позиції впливу на сферу товарного обігу є 

державні замовлення та контракти. Саме вони є стимулами для модернізації 

сфери товарного обігу, оскільки дозволяють отримувати стабільні доходи у 

визначений період часу та стимулюють учасників товарного обігу до 

конкурентної боротьби за рахунок удосконалення бізнес-процесів та операцій, а 

також активізують розвиток інфраструктури. 

Таким чином, проаналізувавши інструментарій у межах основних методів 

державного регулювання сфери товарного обігу та визначивши фактори впливу 

на соціально-економічну модернізацію сфери товарного обігу, виділимо 

основні особливості державного регулювання процесів соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу (рис. 2.3).  

Такі особливості доцільно характеризувати у розрізі двох основних 

складових, оскільки їх специфіка і визначає безпосередній вплив державного 

регулювання на сферу товарного обігу у визначений момент часу з 

використанням відповідного інструментарію та нормативним забезпеченням 

цих процесів. 
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Рис. 2.3. Особливості державного регулювання процесів соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу (розроблено автором) 

 

В умовах становлення ринкових відносин особливості державного 

регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного 
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певних видів діяльності, налагодженні та нормативному забезпеченні базису 

зовнішньоторговельних відносин. 

У сучасних умовах гіперглобалізації та дії глобальних гібридних 

чинників державне регулювання процесів соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу передбачає: антимонопольне регулювання діяльності 

суб’єктів сфери товарного обігу; захист внутрішнього ринку; регламентацію 

електронної комерції та віртуальних розрахунків; стандартизацію і 

сертифікацію товарів та операційних процесів відповідно до європейських і 

світових норм; симетричні дії у зовнішньоторговельних відносинах. 

Отже, необхідно підкреслити, що формування нормативно-правового 

забезпечення державного регулювання процесів функціонування та 

модернізації сфери товарного обігу відбувалося зі становленням ринкової 

економіки країни. Однак у сучасних умовах таке регулювання відстає від реалій 

життя та потребує вдосконалення, оскільки до основних здобутків даного етапу 

розвитку вітчизняної економіки та нормативно-правової бази слід віднести 

прийняття Закону України «Про електронну комерцію», а ціла низка законів та 

підзаконних актів не були прийняті, що значно стримує процеси модернізації 

досліджуваної сфери. Водночас іноземний досвід свідчить, що спрощення 

інституціонального середовища функціонування сфери товарного обігу 

позитивно впливає як на окрему сферу, так і на економіку країни в цілому. 
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2.3. Світовий досвід державної політики забезпечення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу 

 

Інституціональне середовище, що формується за рахунок прийняття 

відповідних правил та норм, є важливим елементом забезпечення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу. Вітчизняне законодавство, що 

регулює питання функціонування та модернізації сфери товарного обігу, 

недосконале та потребує нових підходів до системи регулювання даної сфери 

та впровадження найбільш успішних практик провідних країн світу. 

Державне регулювання та формування політики розвитку суттєво 

відрізняється в різних країнах, відповідно, і ефективність процесів модернізації 

у межах економік окремих країн є різною. Це твердження є справедливим і для 

сфери товарного обігу, оскільки традиційні методи захисту внутрішнього ринку 

та інші інструменти, що були популярні на певних етапах розвитку соціально-

економічних відносин, в умовах глобалізаційних процесів перестають бути 

дієвими та ефективними. Хоча, на думку деяких дослідників [173, c. 141], 

торговий протекціонізм зійшов нанівець із приєднанням більшості країн світу 

до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і потім до СОТ, неможливо 

абсолютно погодитись із таким твердженням, враховуючи досвід США та 

Китаю. Зростання значення цифрової економіки та її вплив на суспільний 

розвиток змінили сприйняття процесів товарного обігу та їх інфраструктурне 

забезпечення. Однак “сліпе копіювання” успішного досвіду не дозволяє 

досягати аналогічних результатів без урахування ментальності, особливостей 

еволюції соціально-економічних систем певних країн, ступеня розвитку 

інституціонального середовища та ринків. Критичне узагальнення ключових 

факторів успіху та процесів модернізації різних економічних систем дозволяє 

значно спростити процедури та процеси змін як на рівні країни, так і на рівні 

окремих суб’єктів господарювання. В сучасних умовах загальносвітового 

розвитку сфери товарного обігу важливе місце відведено формальним та 

неформальним об’єднанням країн, які значно впливають на економічні процеси 
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у глобалізаційному вимірі та відрізняються еволюцією модернізаційних 

процесів. До найбільш «вагомих гравців» світового економічного простору 

(табл. 2.6) зазвичай відносять такі країни та їх об’єднання: G7 (США, Японія, 

Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада); БРІКС (Бразилія, Росія, 

Індія, Китай, Південна Африка); «Азійські тигри» (Сінгапур, Гонконг, 

Республіка Корея, Тайвань).  

Таблиця 2.6 

Країни-лідери модернізаційних процесів та характеристика базису їх 

модернізації (узагальнено автором) 

Група країн Характеристика базису модернізації 
G7 (США, Японія, Німеччина, Велика 
Британія, Франція, Італія, Канада) 

Еволюційні процеси поступального розвитку 
з одночасною позицією лідерів-інноваторів у 
різних галузях економіки 

БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, 
Південна Африка) 

Велика ресурсна база та застосування 
підходів «наздоганяючої» модернізації 

“Азійські тигри” (Сінгапур, Гонконг, 
Республіка Корея, Тайвань) 

Застосування “наздоганяючої” модернізації 
та інноваційних проривів у визначених 
галузях економіки 

 

Саме успішний досвід модернізації наведених країн може бути корисний 

для соціально-економічної модернізації вітчизняної сфери товарного обігу та 

економіки загалом. 

У контексті державної політики забезпечення соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу особливо цікавим є досвід США та Китаю, 

оскільки саме ці країни очолюють різноманітні світові рейтинги за обсягами 

товарного обігу та активністю зовнішньоторговельних відносин. При цьому 

процеси соціально-економічної модернізації товарного обігу в США та Китаї 

розвивались абсолютно у різних контекстах. 

Якщо США орієнтувалися на інноваційний розвиток і реалізацію 

нововведень практично у всіх сферах, то Китай тривалий час «наздоганяв» та 

копіював передовий світовий досвід. При цьому декларуючи постійне 

спрощення, гармонізацію та усунення бар’єрів у зовнішній торгівлі, 

вищезазначені світові лідери жорстко відстоюють свої інтереси практично у 

всіх сферах впливу, країнах та на окремих ринках. Зрозуміло, що історично 



147 

США має більше можливостей глобального впливу на економіки інших країн, 

однак в останні роки вплив Китаю помітно посилюється за рахунок стрімкого 

розвитку та активних процесів модернізації, які поступово забезпечують 

лідерство цій країні (якщо і не за якісними показниками, то за кількісними). 

Як справедливо зазначено у [71, с. 13], зовнішньоторговельна політика 

США націлена на реалізацію економічних, науково-технологічних переваг 

країни, на зміцнення її глобального впливу, розширення міжнародного 

торгового обміну. Різноманіття засобів і методів торгової політики 

підпорядковане інтересам національної безпеки, економічного зростання, 

захисту вітчизняних виробників. 

Основні положення державної політики у сфері товарного обігу США 

зафіксовані Конституцією та забезпечуються відповідними підзаконними 

актами. Як економічна хартія вона (конституція) стверджувала: вся країна, що 

тягнулася тоді від шт. Мен до Джорджії і від Атлантичного океану до долини р. 

Міссісіпі, була єдиним або “загальним” ринком. У торгівлі між штатами не 

повинно було існувати будь-яких тарифів або податків. Згідно з Конституцією 

федеральний уряд міг регулювати торгівлю з іншими країнами, а також між 

штатами [200]. 

Процеси соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу США 

були безпосередньо пов’язані з великими інфраструктурними проектами. 

Розвиток залізничного транспорту та розширення мережі автошляхів 

забезпечували можливість розвитку торгового обігу та охоплення значно 

більшої території торговельними центрами. Наприклад, якщо після завершення 

Другої світової війни у країні було вісім таких центрів, то у 1960 р. вже 

налічувалося 3840. Багато галузей промисловості також перебазувалися з міст у 

менш густонаселені місцевості [200].  

Оскільки бойових дій на території країни у період Другої світової війни 

фактично не було, сфера товарного обігу США не зазнала таких суттєвих втрат, 

як країни Європи, СРСР та Японія. Навпаки, Америка стала плацдармом 

світової модернізації та фінансово і технологічно забезпечувала та 
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стимулювала розвиток багатьох країн світу. Однак наприкінці сімдесятих років 

двадцятого століття у США спостерігаються кризові явища, обумовлені 

зростанням загальносвітової конкуренції та зростанням обсягів імпорту, що 

посилювало кризові явища у сфері товарного обігу та збільшувало негативне 

сальдо зовнішньої торгівлі, яке стало позитивним лише у 1998 році. При цьому 

в світі спостерігаються тенденції щодо зняття бар’єрів у сфері товарного обігу 

та укладання багатосторонніх торговельних угод. В результаті 

Північноамериканського договору про вільну торгівлю (НАФТА) розширилися 

економічні зв’язки Сполучених Штатів із найбільшими торговими партнерами 

– Канадою і Мексикою, а у 1994 році США ратифікували оновлену Генеральну 

угоду з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та було створено СОТ, членом якої є і США 

[200]. Активізація товарного обігу з країнами-сусідами та активне лобіювання 

своїх інтересів на міжнародній арені забезпечили значне зростання обсягів 

зовнішньої торгівлі. При цьому державна політика модернізації не була 

сфокусована лише на зовнішні ринки. У цей період також відбувається 

стрімкий розвиток оптової та роздрібної торгівлі. Оптова та роздрібна торгівля 

разом забезпечили більше половини приросту сукупної продуктивності в 

економіці США у 1990-ті рр. Особливо ефективною в цьому сенсі була 

державна підтримка великих форм торгівлі на кшталт супермаркетів і 

мегамаркетів [173, с. 28]. 

Сучасна державна політика у сфері товарного обігу США спрямована на 

подальше спрощення процедур торгівлі, однак передбачає непрямий вплив на 

країни, що розвиваються та експортують продукцію у США. Такий вплив 

здійснюється опосередковано за допомогою впровадження більш жорстких 

екологічних норм та інших стандартів, що безпосередньо впливають на 

собівартість продукції в інших країнах і роблять продукцію відповідних країн 

не такою привабливою для експорту в США.  

Подальша модернізація зовнішньоторговельних відносин США 

передбачає розвиток таких проектів як: Транстихоокеанське партнерство та 

Трансатлантична зона вільної торгівлі та інвестиційного простору як можливий 
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елемент розвитку експортного потенціалу економіки США та альтернатива 

масштабного впливу Китаю, з яким в останні роки суттєво загострилися 

протиріччя, особливо у сфері товарного обігу. 

Стосовно досвіду модернізації Китаю, найбільш цитованою є праця 

професора Хе Чуаньци “Оглядова доповідь про модернізацію в світі і Китаї 

(2001-2010)”, де розгорнуто та якісно структуровано етапи модернізації та 

окреслено стратегічні перспективи. У зазначеній праці підкреслено, що процеси 

модернізації в Китаї розпочалися ще у середині XIX ст. (1840-1860 рр.), а 

реформування економіки та активізація процесів соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу спостерігалася з 1980 року. Розпочавши 

практичну реалізацію «чотирьох модернізацій» промисловості, сільського 

господарства, оборони, науки і техніки у 1980-ті роки, КНР до 2000 року 

вийшла на показники дещо кращі, ніж були прогнозовані. Так, ВВП КНР у 2000 

році збільшився у порівнянні з 1980 р. у 6,4 рази за прогнозу до 4,2 разів [138, 

с. 129]. 

Для модернізації сфери товарного обігу та економіки Китаю в цілому 

надзвичайно важливе значення мав вступ у СОТ, який відбувся у 2001 році. 

Політика відкритості принесла Китаю свої дивіденди і на сьогодні кардинально 

змінилася структура торгівлі з більшістю провідних країн світу. Керівництво 

країни почало відмовлятися від жорсткого контролю сфери товарного обігу та 

акцентувало увагу на забезпеченні прав інтелектуальної власності, що тривалий 

час було однією з найбільш вагомих проблем у процесі взаємодії з провідними 

країнами світу. Активна експансія китайських товарів на світові ринки 

підкріплювалася виконанням зобов’язань країни як члена СОТ. З метою 

розширення відкритості в торгівлі товарами Китай значно знизив імпортні 

мита, прагнучи до нульових нетарифних бар’єрів і повної свободи доступу до 

ринків зовнішньої торгівлі. На 2010 рік зобов’язання країни в цій сфері були 

виконані у повному обсязі. Загальний рівень митних тарифів знизився з 15,3 % 

у 2001 році до 9,8 % у 2010 році [73]. 

Вступ Китаю у СОТ забезпечив країні також низку переваг, оскільки 
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санкції проти країни у сфері торгового обігу не могли застосовуватися без 

урахування вимог і правил СОТ, що значно ускладнювало практичну їх 

реалізацію. Також китайські товари активно реалізовувалися на зовнішніх 

ринках і країна після світової кризи 2008 року стабільно займає лідируючі 

позиції у світовій торгівлі не тільки товарами, а й послугами. Це свідчить про 

значну модернізацію всієї економічної системи країни. Крім розвитку різних 

галузей промисловості, в останні роки активно розвивається сектор 

інформаційних технологій та виробництво продукції з високою часткою 

доданої вартості. 

Як зазначається у [73], Китай реалізує основні постулати СОТ та займає 

активну позицію щодо функціонування багатосторонньої торгівлі, а саме: 

1. Активно просуває лібералізацію торгівлі і сприяння інвестиціям. 

2. Забезпечує ефективне функціонування механізму врегулювання 

суперечок у межах СОТ і відповідно до цього вирішив ряд торгових конфліктів 

із іншими країнами-членами. 

3. Приділяє пильну увагу аналізу торгової політики і активно бере участь 

у цьому процесі. Він не тільки вітає контроль з боку інших країн-членів, але 

закликає їх дотримуватися угоди про багатосторонню торгівлю. 

4. Підтримує участь інших країн, що розвиваються в багатосторонній 

торговельній системі. У 2011 році китайський уряд і СОТ підписали “Програму 

Китаю”, націлену на сприяння вступу країн з нерозвиненою економікою. 

5. Виступає проти унілатералізму і протекціонізму, закликає вирішувати 

спори, які виникають у сфері міжнародної торгівлі, шляхом зміцнення 

співпраці, посилення діалогу на основі рівноправності, консультацій і 

переговорів. 

Китай все більше звертає увагу на пошук партнерів у межах Центральної 

та Східної Європи та розширює свій вплив на країн-сусідів. Так, Китай із 

двостороннього рівня взаємодії активно переходить до багатостороннього та 

існуючих механізмів взаємодії регіональної та глобальної спрямованості (ШОС, 

БРІКС, Форум “КНР-ЄС”, співробітництво КНР з країнами Центральної і 
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Східної Європи у форматі “16+1”, очікуваний формат взаємодії “Китай плюс 

країни Північної Європи” (“5+1”), міжрегіональний форум “Зустрічі Європа-

Азія” (АСЕМ) тощо). Це є характерною ознакою китайської дипломатії у різних 

регіонах світу і має на меті забезпечити Китаю фактичне лідерство в 

глобальних масштабах [64]. 

Однак реалії сучасних глобалізаційних процесів сформували зовсім інші 

умови розвитку сфери товарного обігу Китаю, оскільки загострення політичних 

та економічних відносин Китаю та США спровокувало новий етап 

торговельних війн у 2018 році. Торговий конфлікт між двома найбільшими 

економіками світу і головними споживачами нафти розпочався 15 червня 2018 

року. Після розслідування Дональд Трамп звинуватив Китай у крадіжці 

інтелектуальної власності та технологій США, а також у «несправедливій 

торговій практиці». США ввели мита в розмірі 25 відсотків на імпортовані з 

цієї країни товари вартістю 50 мільярдів доларів. Як контрзахід Китай у цей же 

день ввів мито в 25 відсотків на імпорт рівнозначного обсягу американських 

товарів. У серпні США ввели мито в 25 відсотків на імпорт китайських товарів 

обсягом 16 мільярдів доларів, відразу після цього китайська сторона ввела 

аналогічні заходи [180]. 

Наслідки таких подій складно спрогнозувати, хоча, на думку більшості 

експертів, для світової торгівлі та економіки більшості країн будуть 

спостерігатися негативні явища, а саме: сповільнення темпів зростання та 

зменшення обсягів торгівлі. На думку аналітиків Moody`s, хоча торгова війна і 

чинитиме негативний вплив на американську економіку (так, вона стримає 

зростання ВВП на 0,25 %), у цілому цей вплив вдасться подолати, економіка 

буде зростати, зростання ВВП в 2019 році складе 2,3 %. Що стосується впливу 

на китайську економіку, торговий конфлікт зменшить зростання ВВП на 0,30-

0,5 відсотка, при тому це може бути компенсовано фіскальними та політичними 

послабленнями з боку китайської влади, ВВП в 2019 році може зрости на 6,4 % 

[180]. 

Така політика США та Китаю у сфері регулювання питань товарного 
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обігу не лише призводить до посилення напруги у взаємній торгівлі цих країн, а 

й віддзеркалюється на країнах, що розвиваються, та загальних принципах 

функціонування СОТ. В першу чергу геополітичний та глобалізаційний вплив 

США призводить до виникнення ідей позбавлення будь-яких преференцій 

Китаю у СОТ, однак при цьому певним чином дестабілізується ситуація на 

фондових ринках як Китаю, так і Америки. При цьому навіть за умов певного 

сповільнення зростання темпів модернізації китайської економіки і сфери 

товарного обігу зокрема окреслені Китаєм цілі щодо основних індикаторів 

розвитку до 2020 року будуть досягнуті. 

Таким чином, аналіз досвіду соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу двох найбільших країн світу за обсягами зовнішньої торгівлі 

свідчить, що засоби і шляхи модернізації можуть виявитися різними, однак при 

формуванні правильних стратегічних цілей та за умов послідовної державної 

регуляторної політики можливо досягнути визначних результатів розвитку. І 

якщо у США процеси модернізації відбувалися постійно і розвиток багатьох 

сфер мав поступальний характер, то у Китаї – модернізація та її позитивні 

ефекти мають революційний характер. При цьому саме Китай на сучасному 

етапі його розвитку істотно відрізняється від інших членів БРІКС, хоча 

наприкінці дев’яностих років минулого століття практично всі члени такого 

об’єднання були у схожих економіко-політичних умовах розвитку. 

Серед країн G7 детальної уваги заслуговують процеси соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу таких країн, як Японія та 

Німеччина, економіка яких після Другої світової війни знаходилася у 

кризовому стані, а модернізація була практично єдиним можливим шляхом 

виходу з нього. 

Започаткування процесів модернізації в Японії пов’язані з періодом 

Реставрації Мейдзі (1868–1912 гг.), при цьому, на думку колишнього прем’єр-

міністра Т. Асо, Японія пережила дві серйозні трансформації (після Реставрації 

Мейдзі і після Другої світової війни) і зуміла зайняти гідне місце в світі. Зараз, 

як він вважає, країна перебуває на етапі третьої трансформації [178, с. 183]. 
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На початку двадцятого століття Японія почала перетворюватись у 

достатньо розвинену країну за рахунок копіювання західних зразків розвитку 

суспільства та "наздоганяючої" модернізації. Роки Першої світової війни в силу 

цілого ряду сприятливих обставин стали для країни періодом безпрецедентного 

розвитку: промисловість, зовнішня торгівля та інші галузі переживали 

справжній бум. Було організовано безліч нових компаній, банки різко 

збільшили обсяги кредитування, росли грошові доходи населення, а в ще 

більшому ступені – прибутки компаній. Особливо помітно посилилися позиції 

фінансово-промислових груп дзайбацу, головним чином за рахунок створення в 

кожній із них великих підприємств важкої промисловості [202, с. 114]. 

Однак реальні результати модернізації стали відчутні після Другої 

світової війни, коли орієнтація на виробництво товарів із високою часткою 

доданої вартості та стимулювання державою галузей, що виробляли продукцію 

на експорт, призвели до активного розвитку інноваційних технологій та 

становлення Японії як повноцінного гравця світових товарних ринків. Так, у 

1953 році Японія вступила в Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, у 

1955 році приєдналася до Генеральної угоди про тарифи й торгівлю (ГАТТ), в 

1956 році вступила в ООН. Таким чином, до початку 1960-х років Японія стала 

повноправним членом міжнародного співтовариства [44, с. 14]. 

Такі переваги активної інтеграції Японії у світові ринки мали і свої 

проблемні аспекти, оскільки світові фінансово-економічні та інші кризи 

надзвичайно гостро відчувались у Японії внаслідок залежності економіки 

країни від обсягів експорту продукції та попиту на японські товари у світі. 

Внаслідок обмеженості сировинної бази Японія імпортувала значні обсяги 

ресурсів, а експортувала високотехнологічну продукцію. При цьому досвід 

Японії в організації високотехнологічних виробництв складно застосувати в 

інших країнах, що пов’язано з ментальністю і традиціями японського народу. 

Зовнішня торгівля стала локомотивом для економіки Японії, однак і 

забезпечила у довгостроковому періоді специфічні ризики, яких неможливо 

уникнути або мінімізувати без структурних перебудов економіки країни. 
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Японія залишається третьою за величиною економікою світу, поступаючись 

США і Китаю, незважаючи на те, що темпи зростання японського ВВП сильно 

сповільнилися ще на початку 90-х років. За даними МВФ, за 25 років (1992-

2016 роки) економіка Японії в реальному вираженні додала всього 21% (для 

порівняння: реальний ВВП США за цей час зріс на 86 %, Китаю – в 10,4 рази, 

Росії – на 19 %) [138, с. 4].  

Надзвичайно сильно в Японії проявилася криза 2008 року, яка 

спровокувала масове банкрутство підприємств. Як зазначено у [183], «до 

листопада 2008 року в Японії вже зазнали банкрутство 10000 фірм, а за один 

лише листопад їх збанкрутувало більше, ніж за весь попередній рік. Звертає на 

себе увагу той факт, що серед них було понад 30 компаній, зареєстрованих на 

фондовій біржі. Такі галузі, як транспорт та оптова торгівля, які сильно 

залежать від внутрішнього попиту, постраждали особливо сильно». 

Сповільнення темпів соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу в країні викликає занепокоєння у її керівництва, тому в межах країни 

постійно здійснюються спроби «реанімувати» економічне зростання за рахунок 

державної підтримки певних галузей та структурних реформ. З кінця 2012 року 

в Японії під керівництвом прем’єр-міністра Сіндзо Абе робиться чергова 

спроба оживити зростання економіки. Економічна політика С. Абе, що 

отримала назву “абеноміка”, включає в себе три аспекти: подолання дефляції за 

рахунок збільшення ліквідності, бюджетні програми з розвитку інфраструктури 

і реформу державного сектора [138, с. 5]. Стосовно сфери товарного обігу, 

здійснюються спроби активізувати внутрішній попит на товари та розширювати 

мережу роздрібної торгівлі. В Японії закони обмежують число супермаркетів і 

навіть надають підтримку невеликим магазинам роздрібної торгівлі, у 

результаті чого в цій країні налічується величезна кількість сімейних магазинів, 

а рівень продуктивності праці у сфері товарного обігу порівняно низький [211]. 

Починаючи з 2015 року, коли уряд країни затвердив нову програму реформ, 

однією з найбільш пріоритетних задач стало залучення інвестицій на 

внутрішній ринок та максимальне стимулювання внутрішнього попиту, що, за 
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прогнозами аналітиків, може призвести до зростання економіки. Відповідно, 

процеси соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу Японії на 

сьогодні направлені на внутрішній ринок і забезпечуються відповідними 

державними програмами. 

Досвід Німеччини у соціально-економічній модернізації сфери товарного 

обігу є унікальним з позиції подолання деструктивних явищ, обумовлених 

Другою світовою війною, та ефективного використання міжнародної 

фінансової підтримки у межах плану Маршалла. Саме післявоєнний період є 

показовим у соціально-економічній модернізації сфери товарного обігу, 

оскільки до 1945 року промисловий потенціал Німеччини був направлений на 

забезпечення військових потреб країни, а після війни практично знищений. 

Модернізація соціально-економічної сфери в цілому дозволила вже у 

1950 році досягти показників розвитку довоєнного рівня. Реформи Людвіга 

Ерхарда забезпечили базис економічного зростання і нарощення внутрішнього 

потенціалу країни. При цьому реформа грошей та стимулювання внутрішнього 

попиту на продукцію власного виробництва стали одними з найбільш успішних 

елементів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. 

І вже у 1960-ті роки різко зросла роль німецької економіки в Європі. 

Якщо у 1958-1959 роках на Європу припадало 27 % німецького експорту, то до 

1972 року ця частка зросла майже в два рази і досягла 50 %. Вагомо 

змінювалася і структура німецького зовнішньоторговельного балансу. З 1950-го 

по 1970 роки імпорт продуктів харчування скоротився з 44,1 до 19,1 % ВВП. 

Імпорт сировини впав із 29,6 до 14,5 % ВВП, експорт - з 13,9 до 2,5 % ВВП. 

Більш-менш стабільно тримався імпорт і експорт товарів, які пройшли певну 

обробку: імпорт збільшився з 13,8 до 16,1 % ВВП, а експорт скоротився з 18,8 

до 7,6 % ВВП. Одночасно в міжнародній торгівлі за участю ФРН стрімко зросла 

частка готової продукції: її імпорт зріс з 12,9 до 50 % ВВП, а експорт - з 64,8 до 

85,8 % ВВП [177]. 

Поступово Німеччина почала відігравати провідну роль серед 

європейських країн і на сучасному етапі розвитку сфери товарного обігу є 
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одним із головних центрів економічного та геополітичного впливу в світі. 

Виробництво інноваційної продукції у більшості галузей німецької економіки 

сформувало позитивне ставлення до неї споживачів усього світу, а, враховуючи 

якість та надійність товарів, попит на таку продукцію є стабільно високим. Ще 

однією важливою ознакою модернізації сфери товарного обігу Німеччини є 

розвиток інфраструктури та логістичних потоків. Сьогодні країна є одним із 

глобальних логістичних центрів світу, який забезпечує товарний обіг між 

більшістю провідних країн світу. Також німецькі компанії складають десять 

відсотків від загальної кількості виробничих підприємств Європи і на їх частку 

припадає 27 % сумарного товарообігу ЄС у даній галузі, а двигуном експорту в 

Німеччині служить масив малих і середніх підприємств (МСП) з їх величезним 

новаторським потенціалом. На них припадає 99,6 % всіх існуючих компаній, а 

їх співробітники складають 79,2 % всього працюючого населення країни. 

Багато з таких МСП є світовими лідерами у відповідних нішах і сегментах 

ринку [201]. 

Цікавою тенденцією, що свідчить про ефективний розвиток сфери 

товарного обігу Німеччини, є зростання роздрібного товарообігу в 2017 році на 

4,5-4,9 % у порівнянні з 2016 роком. При цьому обсяги інтернет-торгівлі зросли 

на 9,6 % [151]. 

Досвід державної політики Німеччини у модернізації сфери товарного 

обігу й економіки в цілому є надзвичайно корисним для України, оскільки в 

умовах зовнішньої агресії та майбутнього відновлення цілісності країни 

своєрідний «план Маршалла», тобто план фінансової підтримки економіки 

країни іноземними донорами, може забезпечити модернізацію і вітчизняної 

економіки за умови ефективного здійснення реформ. 

Модернізація сфери товарного обігу іншими європейськими країнами 

“Великої сімки” (Велика Британія, Франція, Італія) та формування фундаменту 

подальшого їх економічного зростання відбувалися також за активної допомоги 

США після Другої світової війни. Використовувалися американські технології 

та фінансову підтримку, державна економічна політика цих країн була 
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направлена на відновлення промислового потенціалу та якнайшвидшого виходу 

на світові ринки. До 1960 року економіка Великої Британії, Франції та частково 

Італії відносно стабілізувалася, а за рахунок націоналізації окремих її галузей 

вплив держави на сферу товарного обігу значно посилився. Процеси 

модернізації у цих країнах також були пов’язані з формуванням політики 

виходу на зовнішні ринки та стимулювання внутрішнього попиту. Створення 

інноваційних продуктів та їх експансія на світові ринки відбувалися поступово, 

але систематично, з урахуванням загальносвітових негативних трендів, 

пов’язаних із впливом світових економічних криз.  

Сучасний етап модернізації сфери товарного обігу зазначених країн 

характеризується неоднозначним характером економічних зв’язків у межах 

Європейського співтовариства та дотриманням правил СОТ. Економічне 

зростання цих країн сповільнилось у порівнянні з докризовим періодом і 

реальні інноваційні прориви практично відсутні. Яскравим прикладом є 

Франція, яка за обсягом ВВП знаходиться сьогодні на п’ятому місці в світі, 

після США, Китаю, Японії та Німеччини. Зовнішньоторговельний оборот 

Франції в 2017 р. склав 1009 млрд євро, при цьому експорт збільшився на 4,5 % 

до 473 млрд євро, а імпорт зріс до 536 млрд євро (на 6,8 %). Баланс зовнішньої 

торгівлі залишається негативним, починаючи з 2002 р. У 2017 р. дефіцит 

збільшився до 62,3 млрд євро [28]. Враховуючи негативні тенденції, державне 

регулювання процесів модернізації сфери товарного обігу Франції передбачає 

активну підтримку експорто-орієнтованих галузей та активізацію інноваційної 

діяльності за рахунок реалізації відповідних державних програм. 

Стосовно ситуації у Великобританії доцільно підкреслити, що 

провідними торговельними партнерами Великобританії залишаються країни 

ЄС. На їх частку припадає 50% британського зовнішньоторговельного 

товарообігу, в тому числі на Німеччину – 14%, Нідерланди – 7%, Францію – 

5 %. Провідними партнерами з інших регіонів є США і Китай – по 8% 

товарообігу [146]. 

Основними пріоритетами модернізації сфери товарного обігу 
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Великобританії є активізація зовнішньої торгівлі та залучення іноземних 

інвестицій. Для цього у липні 2016 року було створено Міністерство 

міжнародної торгівлі (Department for International Trade, DIT) [146]. Така увага 

до зовнішньоекономічної діяльності пов’язана зі сподіваннями уряду залучити 

іноземних інвесторів, інноваційні технології та активізувати зовнішню торгівлю 

у короткостроковій перспективі. 

Сучасний стан соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

Італії пов’язаний із концентрацією зусиль органів державного управління над 

активізацією експортних операцій. Було прийнято рішення про створення 

міжвідомчої робочої групи з міжнародної діяльності Італії, реалізовано проект 

“Плану по просуванню продукції з маркуванням “Зроблено в Італії” і 

залученню інвестицій”, а також особливу увагу було приділено відносинам з 

Китаєм, завдяки чому в першому півріччі 2017 року було зафіксовано 

зростання італійського експорту на 28,4% порівняно з аналогічним періодом 

минулого року [147]. 

Таким чином, соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу в 

досліджуваних країнах пов’язана з активізацією зовнішньої торгівлі та 

відповідними державними програмами підтримки інноваційної активності у 

межах країни. Сфера товарного обігу займає важливе значення в економіці 

таких країн, хоча основними партнерами для них є країни Європейського 

співтовариства. Однак спостерігається чітка тенденція пошуку нових партнерів 

на міждержавному рівні з метою активізації зовнішньоторговельних операцій. 

За рахунок підтримки інноваційної активності уряди досліджуваних країн 

стимулюють малий та середній бізнес, зокрема і в сфері товарного обігу, тому, 

крім великих торгових мереж, є значна частка підприємців, що реалізують 

товари на внутрішньому ринку. 

Серед країн G7 особливе місце відведено Канаді, це пов’язано з 

географічним розташуванням, національними особливостями та сусідством із 

США. Основним елементом, що історично забезпечував розвиток економіки 

Канади та процеси модернізації, є велика ресурсна база (в першу чергу 
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енергетичні ресурси) та значні обсяги торгівлі з США. В сучасних реаліях 

розвитку канадської економіки найбільший внесок у формування ВВП 

здійснює сфера послуг. За результатами аналізу економічної ситуації в країні за 

2017 рік до ключових драйверів розвитку сфери послуг можна віднести такі 

галузі: оптова торгівля (приріст за 2017 рік склав 7,4%), транспорт і складське 

господарство (4,8%), роздрібна торгівля (4,6%), послуги професійного, 

наукового та технічного характеру (3,3%), мистецтво, розваги та відпочинок 

(2,9%), а також управління нерухомістю (2,8%) [29]. 

У сфері товарного обігу процеси модернізації в першу чергу пов’язані з 

впровадженням у практику міжнародних стандартів та регламентів, 

розроблених наднаціональними інститутами (International Standards Setting 

Bodies). За даними [212], у Канаді діють більше 180 технічних бар’єрів, хоча як 

активний учасник СОТ країна послідовно дотримується політики щодо 

усунення невідповідних Угоді СОТ “Про технічні бар’єри в торгівлі” (Technical 

Barries to Trade) нетарифних обмежень, пов’язаних зі стандартами і 

регламентами [29].  

Також процеси державного регулювання соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу Канади пов’язані із участю країни в Угоді 

про північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА), яка у 2018 році 

повинна бути переглянута. Також Канада активно використовує положення 

Угод про зону вільної торгівлі, які укладені з основними торговельними 

партнерами. 

Загальною тенденцією процесів модернізації сфери товарного обігу всіх 

країн-членів G7 є значне зростання обсягів інтернет-торгівлі, що потребує 

відповідного нормативного та іншого регулюючого забезпечення, оскільки ці 

тенденції будуть лише посилюватись у зв’язку з розвитком інтернет-технологій 

та електронної комерції. 

Модернізація сфери товарного обігу країн БРІКС мала свої особливості, 

та у більшості досліджень виділяють успіхи Бразилії та Індії, оскільки Росія та 

Південна Африка, використовуючи свої колосальні природні ресурси, так і не 
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змогли рівноправно конкурувати у світовій торгівлі з провідними країнами, а 

поступово технологічно відстають від них. 

Процеси соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу в 

Бразилії та інших країнах Латинської Америки (Чилі, Уругвай, Аргентина, 

Колумбія) базувалися на стратегії імпортозаміщення і розпочалися у тридцятих 

роках минулого століття. Активний розвиток промисловості та товарного обігу 

відбувався під впливом авторитарних режимів, які до 1980 року втратили свою 

вагомість, що призвело до стагнації економік таких країн. 

У Бразилії відновлення процесів модернізації пов’язують із 

інституціональними реформами Ф. Кардозу, які почались у 1993 році. Сучасний 

стан економіки країни характеризується нестабільністю та кризовими явищами 

соціально-економічного характеру. Основним торговим партнером Бразилії 

став Китай, а обсяги зовнішньої торгівлі з США скоротились. Хоча Бразилія і 

залишається лідером Латинської Америки у багатьох сферах економіки, 

розвиток промисловості та провадження інновацій стримується багатьма 

факторами, що мають у тому числі і політичну природу. Особливо цікавим 

фактом є те, що, за даними Міністерства промисловості, зовнішньої торгівлі і 

послуг Бразилії (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), у 2017 році 

на сферу послуг припадало 70% ВВП країни. У 2017 р. послуги стали ядром 

нової парадигми міжнародної торгівлі, і це призвело до фундаментальних змін 

у бразильських підходах до розвитку даного сектора [30]. Активізація експорту 

та розвиток електронної торгівлі з оптимізацією податкового регулювання 

стали сучасними трендами соціально-економічної модернізації не лише сфери 

товарного обігу, а й економіки країни. 

Так у 2018 році була вироблена стратегія роботи по ряду принципових 

напрямків: 

- поліпшення бізнес-середовища, орієнтоване головним чином на питання 

податкового регулювання; 

- забезпечення гарантій і фінансування експорту; 

- регулювання електронної торгівлі; 
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- стимулювання та забезпечення ефективної роботи сектора послуг; 

- посилення урядової координації в секторі послуг [30]. 

У сфері товарного обігу Бразилії відбуваються зміни, пов’язані з 

зовнішньою торгівлею, яка все більше зорієнтована на взаємодію з Китаєм. 

Серед лідерів також залишаються США, Аргентина та Німеччина. Результати 

модернізації товарного обігу та державної політики підтримки експорту чітко 

проявились у 2017 році, коли позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Бразилії 

уперше з 1989 року становило 66,9 млрд дол. США [30]. Однак через 

скорочення соціальних видатків внутрішній попит країни та внутрішня торгівля 

не показують таких позитивних результатів. 

Стосовно державного регулювання процесів соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу Індії, необхідно акцентувати увагу на таких 

аспектах: 

- базисом зростання ВВП є внутрішні джерела, при цьому уряд 

фокусується на розвитку спеціальних економічних зон; 

- країна характеризується стійким внутрішнім попитом, що дозволяє 

уряду країни долати наслідки світових економічних криз доволі швидко та без 

катастрофічних наслідків; 

- сучасний етап модернізації починається з 1991 року і основними 

пріоритетами є розширення вільного ринку та стимулювання підприємництва; 

- виважена державна політика щодо стимулювання потенційних 

інвесторів зробила Індію надзвичайно привабливою, особливо в останнє 

десятиліття; 

- розроблені та функціонують державні програми розвитку 

інфраструктури та стимулювання розвитку промисловості; 

- основний акцент модернізації економіки зроблений на розширення 

сфери інформаційних технологій, де Індія у багатьох аспектах наздоганяє 

США;  

- щорічні темпи зростання обороту організованої роздрібної торгівлі 

складають близько 25%. У зв’язку з постійним збільшенням кількості інтернет-
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користувачів і користувачів мобільних телефонів активно зростає ринок 

споживчої електронної торгівлі (у середньому на 33% в рік) [148]. 

Отже, поступово за рахунок модернізації економіки та загальної 

інформатизації суспільства Індія перетворюється з аграрної країни на 

потужного гравця світових ринків. Особливо активно розвивається роздрібна 

торгівля за рахунок зростаючого внутрішнього платоспроможного попиту та 

інтернет-торгівлі, що у найближчий час буде кардинально впливати на сферу 

товарного обігу та її модернізацію. 

Особливої уваги у контексті аналізу процесів соціально-економічної 

модернізації та впливу держави на такі процеси заслуговує досвід так званих 

“Азійських тигрів” (Сінгапур, Гонконг, Республіка Корея, Тайвань). Ці країни у 

період із 1960 року і до наших днів здійснили стрімкий економічний прорив, 

вагомість і якість якого складно порівняти з практикою інших країн. 

Базисом процесів модернізації представлених країн є економічна та 

військово-політична підтримка країнами Заходу та зменшення впливу Японії 

(деокупація) таких країн. Також спостерігалася значна частка дешевої робочої 

сили, що використовувалась на початковому етапі модернізації промисловості. 

Існувала “функціональна еліта”, яка була ідеологічно спрямована на реалізацію 

процесів модернізації економіки та зростання соціальних стандартів розвитку 

суспільства. 

У цілому державна політика соціально-економічної модернізації 

передбачала на початковому етапі реалізацію таких основних положень як:  

- залучення імпортних технологій та придбання прав інтелектуальної 

власності для побудови власного виробництва товарів із високою часткою 

доданої вартості; 

- стимулювання експорто-орієнтованих галузей економіки;  

- реалізація політики низького валютного курсу національних грошових 

одиниць для стимулювання експорту і конкурентоспроможності товарів 

власного виробництва на світових ринках; 

- налагодження державно-приватного партнерства та подолання 
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корупції. 

Ці заходи дозволили Сінгапуру, Гонконгу, Кореї, Тайваню значно 

модернізувати економіку і сферу товарного обігу та створити основу 

інноваційного розвитку та цифрової економіки двадцять першого століття. 

Лідером цієї четвірки є Сінгапур. У 2017 р. сінгапурська економіка 

виросла на 3,6 % при загальносвітовому зростанні ВВП 3,8%. При цьому 

Сінгапур значно випередив своїх сусідів у групі розвинених країн, зростання 

яких в середньому склало 2,3%. У той же час ринки, що розвиваються, зросли 

на 4,8%. З ВВП у 323,9 млрд дол. США частка Сінгапуру в світовій економіці 

становить лише 0,41%. Однак економіка Сінгапуру є однією з найбільш 

відкритих: близько 70% ВВП міста-держави створюється зовнішнім попитом 

[149]. 

Стосовно динаміки розвитку економіки Республіки Корея, то слід 

зазначити, що основним чинником її розвитку та активної модернізації є 

орієнтація на зовнішні ринки та ефективне налагодження 

зовнішньоекономічних зв’язків із більшістю провідних країн світу. Як Гонконг 

і Тайвань, Республіка Корея активно розвиває цифрові технології та експортує 

наукомістку продукцію. При цьому зазначені країни постійно освоюють нові 

ринки та реалізують інноваційні проекти, за рахунок чого витримують 

конкуренцію з провідними розвиненими країнами світу в певних сегментах. За 

даними «Bloomberg Innovation Index», Республіка Корея в 2017 році займала 

перше місце в світі серед 50 найбільш розвинених інноваційних економік із 

підсумковим показником 89,28 бала (з 100 можливих). Варто відзначити, що 

країна утримує свої лідерські позиції вже протягом п’яти років [31]. 

Отже, процеси соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

“Азійських тигрів” пов’язані з інноваційними технологіями та виходом на 

зовнішні ринки з наукомісткою продукцією. Хоча в останні роки зростання 

економіки цих країн сповільнилося, вони і сьогодні залишаються лідерами за 

багатьма показниками легкості ведення бізнесу в світі, що є надзвичайно 

позитивним індикатором для потенційних інвесторів. 
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Таким чином, результати аналізу дозволяють визначити основні 

особливості державної політики забезпечення соціально-економічної 

модернізації у провідних країнах світу та виокремити особливості етапу 

сучасної модернізації сфери товарного обігу (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Особливості державної політики забезпечення соціально-економічної 

модернізації у провідних країнах світу (узагальнено автором) 

Г Л О Б А Л І З А Ц І Й Н И Й  П Р О С Т І Р  

G7  
(США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, 

Італія, Канада) 

БРІКС 
(Китай, Бразилія, Росія, Індія, Півд. Африка) 

Особливості державної політики: 
- формування політики відкритих ринків; 
- підтримка наукомістких галузей та їх еволюційний 
розвиток; 
- формування політики виходу на зовнішні ринки; 
- створення міждержавних інституційних регуляторів. 

Особливості державної політики: 
- індустріалізація економіки та 
зниження ролі аграрного сектора; 
- "наздоганяюча" модернізація і 
копіювання позитивного досвіду 
провідних країн; 
- створення спеціальних економічних 
зон з метою залучення інвестицій за 
рахунок надання преференцій; 
- підвищення ефективності 
використання ресурсного потенціалу; 
- стимулювання внутрішнього попиту. 

“Азійські тигри”  
(Республіка Корея, Сінгапур, Гонконг, Тайвань) 

Особливості сучасної державної політики модернізації сфери товарного 
обігу: 

- формування та розвиток нормативної бази регулювання інтернет-торгівлі; 
- намагання захистити свої ринки за допомогою різноманітних заходів, що не 
суперечать вимогам СОТ (наприклад, стандарти); 
- формування нормативних підходів до регулювання фінансових розрахунків 
за товари і послуги з метою належного оподаткування; 
- державна підтримка реалізації великих інфраструктурних проектів з участю 
іноземних інвесторів 

Особливості державної політики: 
- зміна ідеології розвитку суспільства 
(державно-приватне партнерство, подолання 
корупції); 
- залучення іноземних інвестицій та розвиток 
високотехнологічних виробництв; 
- максимізація зусиль із розвитку 
експортного потенціалу та виробництва; 
- стримування курсу національної грошової 
одиниці (недооцінення) з метою отримання 
переваг у витратах на виробництво; 
- помірне стимулювання внутрішнього 
попиту. 
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Сучасні реалії розвитку сфери товарного обігу характеризуються 

існуванням у єдиному глобалізаційному просторі певних об’єднань країн зі 

схожими тенденціями розвитку економіки. Найбільш вагомими у 

загальносвітовому значенні є країни “Великої сімки” G7, БРІКС та “Азійські 

тигри”. Особливе значення у процесах соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу країн-учасників таких об’єднань відігравала держава.  

При цьому характерним для означених об'єднань є наявність однієї 

країни-лідера, з якою інші учасники активно співпрацюють і від якої у певній 

мірі залежать. У межах “Великої сімки”, де країною-лідером є США, основні 

елементи державного управління процесами соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу включали: формування політики відкритих 

ринків; підтримку наукомістких галузей та їх еволюційний розвиток; 

формування політики виходу на зовнішні ринки; створення міждержавних 

інституційних регуляторів (СОТ). 

Для країн-учасниць БРІКС, де лідером на сьогодні є Китай, державне 

управління процесами соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу полягало у такому: індустріалізація економіки та зменшення значення 

аграрного сектора; "наздоганяюча" модернізація і копіювання позитивного 

досвіду провідних країн; створення спеціальних економічних зон з метою 

залучення інвестицій за рахунок надання преференцій; підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу; стимулювання 

внутрішнього попиту. 

Для “Азійських тигрів” державне управління процесами модернізації 

мало виключне значення, оскільки сфера товарного обігу була практично не 

розвинена і потребувала вольових рішень, які б забезпечувалися необхідними 

правилами і нормами, обов’язковими до виконання. Серед таких країн лідером 

є Республіка Корея, хоча Сінгапур також займає доволі вагомі позиції у 

світовому економічному просторі. 

У модернізації сфери товарного обігу представлених країн вплив держави 

проявлявся у наступному: зміна ідеології розвитку суспільства (державно-
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приватне партнерство, подолання корупції); залучення іноземних інвестицій та 

розвиток високотехнологічних виробництв; максимізація зусиль щодо виходу 

на зовнішні ринки; стримування курсу національної грошової одиниці 

(недооцінення) з метою отримання переваг у витратах на виробництво; помірне 

стимулювання внутрішнього попиту. 

Враховуючи всі вищеперераховані особливості, слід відзначити, що в 

умовах сучасних глобалізаційних явищ та активного становлення цифрової 

економіки державне регулювання соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу більшості країн мало схожі ознаки, а саме: формування та 

розвиток нормативної бази регулювання інтернет-торгівлі; намагання 

захистити свої ринки за допомогою різноманітних заходів, що не суперечать 

вимогам СОТ (наприклад, стандарти); формування нормативних підходів до 

регулювання фінансових розрахунків за товари і послуги в інтернет-мережі з 

метою належного оподаткування; державна підтримка реалізації великих 

інфраструктурних проектів з участю великої кількості країн-учасниць. 

Сучасна економіка не може функціонувати без впливу державних 

інститутів та потребує відповідного інституційно-правового, нормативно-

методичного та методологічного інструментарію регулювання процесів 

модернізації, в тому числі і у сфері товарного обігу. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Сфера товарного обігу є важливою складовою ефективного 

функціонування економіки держави, а процеси її модернізації відбуваються під 

впливом низки факторів, які залежать від стану економіки країни, 

загальносвітових тенденцій та реалізації загальної стратегії розвитку 

національної економіки. Традиційно фактори соціально-економічної 



167 

модернізації сфери товарного обігу класифікують за низкою ознак, акцентуючи 

увагу на макро- і мікрорівні, внутрішньому та зовнішньому середовищі, 

екстенсивності або інтенсивності. Такий підхід є логічним і змістовним, однак 

не зовсім чітко відображає актуальні тенденції розвитку економічних систем та 

економіки в цілому за умов глобалізації та становлення цифрової економіки. 

Фактори впливу на процеси соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу змінюються, що безпосередньо впливає на вибір 

інструментарію реалізації процесів модернізації та розвиток сфери товарного 

обігу загалом. Формування міжнародних та міжрегіональних об’єднань формує 

гіперглобалізаційний простір, який впливає на сферу товарного обігу доволі 

специфічно. Враховуючи таку ситуацію, фактори впливу на процеси соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу доцільно поділити на три 

основні складові: соціополітична монополізація, цифрове суспільство, 

інформаційна економіка. Саме такі фактори є одними з головних трендів 

модернізації у сфері товарного обігу, а сила прояву цих трендів обумовлена 

розвиненістю економіки, інфраструктури та інституційного середовища країни.  

Вплив глобалізації на сферу товарного обігу змінює основні процеси та її 

інфраструктуру. За характером впливу фактори модернізації сфери товарного 

обігу доцільно поділити на стимулюючі та дестимулюючі, з подальшим 

визначенням потенційної реакції суб’єктів сфери товарного обігу на такий 

вплив. При цьому реакція основних суб’єктів проявляється у наступному: 

створення передумов формування стимулюючих факторів та їх підтримка на 

інституціональному рівні; формування політики цілеспрямованого впливу на 

дестимулюючі фактори з метою мінімізації проявів їх негативних наслідків; 

адаптація сфери товарного обігу до негативного впливу дестимулюючих 

факторів у разі неможливості ефективно впливати на них. Це дозволяє 

менеджменту різних рівнів розробляти комплекс превентивних заходів на 

основі прогнозу впливу гіперглобалізаційних явищ на національну економіку і 

сферу товарного обігу. 

2. Регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери 
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товарного обігу входить у компетенцію органів державного управління та 

забезпечується за допомогою формування нормативної бази і належної «якості» 

інституціонального середовища. Стосовно інституціонального середовища, то 

за умов становлення ринкових відносин особливості державного регулювання 

процесів модернізації і формування нормативної бази функціонування сфери 

товарного обігу досить сильно відрізнялися від сучасних реалій. Для періоду 

становлення ринку основними факторами, які обумовлювали особливості 

державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу, були: розвиток соціально-економічних відносин на певному 

етапі демонополізації сфери товарного обігу; вектор зовнішньоекономічних 

відносин та політична ситуація в країні; розвиненість нормативно-правового 

забезпечення функціонування сфери товарного обігу; зовнішній вплив 

міжнародних інститутів. Натомість для сучасних умов фактори дещо 

відрізняються, це: розширення електронної комерції та зміна інфраструктури 

товарного обігу; глобалізаційні процеси, «стирання кордонів» та 

протекціоністські настрої суспільства; політика імпортозаміщення та 

розширення експортного потенціалу в умовах зовнішньої агресії. 

За результатами проведеного аналізу виділено основні особливості 

державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу в умовах глобалізації та зовнішньої агресії, а саме: 

антимонопольне регулювання діяльності суб’єктів сфери товарного обігу; 

захист внутрішнього ринку; регламентація електронної комерції та віртуальних 

розрахунків; стандартизація і сертифікація товарів відповідно до європейських і 

світових норм; симетричні дії у зовнішньоторговельних відносинах із 

державою- агресором. 

3. Глобалізація передбачає не лише негативний вплив, а й можливість 

застосування надбань світової спільноти у вирішенні найбільш актуальних 

питань, у тому числі і соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу та підходів до удосконалення державного регулювання цих процесів. 

Відповідно, за результатами аналізу світового досвіду державної політики 
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забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (у 

межах основних міждержавних об’єднань світового економічного простору: G7 

(США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада); БРІКС 

(Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка); «Азійські тигри» (Сінгапур, 

Гонконг, Республіка Корея, Тайвань) визначено, що в умовах сучасних 

глобалізаційних явищ та активного становлення цифрової економіки державне 

регулювання соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

більшості країн визначається: формуванням та розвитком нормативної бази 

регулювання інтернет-торгівлі; намаганням захистити свої ринки за допомогою 

різноманітних заходів, що не суперечать вимогам СОТ; формуванням 

нормативних підходів до регулювання фінансових розрахунків за товари і 

послуги в інтернет-мережі з метою належного оподаткування; державною 

підтримкою реалізації великих інфраструктурних проектів за участі великої 

кількості країн. 

У цілому досвід більшості країн свідчить про необхідність активізації 

інноваційного розвитку та доцільності законодавчої підтримки цього процесу з 

метою виходу вітчизняних товаровиробників на світові ринки, а також 

модернізації сфери товарного обігу з урахуванням сучасних тенденцій 

гіперглобалізації. 

Результати досліджень автора щодо розробки методичних засад 

державної політики забезпечення соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу висвітлені у публікаціях [84;89-93;95;96;103;104;106-

108;110;117124;125]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІЗ СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

УКРАЇНИ, ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

 

3.1. Стан і тенденції функціонування та розвитку сфери товарного 

обігу в Україні 

 

Сфера товарного обігу реалізує важливі та чи не найбільш засадничі 

функції в контексті функціонування ринкової системи господарювання. 

Йдеться про обмін результатів праці на грошові засоби, задоволення потреб 

споживачів у товарах і послугах, безпосередній вплив на сфери виробництва і 

споживання суспільних благ, товарів та послуг. Відтак аналіз стану і тенденцій 

її функціонування та розвитку дозволяє сформувати важливі висновки в 

контексті не лише її соціально-економічного поступу, але й реалізації 

відповідної ролі в системі національного господарства, забезпеченні 

становлення визначних інститутів ринкової економіки та підтримки 

внутрішнього виробництва, вибудуванні раціональних та найбільш ефективних 

каналів товароруху, пропозиції на оптовому та споживчому ринках продукції 

(товарів, послуг) широкого асортименту, належної якості та справедливої й 

обґрунтованої ринкової вартості. 

У цьому контексті важливо відзначити зростання місткості вітчизняної 

сфери товарного обігу, що характерне для аналізованого періоду 2005-2017 рр. 

Так, за вказаний період обсяги оптового товарообороту зросли з 492,5 млрд грн 

до 1908,7 млрд грн (абсолютний приріст становив 1,4 трлн грн, а темпи 

зростання – у 3,9 рази), а роздрібного товарообороту підприємств – з 90,0 млрд 

грн до 586,3 млрд грн (на 496,3 млрд грн, або у 6,5 рази). Таким чином, в 

Україні зросли масштаби сфери товарного обігу, а, відповідно, й її потенціал в 
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системі внутрішнього виробництва і споживання товарів, робіт, послуг, що 

позитивно. 

Звичайно, в значній мірі чинником, який підсилив відповідні тенденції, 

стали інфляційні процеси, але й в абсолютному вираженні для більшості років 

аналізованого періоду також спостерігається приріст обсягу збуту на 

внутрішньому ринку держави товарів та послуг, що є свідченням посилення 

впливу сфери товарного обігу на виробництво і споживання товарів та послуг. 

До прикладу, в табл. Б.1 Додатку Б наведені ланцюгові темпи зростання 

обсягів роздрібного товарообороту в Україні. За цими даними можна 

констатувати щорічний приріст роздрібного товарообороту підприємств – 

юридичних осіб (при цьому показники 2015 та 2016 рр. становили близько 

14,0% та відповідали рівню знакових 2005, 2012 та деяких інших років); до 

2016 р. включно лише позитивний приріст був характерним для роздрібного 

товарообороту фізичних осіб – підприємців та обороту організованих ринків із 

продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків.  

Проте в аспекті місткості та структури сфери товарного обігу України 

простежуються й окремі негативні аспекти. Так, у 2017 р. офіційною 

статистикою було відображено зменшення обороту роздрібної торгівлі в 

порівнянні до 2016 р. (табл. 3.1). 

Більше того, значення в обсязі 815,3 млрд грн було практично 

аналогічним до 2012 р. і, відповідно, нижчим, ніж у 2013-2016 рр. Причиною 

цієї тенденції стало різке скорочення роздрібного товарообороту фізичних осіб 

– підприємців. Так, до 2016 р. помічалося стабільне щорічне нарощування 

цього показника. Але у 2017 р. його значення опустилося до 229 млрд грн, що 

було у 2,4 рази менше, ніж у 2016 р. Окрім того, починаючи з 2017 р., відсутні 

статистичні дані відносно обсягів роздрібного товарообороту ринків. У 

підсумку ці два чинники й обумовили спад роздрібного товарообороту. 

Водночас, на думку автора, ці тенденції швидше не відповідають реальному 

стану справ та є свідченням посилення тінізації роздрібної торгівлі як сегмента 

сфери товарного обігу нашої держави. Підтвердженням такого висновку є 
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статична інформація, яка засвідчує збереження великої чисельності діючих 

фізичних осіб – підприємців, у т. ч. тих, що спеціалізуються на роздрібній 

торгівлі. Продовжують своє функціонування й продовольчо-речові ринки, де 

здійснюється активний продаж товарів населенню. 

Таблиця 3.1 

Оборот роздрібної торгівлі в Україні та його структура у 2000, 2005,  

2010-2017 рр. (складено за [161, с. 8;160, с. 5;38]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/ 

2000 
2017/ 
2016 

Оборот роз-
дрібної тор-
гівлі, млрд 
грн 

47,5 174,4 541,5 685,7 812,1 888,8 901,5 1031,7 1175,3 815,3 767,8 -360,0 

у тому числі 
- роздріб-
ний товаро-
оборот під-
приємств 
(юр. осіб) 

28,8 90,0 271,4 350,1 405,1 420,1 427,5 487,6 556,0 586,3 557,5 30,3 

- роздріб-
ний товаро-
оборот фіз. 
осіб-підпри-
ємців 

17,0 68,7 230,7 311,3 375,2 411,5 415,6 472,5 537,1 229,0 212,0 -308,1 

- оборот ор-
ганізова-
них ринків з 
продажу с/г 
продуктів 
та неформа-
льних рин-
ків 

2,9 15,7 39,5 40,5 47,1 56,9 58,6 71,2 82,3 … -2,9 -82,3 

Частки в обороті роздрібної торгівлі (у тому числі), % 
- роздріб-
ного това-
рообороту 
підприємств 
(юр. осіб) 

53,8 51,6 50,1 47,9 47,9 47,3 47,4 47,3 47,3 71,9 18,1 24,6 

- роздріб-
ного това-
рообороту 
фіз. осіб-
підприємців 

35,8 39,4 42,6 45,4 46,2 46,3 46,1 45,8 45,7 28,1 -7,7 -17,6 

- обороту 
організова-
них ринків з 
продажу с/г 
продуктів 
та неформа-
льних рин-
ків 

6,2 9,0 7,3 5,9 5,8 6,4 6,5 6,9 7,0 … -6,2 -7,0 
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При цьому доводиться стверджувати про наявність оберненої ситуації, 

пов’язаної зі зростанням частки товарів, які реалізуються не через підприємства 

– юридичні особи, а через фізичних осіб – приватних підприємців. Так, якщо у 

2000 р. відповідне структурне співвідношення становило 53,8% до 25,8%, то у 

2016 р. обсяги реалізації товарів цими каналами практично вирівнялися. На 

думку автора, цю тенденцію потрібно вважати більше негативною, аніж 

навпаки. Аргументами тут виступають вищий рівень організованості 

товароруху, його контролю та обліку. Контраргументами – монополізація 

сфери товарного обігу і розподілу товарів. Все ж і фінансовий стан, і 

стабільність господарювання, і питання управління бізнесом у більшій мірі 

якісні та забезпечені саме в системі юридичних осіб – підприємств. Саме тому 

тенденція до зменшення частки роздрібного товарообороту підприємств радше 

негативна. 

Результати аналізу роздрібного товарообороту підприємств дозволяють 

вести мову про щорічне зростання цього сегмента вітчизняної сфери товарного 

обігу. Так, окрім окремих винятків (2013-2014, 2017 рр.), темпи щорічного 

приросту цього показника були відчутними. Слід звернути увагу на 2010 р. – 

30,4 %; 2011 р. – 29,0 %, 2012 р. – 15,7 %, 2005 р. – 14,5 %; 2016 р. – 14,0 % 

(табл. Б.2 Додатку Б). 

Окрім цього, у 2017 р. відповідний показник становив 586,3 млрд грн та 

збільшився до 2016 р. на 5,4 %, або на 30,3 млрд грн (табл. 3.2). Проте з 

урахуванням офіційних даних щодо зростання споживчих цін в Україні у грудні 

2017 р. до грудня 2016 р. на 13,7 %, доводиться стверджувати не про 

розширення, а про звуження сегмента роздрібного товарообороту підприємств 

(юридичних осіб), що, очевидно, негативно. 

За період 2005-2017 рр. в абсолютному вираженні в секторі роздрібного 

товарообороту підприємств у значно більших обсягах зросли масштаби 

товароруху непродовольчих товарів. Йдеться про 297,9 млрд грн, тоді як обсяги 

продажу продовольчих товарів збільшилися лише на 198,4 млрд грн (на 33,6 % 

менше). Водночас у відносному вираженні темпи зростання непродовольчих 
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товарів становили 6,4 рази, а продовольчих – 6,7 рази. Звернімо увагу й на те, 

що темпи приросту обсягів збуту продовольчих товарів були вищими у 

кожному з років періоду 2005-2013 рр. (табл. Б.2 Додатку Б). Відповідно, 

збільшувалася й частка продажу даної групи товарів у структурі роздрібного 

товарообороту. 

Таблиця 3.2 

Роздрібний товарооборот підприємств в Україні та його товарний склад і 

структура у 2005, 2010-2017 рр. (складено за [161, с. 10, 12;160, с. 7, 16;38]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2005 

2017 / 
2016 

Роздрібний товаро-
оборот, млрд грн 90,0 271,4 350,1 405,1 420,1 427,5 487,6 556,0 586,3 496,3 30,3 

у тому числі 
- продовольчі товари 34,9 101,4 136,3 162,7 177,8 170,2 200,2 227,9 233,3 198,4 5,4 
- непродовольчі 
товари 55,1 170,0 213,8 242,4 242,3 257,3 287,4 328,1 353,0 297,9 24,9 

Частки в роздрібному 
товарообороті, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

у тому числі 
- продовольчі товари 38,8 37,4 38,9 40,2 42,3 39,8 41,1 41,0 39,8 1,0 -1,2 
- непродовольчі 
товари 61,2 62,6 61,1 59,8 57,7 60,2 58,9 59,0 60,2 -1,0 1,2 

 

Але примітно, що при цьому практично не змінилася структура продажу 

продовольчих і непродовольчих товарів. Якщо у 2005 р. таке співвідношення 

становило 38,8 % до 61,2 %, то у 2017 р. – 60,2 % та 39,8 %. На думку автора, 

структура, яка утворилася, має у більшій мірі негативний підтекст, адже не 

відповідає аналогічним структурним співвідношенням у країнах із розвиненими 

економіками й ефективно функціонуючим внутрішнім ринком, для яких 

характерна значно менша частка продовольчих товарів і, відповідно, вищий 

рівень продажу товарів тривалого користування або яких ще називають 

інвестиційними товарами. Звичайно, що це обумовлено вищим рівнем 

купівельної спроможності громадян. Але для вітчизняної сфери товарного обігу 

додатковими чинниками, які обумовили все ще невисоку частку продажу і 

споживання непродовольчих товарів, залишаються існування значного 
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необліковуваного сегмента продажу непродовольчих товарів, високий рівень їх 

імпортозалежності, а також слабкість потенціалу банківського споживчого 

кредитування. 

Підтвердженням нижчої ефективності функціонування сегмента 

непродовольчих товарів вітчизняної сфери товарного обігу є інформація, 

подана у табл. 3.3. До прикладу, частка непродовольчих товарів у загальній 

сумі товарних запасів підприємств, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі, у 

2005-2017 рр. становила близько 74,0 %, тоді як продовольчих – 25,5-26,0 %. 

Більше того, якщо звернути увагу на ланцюгові темпи приросту обсягів 

товарних запасів (табл. Б.3 Додатку Б), то в більшості років аналізованого 

періоду очевидним було перевищення відповідних показників для 

продовольчих товарів над непродовольчими. Означене є свідченням істотно 

вищого рівня оборотності продовольчих товарів та, навпаки, – затовареності 

торговельних і складських мереж непродовольчими товарами. 

Таблиця 3.3 

Товарні запаси підприємств роздрібної торгівлі України та їх склад і 

структура у 2005, 2010-2017 рр. (складено за [161, с. 61-63;160, с. 67-69;38]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2000 

2017 / 
2016 

Товарні запаси,  
млрд грн 9,6 31,2 38,0 40,7 46,8 45,9 53,0 63,6 69,3 59,7 5,7 

у тому числі 
- продовольчі товари 2,5 7,7 9,8 9,3 9,5 10,7 13,4 17,4 17,7 15,2 0,3 
- непродовольчі 
товари 7,1 23,5 28,2 31,4 37,3 35,2 39,6 46,2 51,6 45,5 5,4 

Частки в товарних 
запасах, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

у тому числі 
- продовольчі товари 26,0 24,7 25,8 22,9 20,3 23,3 25,3 27,4 25,5 -0,5 -1,9 
- непродовольчі 
товари 74,0 75,3 74,2 77,1 79,7 76,7 74,7 72,6 74,5 0,5 1,9 

 
Загалом можна констатувати збільшення обсягу товарних запасів 

підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю в Україні. Станом на 2017 р. 

показник зріс до 69,3 млрд грн, що було на 59,7 млрд грн (або у 7,2 рази) та 
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5,7 млрд грн (на 8,9%) більше, ніж у 2005 р. та у 2017 р. відповідно. Але це як 

позитивна, так і негативна тенденція. З однієї сторони, покращується 

забезпеченість торговельних площ магазинів товарними запасами, але, з іншої, 

– при паритетних темпах зростання товарообороту це не є свідченням 

підвищення рівня товарооборотності – одного з ключових параметрів 

ефективності функціонування сфери товарного обігу країни.  

Зауважимо, що все ще не стали достатнім поштовхом для нарощування 

масштабів, підвищення ефективності та покращення структурних 

характеристик функціонування роздрібного сегмента сфери товарного обігу 

України поступова інформатизація торгівлі, впровадження у господарську 

практику інтернет-комунікацій та інформаційних технологій. Так, попри 

нарощування масштабів інтернет-торгівлі (у 2017 р. показник становив 6,9 

млрд грн, що було на 2,4 млрд грн (на 54,4 %) більше, ніж у попередньому році; 

до порівняння: ще у 2010 р. обсяги продажу товарів через мережу Інтернет 

становили лише 179,5 млн грн), частка такої форми просування товарів все ще 

не суттєва (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Обсяги продажу товарів через мережу інтернет у 2010-2017 рр.  

(складено за [161, с. 10;160, с. 7;38]) 
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Відповідний показник у 2017 р. досяг лише рівня 1,17%, що значно 

поступається масштабам інтернет-торгівлі в економічно розвинених державах. 

Швидкість та ефективність інтернет-торгівлі у рази вища. Відтак на порядку 

денному в системі державного регулювання модернізації сфери товарного обігу 

України постає завдання якнайширшого впровадження і використання 

електронних, цифрових та інформаційних технологій і не лише в частині 

купівлі/продажу, але й в усі складові та елементи бізнес-процесів та торгово-

технологічних операцій. Сюди потрібно додати й іншу не менш важливу (в 

контексті впливу на стан функціонування внутрішнього ринку, вітчизняного 

виробництва, конкурентного середовища та, як наслідок, – макроекономічної 

складової економічної безпеки держави) проблему, що стосується критично 

високого рівня імпортозалежності України. З інформації, поданої на рис. 3.2, 

чітко простежується тенденція до нарощування обсягів продажу товарів 

імпорту в порівнянні зі значно нижчими темпами приросту збуту товарів, 

виготовлених на території України. 

Рис. 3.2. Обсяги продажу, частки товарів у структурі роздрібного 
товарообороту, виготовлених на території України, та імпорту товарів  

у 2005, 2010-2017 рр. (складено за [161, с. 25;160, с. 28;38]) 
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Усе це мало підсумком стабільне скорочення частки вітчизняних товарів 

у структурі роздрібного товарообороту, що потрібно вважати негативним 

аспектом функціонування вітчизняної сфери товарного обігу та наявності 

істотних недоліків державного регулювання і недопущення її монополізації. 

Відомими загрозами і негативними наслідками критично високої 

імпортозалежності економіки та її внутрішнього ринку є девальвація 

національної грошової одиниці, стагнація внутрішнього (особливо місцевого) 

виробництва, узалежнення попиту та рівня задоволення потреб споживачів від 

тенденцій функціонування зарубіжних виробників та імпортерів, виведення 

доходів та капіталу за межі країни тощо.  

Звернімо увагу, що якщо ще у 2005 р. частка продажу товарів, 

виготовлених на території України, в структурі роздрібного товарообороту 

становила 70,5%, то до 2017 р. цей показник знизився до 52,3%. Потрібно 

додати, що у виключній мірі ця тенденція була обумовлена зростанням рівня 

імпортозалежності саме в сегменті непродовольчих товарів, але це також і 

підтвердження проблем вітчизняного виробничого сектора, зокрема в контексті 

виробництва і пропозиції на ринку якісних і конкурентоспроможних 

вітчизняних товарів споживчого призначення з високим рівнем доданої 

вартості. На переконання автора, питання подолання і протидії 

імпортозалежності має стати одним із ключових під час планування і реалізації 

ефективної та якісної державної політики модернізації вітчизняної сфери 

товарного обігу. 

Як уже зазначалося, в Україні щороку збільшуються обсяги оптового 

товарообороту. Зокрема, у 2017 р. показник досяг рівня 1,9 трлн грн (табл. 3.4). 

При цьому знаковими стали темпи зростання даного показника. Так, лише до 

попереднього року аналізований показник збільшився на 22,7 %, а до 2005 р. – 

у 3,9 рази. До порівняння: за 2016-2017 рр. обсяги оптового товарообороту 

збільшилися на 352,7 млн грн, що є суттєвим приростом у контексті 

формування ВВП країни. 

У контексті попередньо означених висновків щодо імпортозалежності 
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вітчизняної сфери товарного обігу важливо звернути увагу на істотно більші 

масштаби нарощування оптової реалізації саме групи непродовольчих товарів. 

Так, до 2005 р. оптовий товарооборот непродовольчих товарів у 2017 р. 

збільшився на 1,2 трлн грн, тоді як продовольчих товарів – на 0,23 трлн грн. У 

відносних показниках відповідні прирости були тотожними та становили 3,9 

рази.  

Таблиця 3.4 

Оптовий товарооборот в Україні та його товарний склад і структура  

у 2005, 2010-2017 рр. (складено за [39;158, с. 2-3;38]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2005 

2017 / 
2016 

Оптовий товаро-
оборот, млрд грн 492,5 993,7 1107,3 1093,3 1074,8 988,0 1244,2 1556,0 1908,7 1416,2 352,7 

у тому числі 
- продовольчі 
товари 79,1 193,8 194,5 215,2 199,7 194,7 224,3 252,8 314,0 234,9 61,2 

- непродовольчі 
товари 413,4 799,8 912,8 878,1 875,1 793,3 1019,9 1303,2 1594,7 1181,3 291,5 

Частки в опто-
вому товаро-
обороті, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

у тому числі 
- продовольчі 
товари 16,1 19,5 17,6 19,7 18,6 19,7 18,0 16,2 16,5 0,4 0,3 

- непродовольчі 
товари 83,9 80,5 82,4 80,3 81,4 80,3 82,0 83,8 83,5 -0,4 -0,3 

Частки продажу 
товарів вітчиз-
няного вироб-
ництва, % 

71,8 66,5 63,9 58,9 54,3 48,5 46,9 44,5 43,7 -28,1 -0,8 

у тому числі 
- продовольчі 
товари 78,6 75,1 75,5 73,7 71,7 71,4 75,2 76,4 76,8 -1,8 0,4 

- непродовольчі 
товари 70,5 64,4 61,4 55,3 50,3 42,9 40,7 38,3 37,2 -33,3 -1,1 

Коефіцієнт лан-
ковості перепро-
дажу товарів 

… … 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 - -0,1 

у тому числі 
- продовольчі 
товари … … 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 - 0,1 

- непродовольчі 
товари … … 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 - -0,1 
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Підтвердженням яскраво вираженої тенденції до нарощування обсягів 

збуту групи непродовольчих товарів є також інформація про ланцюгові темпи 

приросту цього показника (табл. Б.4 Додатку Б). Так, чітко простежувалися 

вищі темпи приросту обсягів оптового товарообороту непродовольчих товарів 

(над продовольчими) у 2005-2011 рр.  

Далі характерними були протилежні тенденції, але, починаючи з 2015 р., 

темпи нарощування обсягів продажу непродовольчих товарів знову 

перевищували темпи приросту обсягів реалізації продовольчих товарів. 

Квінтесенцією означених динамік став приріст частки оптових продаж 

непродовольчих товарів у 2017 р. (на 1,9 в. п.) на фоні паритетного зниження 

частки оптового збуту продовольчих товарів – на 1,9 в. п. 

Все це загрозливо на тлі посилення імпортозалежності вітчизняної сфери 

товарного обігу в сегменті непродовольчих товарів. Так, у кожному з років 

2005-2017 рр. частка продажу непродовольчих товарів, виготовлених на 

території України, в оптовій мережі підприємств лише скорочувалася. Сегмент 

продовольчих товарів, натомість, виступав певним амортизатором ситуації, але 

його місткість на внутрішньому ринку об’єктивно менша, що не дозволило в 

паритетній мірі послабити тенденції до імпортозалежності вітчизняної сфери 

товарного обігу і це негативно. 

У вітчизняному оптовому товарообороті протягом всього аналізованого 

періоду превалювала частка продажу саме непродовольчих товарів (83,5% у 

2017 р.). На думку автора, такий стан справ однозначно трактувати позитивно 

чи негативно не можна. Адже, з однієї сторони, продаж продукції 

продовольства завжди вважався прерогативою роздрібу, а непродовольчих 

товарів – опту. Але, з іншого боку, якщо врахувати досвід держав із більш 

збалансованою структурою сфери товарного обігу, то напрошуються висновки, 

пов’язані з тим, що як функціонал, так і можливості вітчизняної системи 

оптового товароруху продовольчих товарів ще далеко не сформовані. В іншому 

разі обсяги оптового товарообороту продовольчих товарів мали б бути істотно 

більшими та забезпечувати паритет у збуті в порівнянні з сегментом 
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непродовольчих товарів. 

У підсумку констатуємо збереження доволі високої частки оптового 

продажу на внутрішньому ринку України вітчизняних продовольчих товарів 

(76,8% у 2017 р.) та навпаки – стійку тенденцію до щорічного зменшення частки 

продажу вітчизняних непродовольчих товарів. Якщо останній показник у 2005 р. 

становив 70,5%, то у 2017 р. – 37,2%. Таким чином, скорочення за ці 12 років 

склало 33 в. п. 

Варто відзначити й ще один важливий аспект, який приводить до 

попередніх висновків відносно несформованості якісної, раціональної і 

структурно збалансованої інституційно-інфраструктурної системи товароруху. 

Підґрунтям для цього є низька, як на думку автора, ланковість перепродажу 

товарів. Відповідний коефіцієнт у 2017 р. становив 2,2 та до 2016 р. знизився на 

0,1, а до 2011 р. – на 0,2. Вищою була ланковість оптового продажу 

продовольчих товарів – 2,2, тоді як аналогічний коефіцієнт для непродовольчих 

товарів склав 2,2. 

Фактично мова йде про близько двох посередників на шляху руху товарів 

від виробника (імпортера) до кінцевого споживача. До порівняння: у державах із 

високим рівнем розвитку сфери товарного обігу чисельність таких посередників 

більша. Тут наявні такі сектори (ланки) товароруху, як: (1) посередництво 

(суб’єктами якого є уповноважені представники, дистриб’ютори, агенти, 

брокери, маклери, біржі, аукціони, ярмарки, торги), (2) опт (фірмові мережі, 

оптово-роздрібні суб’єкти, дискаунтери), (3) опт-роздріб (ритейлери, роздрібні 

торгові та торговельні підприємства, товарні ринки, об’єкти електронної 

комерції). Для України на сучасному етапі розвитку сфери товарного обігу 

система товароруху не раціональна і все ще не сформована, що призводить до її 

монополізації, недостатньо якісних і ефективних процесів логістики, 

транспортування та розміщування товарів, завищення вартості її продажу і 

перепродажу і т. ін. 

Відповідно, в процесі формування та реалізації державної політики 

модернізації сфери товарного обігу вказані недоліки мають стати важливими 
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об’єктами регулювання, що дозволить забезпечити і розвиток, і більш якісне 

функціонування аналізованого сегмента національної економіки. Це також 

позитивні зрушення і в контексті задоволення потреб споживачів, і подальшого 

розвитку суб’єктів сфери товарного обігу. 

Закономірно, що для вітчизняної сфери товарного обігу характерною є 

сезонність збуту товарів із яскраво вираженими піками у другому та третьому 

кварталах і спадами у першому та четвертому кварталах року (табл. 3.5 та 

рис. Б.1 Додатку Б).  

Таблиця 3.5 

Обсяги оптового товарообороту за кварталами в Україні у 2005, 2010-

2017 рр. (складено за [38]) 

(млрд грн) 

Квартали 
Роки Темпи 

зростання, % 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2005 

2017 / 
2016 

Усього за рік, у 
тому числі 492,5 993,7 1107,3 1093,3 1074,8 988,0 1244,2 1556,0 1908,7 3,9 р. 122,7 

- І квартал 84,2 193,5 234,8 236,7 240,4 208,6 287,9 310,7 391,1 4,6 р. 125,9 
- ІІ квартал 101,9 236,8 279,8 274,8 267,8 252,5 351,4 401,2 466,7 4,6 р. 116,3 
- ІІІ квартал 127,2 270,0 303,9 298,7 277,5 272,3 394,7 477,9 550,3 4,3 р. 115,1 
- ІV квартал 178,6 293,4 288,8 283,1 289,1 254,6 210,2 366,2 500,3 2,8 р. 136,6 

 

Це об’єктивне явище. Разом із тим, варіативність ширини та глибини 

асортименту товарів у національній системі товарного обігу мала б згладжувати 

чинник сезонності. Очевидно, що його збереження може бути свідченням 

певного узалежнення посередницького сектора від внутрішнього споживчого 

попиту, а також недостатньої його спроможності відносно налагодження 

стабільної і безперебійної роботи протягом усього календарного року.  

Для сучасного періоду розвитку сфери товарного обігу України 

характерною стала тенденція до нарощування обсягів товарних запасів 

підприємств оптової торгівлі. Так, у 2017 р. відповідний показник становив 

249,6 млрд грн, що було на 46,5 млрд грн (або 22,9 %) більше, ніж у 

попередньому році (табл. 3.6). Більше того, найвищі темпи приросту цього 
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показника були характерними саме для 2015-2017 рр. (табл. Б.5 Додатку Б). 

Так, ланцюгові темпи збільшення обсягу товарних запасів підприємств оптової 

торгівлі становили: 27,8 % у 2015 р., 29,7 % у 2016 р. та 22,9 % у 2017 р.  

Таблиця 3.6 

Товарні запаси підприємств оптової торгівлі України та їх склад і 

структура у 2010-2017 рр. (складено за [158, с. 4-5;38]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2005 

2017 / 
2016 

Товарні запаси, 
млрд грн 83,9 109,2 112,1 118,5 122,5 156,6 203,1 249,6 165,7 46,5 

у тому числі 
- продовольчі 
товари 20,6 21,5 25,5 24,0 99,7 23,1 33,0 39,3 18,7 6,3 

- непродовольчі 
товари 63,3 87,7 86,6 94,5 22,8 133,5 170,1 210,3 147,0 40,2 

Частки в товарних 
запасах, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

у тому числі 
- продовольчі 
товари 24,6 19,7 22,7 20,3 81,4 14,8 16,2 15,7 -8,9 -0,5 

- непродовольчі 
товари 75,4 80,3 77,3 79,7 18,6 85,2 83,8 84,3 8,9 0,5 

 

Як вже зазначалося при характеристиці сектора роздрібної торгівлі, 

нарощування обсягів товарних запасів є явищем дуальним – як з позитивним, 

так і негативним аспектами. Це є свідченням оперування підприємствами 

більшим масивом товарів, але у разі вищих темпів приросту товарних запасів у 

порівнянні зі зростанням товарообороту зазначене призводить до сповільнення 

оборотності товарів.  

У відповідності до наявної тенденції відносно високої активності з 

оптового продажу непродовольчих товарів саме за цією групою товарів можемо 

спостерігати й нарощування залишків товарних запасів. Якщо залишки 

продовольчих товарів за 2010-2017 рр. збільшилися лише вдвічі, то 

непродовольчих товарів – у понад три рази за той же період часу. 

Це забезпечило й структурні зрушення у співвідношеннях середніх 

залишків товарних запасів вітчизняних підприємств оптової торгівлі: у 2010 р. 
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частка непродовольчих товарів становила 75,4 %, а у 2017 р. – збільшилася до 

84,3 %. Таким чином, темпи зростання склали 8,9 в. п. 

Оптова та роздрібна торгівля в сукупності забезпечують загальне 

переміщення товарної маси від сфери матеріального виробництва (та імпорту) 

до кінцевого споживача. Ці сегменти сфери товарного обігу виконують важливі 

системоутворювальні функції, але водночас ще й доповнюють одна одну і 

надмірний перекіс в ту чи іншу сторону об’єктивно призводить до негативних 

наслідків та неефективного функціонування посередницької ланки, 

нераціонального розміщення в її межах продуктивних сил і господарсько-

фінансових ресурсів.  

На жаль, інформація, подана у табл. 3.7, підтверджує нерівномірність і 

нестабільність, відсутність якісного паритету між функціонуванням та 

розвитком сфер оптової та роздрібної торгівлі. Так, у 2016-2017 рр. темпи 

приросту товарообороту в оптовій торгівлі були вищими в порівнянні з 

роздрібною торгівлею. При цьому як за продовольчими, так і за 

непродовольчими товарами темпи зростання товарообороту в оптовій торгівлі 

перевищували відповідні показники для роздрібного продажу товарів. 

Таблиця 3.7 
Порівняння показників діяльності підприємств роздрібної та оптової 

торгівлі України у 2013-2017 рр. (складено за [161, с. 10, 12, 61-63;160, с. 7, 
16, 67-69;158, с. 2-5;39;38]) 

Показники Підприємства роздрібної торгівлі Підприємства оптової торгівлі 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Ланцюговий приріст 
товарообороту, % 6,9 1,2 -19,8 4,5 6,0 -1,7 -8,1 25,9 25,1 22,7 

у тому числі 
- продовольчі товари 9,3 -4,3 17,6 13,8 2,4 -7,2 -2,5 15,2 12,7 24,2 
- непродовольчі товари 0,0 6,2 11,7 14,2 7,6 -0,3 -9,3 28,6 27,8 22,4 
Коефіцієнт співвідношен-
ня продажу продовольчих 
та непродовольчих товарів 

0,695 0,691 0,697 0,695 0,660 0,228 0,245 0,220 0,193 0,197 

Ланцюговий приріст 
товарних запасів, % 14,9 -2,0 15,6 20,0 8,9 5,7 3,4 27,8 29,7 22,9 

у тому числі 
- продовольчі товари 2,2 12,6 25,2 29,9 1,7 -5,9 315,4 -76,8 42,9 19,1 
- непродовольчі товари 18,8 -5,6 12,5 16,7 11,7 9,1 -75,9 4,9 р. 27,4 23,6 
Частки імпортних товарів 
у структурі товарообороту 42,8 42,2 49,9 44,2 47,7 45,7 51,5 53,1 55,5 56,3 
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Диференціюється й товарна спеціалізація обидвох форм торгівлі: якщо в 

роздрібі підприємства у більшій мірі спеціалізуються на продажу продовольчих 

товарів, то в оптовій торгівлі – непродовольчих. Відповідні коефіцієнти у 2017 

р. становили 0,66 на користь збуту продовольчих товарів у роздрібній торгівлі 

та 0,197 – в оптовій торгівлі. На думку автора, зазначене є свідченням 

недостатності оптових систем товароруху продовольчих товарів та, навпаки, 

надмірності спеціалізації в збуті непродовольчих товарів через оптові канали 

товароруху. Відтак існують проблеми і перешкоди у розвитку системи продажу 

непродовольчих товарів у роздрібі. Це також значний структурний дисбаланс 

функціонування вітчизняної сфери товарного обігу. 

Переважає вітчизняна оптова посередницька ланка й в аспекті 

нарощування середніх залишків товарних запасів (у 2017 р. до 2016 р. показник 

збільшився на 22,9%, тоді як у роздрібній торгівлі – лише на 8,9%). Але при 

цьому тут наявний структурний недолік – вищий рівень імпортозалежності. 

Якщо в роздрібній торгівлі частка продажу імпортних товарів у 2017 р. склала 

47,7%, то в оптовій – 56,3%, або на 8,6 в. п. більше, що негативно. 

Важливою характеристикою стану та рівня модернізації сфери товарного 

обігу об’єктивно слугує рівень інноваційної активності в цьому секторі 

національного господарства. На жаль, як у вітчизняній економіці в цілому, так і 

посередницькому секторі активність зі створення, комерціалізації та 

впровадження нововведень, нових сучасних технологій та бізнес-процесів 

невисока. 

Так, у 2014-2016 рр. частка підприємств торгівлі, які займалися 

інноваціями становила лише 22,8% (табл. 3.8). Але, при цьому продуктові 

інновації впроваджувало лише 12,7% підприємств, а технологічні інновації – 

18,2%.  

Фактично ці два напрями інноваційної активності чи не найбільш 

важливі, але так і не стали пріоритетами для вітчизняних суб’єктів 

посередницької ланки, а в основному інноваційна діяльність зводиться тут до 

маркетингових чи організаційних інновацій, які впроваджувати 31,2% 
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підприємств. Схожі тенденції характерні й для структури зайнятих на 

вітчизняних торговельних суб’єктах бізнесу. 

Таблиця 3.8 

Показники оцінювання інноваційної активності підприємств сфери 
товарного обігу* України у 2012-2014, 2014-2016 рр., % (складено за [139, с. 

113, 114, 118, 122, 124, 128, 131]) 
Показники Роки Абсолютні 

відхилення, ± 2012-2014 2014-2016 
Частки підприємств торгівлі у загальній кількості 
обстежених підприємств (загалом), у т. ч.: 27,1 24,3 -2,8 
 - що займалися інноваційною діяльністю 20,8 22,8 2,0 
 - з технологічними інноваціями, у т. ч. з: 11,6 18,2 6,6 
    - продуктовими інноваціями 8,5 12,7 4,2 
    - процесовими інноваціями 15,4 25,4 10,0 
    - продуктовими та процесовими інноваціями 8,9 10,9 2,0 
 - з продовжуваною або перерваною інноваційною 
діяльністю 12,4 12,9 0,5 
 - з маркетинговими та/або організаційними 
інноваціями (нетехнологічними інноваціями) 38,1 31,2 -6,9 
Частки працюючих** на: 
 - інноваційно активних підприємствах торгівлі 17,7 26,4 8,7 
 - підприємствах торгівлі тільки з технологічною 
інновацією 2,6 4,0 1,4 
 - підприємствах торгівлі тільки з маркетинговими 
та/або організаційними інноваціями 10,6 11,8 1,2 
Частки підприємств торгівлі*** з технологічними 
інноваціями, що здійснювали інноваційну діяльність 
через: 
 - внутрішні науково-дослідні роботи 7,5 14,9 7,4 
 - зовнішні науково-дослідні роботи 7,8 5,0 -2,8 
 - придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення 69,8 47,2 -22,6 
 - придбання зовнішніх знань 12,0 12,2 0,2 
 - навчальну підготовку для інноваційної діяльності 21,1 15,7 -5,4 
 - ринкове запровадження інновацій 23,4 21,8 -1,6 
 - промислове проектування (дизайн) 17,9 13,2 -4,7 
Частки підприємств торгівлі*** з технологічними 
інноваціями, що розробляти інновації (загалом), 
у т. ч.: 

43,7 49,7 6,0 

 - товари 10,2 11,6 1,4 
 - послуги 4,4 5,4 1,0 
 - процеси 42,1 43,6 1,5 
Частки підприємств торгівлі*** з технологічними 
інноваціями, що мали партнера з інноваційної 
співпраці (загалом), у т. ч. в: 

20,1 29,6 9,5 

 - Україні 17,9 28,0 10,1 
 - Європі 6,2 5,0 -1,2 
 - інших країнах 4,6 3,0 -1,6 
* Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. 
** Відсотків до загальної кількості працюючих на обстежених підприємствах. 
*** Відсотків до загальної кількості обстежених підприємств з технологічними інноваціями. 
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Звернімо увагу на те, що вітчизняні суб’єкти сфери товарного обігу у 

дуже обмеженій мірі співпрацюють з зовнішніми партнерами в сфері 

інноваційної діяльності. Зокрема, частка підприємств торгівлі з технологічними 

інноваціями, які здійснювали інноваційну діяльність через зовнішні науково-

дослідні роботи, становила лише 5,0% та скоротилася на 2,8 в. п. На придбання 

зовнішніх знань припадало 13,2% від загальної чисельності підприємств; на 

навчальну підготовку кадрів для інноваційної діяльності – 15,7%, на 

промислове проектування – 13,2%. У той же час, практично кожне друге 

(47,2%) торговельне підприємство зводило власну інноваційну діяльність до 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. 

Підтвердженням таких висновків є й те, що частки підприємств торгівлі, 

які мали партнера з інноваційної діяльності, становили лише 28,0% по Україні, 

5,0% – у Європі та 3,0% у інших країнах світу. Очевидно, що такі дані не 

можуть бути свідченням високої інноваційної активності. Натомість, соціально-

економічна модернізація сфери товарного обігу України безпосередньо 

залежить і визначається інвестиційно-інноваційною активністю та 

ефективністю. Відповідно, на це слід спрямувати достатні державні зусилля. 

Важливою характеристикою становлення і розвитку сфери товарного обігу 

потрібно вважати його інституційно-суб’єктне та матеріально-технічне 

забезпечення. В цьому аспекті суттєвим недоліком варто розглядати наявну 

тенденцію до зменшення чисельності підприємств, які представляють сферу 

просування і збуту товарів. Так, кількість підприємств торгівлі у 2010 р. 

становила 110,2 тис. од., проте до 2016 р. скоротилася до 82,2 тис. од. 

(скорочення склало 25,4 %) (табл. 3.9).  

Особливо відчутним стало зменшення кількості підприємств оптової 

торгівлі – з 80,2 тис. од. до 61,3 тис. од. Лише за 2015-2016 рр. чисельність 

підприємств оптової торгівлі зменшилася на 8,0 тис. од. (23,6%), що досить 

відчутно і є підтвердженням погіршення інфраструктурних характеристик 

оптової та оптово-роздрібної ланки вітчизняної сфери товарного обігу.  
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Таблиця 3.9 

Інституційно-суб’єктне та матеріально-технічне забезпечення сфери 
товарного обігу в Україні у 2000, 2005, 2010-2016 рр. (складено [40, с. 31; 160, 

с. 82;141;38]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 

2000 
2016 / 
2015 

Кількість 
підприємств*, тис. од. ... ... 110,2 111,6 103,8 110,4 94,0 93,6 82,2 - -11,4 

у тому числі 
- оптова торгівля** … … 80,2 81,0 75,2 80,7 69,3 69,3 61,3 - 8,0 
- роздрібна торгівля** … … 22,2 22,5 20,4 20,8 17,1 16,7 14,1 - -2,6 
Кількість фіз. осіб-
підприємців*, тис. од. … … 1087,2 809,9 739,3 780,0 894,7 895,4 828,2 - -67,2 

у тому числі 
- оптова торгівля   169,9 101,2 76,9 87,3 113,5 123,7 117,6 - -6,4 
- роздрібна торгівля   877,1 699,5 620,8 648,1 728,1 720,0 660,5 - -59,5 
Частки торговельних 
підприємств* в 
загальній кількості 
суб’єктів господарю-
вання, % 

… … 29,1 29,7 28,4 28,1 27,6 27,3 26,8 - -0,5 

Частки фізичних осіб-
підприємців* сфери 
торгівлі в загальній 
кількості суб’єктів 
господарювання, % 

… … 54,8 54,1 52,7 51,7 51,2 50,1 48,8 - -1,3 

Кількість об’єктів 
роздрібної торгівлі (у 
тому числі), тис. од. 

103,2 75,2 64,8 64,2 62,3 59,8 49,6 49,6 49,3 - -0,3 

- магазинів 77,8 55,8 48,0 48,4 47,2 45,5 38,6 38,5 38,4 -39,4 -0,1 
- кіосків 21,1 13,9 9,8 7,7 6,8 5,5 4,9 4,8 4,5 -16,6 -0,3 
Торгова площа в 
розрахунку на один 
магазин, м2 

90,2 114,0 175,6 186,3 196,8 206,9 200,7 200,6 200,5 110,3 -0,1 

Кількість ринків, од. 2514 2886 2758 2698 2647 2609 2428 2177 2134 -380,0 -43,0 
Кількість торгових 
місць на ринках,  
тис. од. 

664,1 931,4 886,3 878,9 867,1 849,7 803,1 732,7 716,6 52,5 -16,1 

Кількість торгових 
місць в середньому на 
одному ринку, од. 

264 323 321 326 328 326 331 337 336 72,0 -1,0 

Торгова площа ринків, 
тис. м2 13354 14333 13764 13546 13146 13036 12404 11368 11289 -2065,0 -79,0 

Торгова площа в 
розрахунку на один 
ринок, тис. м2 

5,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 - 0,1 

* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 
** Крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. 

 

Попри послаблення ролі в економіці (ВВП, зайнятість, інвестиції, податки 

до бюджетів усіх рівнів), зменшення кількості підприємств призводить й до 
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монополізації низки товарообмінних процесів, погіршення покриття територій 

країни товарами і послугами, послаблення засад міжгалузевої і 

міжфункціональної співпраці тощо. З іншої сторони, зазначені тенденції 

частково є й свідченням певної оптимізації суб’єктів сфери оптової торгівлі, 

оскільки вони продовжують домінувати в структурі чисельності підприємств 

галузі. Так, у 2016 р. частки підприємств оптової та роздрібної торгівлі в 

загальній кількості суб’єктів торговельної діяльності становили 74,6% на 23,0% 

відповідно (рис. Б.2 Додатку Б). При цьому частка оптових підприємств за 

2010-2016 рр. навіть збільшилася – на 1,8 в. п. 

Ситуація з фізичними особами – підприємцями була протилежною: станом 

на 2016 р. частка тих, що спеціалізувалися на роздрібній торгівлі, становила 

79,8%, а на оптовій – 14,2%. За 2010-2016 рр. це співвідношення не надто 

змінилося. Все ж для фізичних осіб – підприємців і тих, що спеціалізуються на 

роздрібній торгівлі, і тих, що спеціалізуються на оптовій торгівлі, також 

характерним стало зменшення їх чисельності за 2010-2016 рр. – на 24,7% та 

30,8% відповідно. Вказане призвело й до зменшення частки підприємств 

торгівлі в загальній чисельності підприємств у економіці держави. Якщо у 2010 

р. їх частка в загальній кількості підприємств становила 29,1%, то у 2016 р. – 

26,8% (на 2,3 в. п. менше). Відповідні показники для фізичних осіб – 

підприємців складали 54,8 % та 48,8 %, а зменшення – 6,0 в. п. 

Підтвердженням висновку щодо негативного впливу зменшення 

чисельності підприємств на функціонування сфери товарного обігу стало 

відповідне скорочення кількості об’єктів роздрібної торгівлі, що призводить до 

погіршення забезпеченості населення торговими площами. Так, за 2000-2016 

рр. кількість об’єктів торгівлі зменшилася на 52,2%, кількість магазинів – на 

50,6%, кількість кіосків – на 78,7%, а кількість ринків – на 15,1%. Водночас 

зменшення чисельності об’єктів торгівлі відбувається на тлі нарощування 

торгових площ, що слід вважати позитивним аспектом розвитку вітчизняної 

сфери товарного обігу. В 2016 р. торгова площа у розрахунку на один магазин 

становила 200,5 м2, що було на 110,3 м2 (в понад удвічі) більше, ніж у 2000 р. 
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Зросла й кількість торгових місць в середньому на одному ринку. У 2016 р. 

показник становив 336 од., що було найвищим значенням (за винятком 2016 р.). 

Збереглося й високе значення обсягу торгової площі в розрахунку на один 

ринок. Відповідний показник у 2016 р. становив 5,3 тис. м2. Але при цьому 

негативною тенденцією стало зменшення загальної торгової площі вітчизняних 

ринків. Зокрема, за 2000-2016 рр. цей показник знизився на 2,1 млн м2, що 

негативно. 

Загалом слід констатувати укрупнення торговельних підприємств та 

об’єктів торгівлі, все більше переважання великих магазинів і супермаркетів, 

особливо у сегменті роздрібної торгівлі, що часто призводить до монополізації 

важливих сегментів сфери товарного обігу України з усіма негативними 

наслідками сповільнення товароруху, завищення вартості товарів, зниження 

господарської ефективності і т. ін. Підтвердженням наявності таких тенденцій є 

інформація, подана у табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 
Окремі показники спеціалізації сфери роздрібного товарного обігу в 

Україні у 2013-2017 рр. (складено за [161, с. 81;160, с. 97]) 

Показники 

Кількість діючих об’єктів торгівлі, од. Торгова площа, тис. м2 

2013 2014 2015 2016 2017 
2017 р. 

до 
2013 р., 

% 
2013 2014 2015 2016 2017 

2017 р. 
до 

2013 р., 
% 

Магазини 
загалом, у т. ч.: 42922 38621 38481 38439 32662 76,1 8946 7753 7720 7698 7031 78,6 
- продовольчі з 
торговою 
площею від     
400 до 2499 м2 

1563 1451 1485 1533 1505 96,3 1478 1268 1273 1311 1242 84,0 

- продовольчі з 
торговою 
площею від 
2500 м2 і більше  

266 152 167 160 152 57,1 1412 792 843 818 754 53,4 

- непродовольчі 
з торговою 
площею від 
1000 до 2499 м2 

51 60 64 54 41 80,4 80 84 91 77 59 73,8 

- непродовольчі 
з торговою 
площею понад 
2500 м2 

33 26 56 57 25 75,8 450 495 1089 1097 298 66,2 

Магазини само-
обслуговування 6161 6827 7548 8049 7642 124,0 4195 4493 4663 4745 4677 111,5 
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Йдеться передусім про порівняно кращі показники відносно динаміки 

кількості підприємств та їх торгової площі для більш крупних об’єктів торгівлі. 

Це продовольчі та непродовольчі магазини з торговими площами понад 

2,5 тис. м2. 

Отже, сучасний період функціонування та розвитку сфери товарного 

обігу України характеризується позитивними аспектами що в статиці, що в 

динаміці, але наявні й істотні недоліки, які призводять до зниження її 

ефективності і погіршення важливих структурних характеристик. Відповідно, в 

процесі реалізації державної політики модернізації цієї важливої сфери у 

системі національного господарства необхідно зосередити увагу на їх усуненні.  

 

 

 

 

3.2. Регіональні аспекти соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу 

 

Висновки, зроблені в підсумку аналізу стану, тенденцій розвитку, 

характеристик та структурних аспектів функціонування і проявів модернізації 

сфери товарного обігу, об’єктивно неповні без урахування їх просторово-

територіальних особливостей, передусім у регіональному аспекті. Загалом 

позитивні передумови та параметри розвитку можуть виявитися навіть 

деструктивними для збалансованого поступу внутрішнього ринку, сфери обігу 

товарів (послуг), системи національного господарства в цілому. Мова йде про 

надмірні регіональні диференціації і диспропорції соціально-економічного 

розвитку, критичні розриви у ключових показниках між найбільш та найменш 

розвиненими й інвестиційно привабливими територіями держави, недосконале 

розміщення продуктивних сил та виробничих відносин і занепад унаслідок 

цього значної частини територій країни. 

На жаль, спостереження за обсягами роздрібного та оптового 
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товарообороту дають підстави до попереднього висновку про наявність 

регіональних диспропорцій і диференціацій, що в підсумку можуть позначатися 

і навіть призвести до неефективного функціонування сфери товарного обігу 

України. Так, спостерігається істотне переважання в масштабах сфери 

товарного обігу м. Києва відносно решти регіонів держави. До порівняння: 

лише м. Київ станом на 2017 р. формувало 23,4% та 52,2% загальнодержавних 

обсягів роздрібного та оптового товарообороту. Така концентрація внутрішньої 

торгівлі об’єктивно негативна для збалансованого функціонування і розвитку 

економіки, адже призводить до надмірної ділової активності на незначній 

території, тоді як інші території держави стають «економічною периферією» та 

менш інвестиційно привабливими. 

З інформації, поданої на рис. 3.3, чітко простежуються істотні 

диференціації в місткості сфери товарного обігу за областями України. Зокрема, 

в сегменті роздрібного товарообороту в 2017 р. переважали такі регіони, як 

Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Київська, Львівська та Запорізька 

області. Істотні нерівномірності характерні й у динаміці, коли за 2005-2017 рр. 

роздрібний товарооборот у Київській області збільшився в 10,4 рази, але за цей 

же час в Донецькій області – лише на 39,9%, а в Луганській області зменшився 

на 18,1% (табл. Б.6 Додатку Б).  

У сегменті оптового товарообороту з істотним відривом переважали 

Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Волинська та Донецька 

області. При цьому, якщо у середньому в Україні за 2005-2017 рр. обсяги 

оптового товарообороту збільшилися у 3,7 рази, то в низці регіонів темпи 

зростання були істотно вищими, до прикладу, у Волинській області – 7,0 рази, у 

Тернопільській області – 7,9 рази (табл. Б.10 Додатку Б). Відповідно до даних 

можна стверджувати, що ситуація ускладнюється й тим, що надмірні 

диференціації ще й щороку посилюються (табл. Б.7 та Б.11 Додатку Б) та, 

попри те, мають свій негативний прояв і поширення на субрегіональний рівень, 

посилюючи розриви в масштабах ринків і ефективності функціонування сфери 

товарного обігу між обласними центрами та рештою територій, особливо – 
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сільськими поселеннями, малими містами, гірськими та прикордонними 

територіями. 
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а) роздрібний товарооборот б) оптовий товарооборот 

Рис. 3.3. Місткість сфери товарного обігу за регіонами України у 2017 р.,  
млрд грн (складено за [161, с. 11;39]) 

Примітка: без м. Київ, показник становить  
137,3 млрд грн (23,4 % від загального обсягу) 

Примітка: без м. Київ, показник становить  
996,6 млрд грн (52,2 % від загального обсягу) 
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Це сповільнює їх ділову активність та знижує потенціал соціально-

економічного зростання. Відтак важливим аспектом подальшої модернізації 

сфери товарного обігу нашої держави потрібно визначити стимулювання 

збалансованого просторово-структурного розвитку сфери товарного обігу, 

збільшення обсягів платоспроможного попиту і доступної пропозиції товарів та 

послуг на менш економічно розвинених територіях, відновлення базової 

інфраструктури посередницької ланки в межах всієї країни. 

Наголосимо, що саме заготівельна, складська, транспортно-логістична та 

торговельна інфраструктура слугує як передумовою, так і наслідком 

регіонального та місцевого розвитку сфери товарного обігу. Зазначене 

підтверджується тісною кореляцією між регіонами з найбільшими обсягами і 

місткістю внутрішнього ринку та регіонами з найкращою забезпеченістю 

торговою площею магазинів (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Торгова площа магазинів підприємств роздрібної торгівлі за регіонами 
України у 2017 р., тис. м2 (складено за [161, с. 84]) 

 

 

Примітка: без м. Київ, показник становить 1307 тис. м2 (18,6 % від загального обсягу) 
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У 2017 р. до регіонів із найбільшими обсягами торгової площі магазинів 

підприємств роздрібної торгівлі відносилися Дніпропетровська, Одеська, 

Харківська, Кіровоградська, Львівська та Запорізька області. Здебільшого саме 

для цих регіонів були характерними й позитивні темпи нарощування торгових 

площ магазинів у 2005-2017 рр. (табл. Б.12 Додатку Б). У інших регіонах 

держави загальнообласні обсяги торгових площ магазинів не перевищували 300 

тис. м2. Водночас у межах наведеної інформації дещо аналогічним виглядає 

виокремлення Кіровоградської області, для якої характерні великі обсяги 

торгових площ магазинів, але водночас істотно менші обсяги товарного обігу. 

Очевидно, це свідчення певного недовикористання матеріально-технічного та 

ресурсного потенціалу, на що слід також звернути увагу в процесі модернізації 

вітчизняної сфери товарного обігу. 

Відзначимо також і критичні розміри перевищення роздрібних 

торговельних площ міста Києва, що становили у 2017 р. 1307 м2, а це 18,6 % від 

загальнодержавного значення даного показника. 

На переконання автора, потрібно наголосити на тому, що у процесі 

аналізу модернізації стану сфери товарного обігу в значно більшій мірі важливо 

констатувати не стільки конкретні значення, а також масштаби динаміки тих чи 

інших ключових показників, як ідентифікувати, виявити та оцінити її наслідки. 

Адже саме оцінювання наслідків модернізації дозволяє вести мову про міру її 

успіху, а також рівень впливу результатів на важливі соціальні та економічні 

параметри функціонування торговельно-посередницької сфери, внутрішнього 

ринку і національної економіки в цілому. Відповідні висновки та ще й з 

урахуванням регіональних особливостей надають більшої системності і 

практичної потенційності відповідному інформаційно-аналітичному 

забезпеченню державної політики в аналізованій сфері. 

У табл. 3.11 наведені результати аналізу ключових соціальних аспектів 

модернізації сфери товарного обігу України. Так, загалом станом на 2017 р. 

обсяги роздрібного товарообороту в розрахунку на одну особу населення 

становили 13,8 тис. грн, що в середньому на місяць складає 1,2 тис. грн (а в 
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еквіваленті актуального курсу дол. США – близько 40 дол. США) і не може 

вважатися високим значенням як у порівнянні з аналогічним показником в 

економічно розвинених державах, так і з реальним рівнем прожиткового 

мінімуму громадян. 

Таблиця 3.11 

Показники соціального розвитку сфери товарного обігу за регіонами 

України у 2017 р. (складено за [176, с. 429-431;161, с. 11, 78, 84;155, с. 23, 147-

150]) 
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Україна 13,8 9 1659 7631 5 
Вінницька 8,0 10 1299 5712 6 
Волинська 11,6 9 1387 4657 6 
Дніпропетровська 15,8 10 1969 6182 5 
Донецька 3,7 3 468 10142 8 
Житомирська 9,7 10 1239 5529 8 
Закарпатська 10,8 7 1360 5269 5 
Запорізька 14,8 9 1658 5383 5 
Івано-Франківська 8,3 7 1121 4897 7 
Київська 22,0 14 2647 9112 3 
Кіровоградська 10,2 12 1344 5161 5 
Луганська 1,4 2 268 3956 12 
Львівська 14,0 12 1670 5611 5 
Миколаївська 11,6 10 1574 6598 5 
Одеська 18,8 10 2607 5088 4 
Полтавська 10,5 11 1399 5535 6 
Рівненська 5,4 10 1382 4479 7 
Сумська 8,5 8 1396 4728 6 
Тернопільська 7,5 8 926 5916 8 
Харківська 15,9 12 2002 4749 6 
Херсонська 11,8 10 1724 6396 5 
Хмельницька 9,5 10 1500 6185 6 
Черкаська 10,0 9 1127 4987 7 
Чернівецька 9,1 7 1119 5040 7 
Чернігівська 9,7 11 1434 4767 6 
м. Київ 44,2 14 4452 11982 3 
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Відтак офіційний рівень зазначеного показника або занижений (у т. ч. із 

урахуванням тіньового та необліковуваного секторів ринку), або є свідченням 

недосконалості статистичного обліку реальних обсягів роздрібного сегмента 

вітчизняної сфери товарного обігу. Водночас потрібно вести мову про те, що це 

середнє значення по державі, тоді як у низці регіонів даний показник був 

істотно нижчим. Якщо не брати до уваги Донецьку та Луганську області, то це, 

до прикладу, – в Рівненській області – 4,5 тис. грн на особу, у Тернопільській 

області – 7,5 тис. грн, у Вінницькій області – 8,0 тис. грн, у Івано-Франківській 

області – 8,3 тис. грн, у Сумській області – 8,5 тис. грн і т. д. 

Абсолютно нестабільною слід вважати ситуацію з тенденціями зміни 

показника роздрібного товарообороту за регіонами України, зокрема низка 

областей, для яких станом на 2005 р. характерними були високі позиції, до 2017 

р. опустилися до посереднього чи низького рівня і навпаки (табл. Б.13 

Додатку Б). 

Фактично перевищення середньодержавного значення роздрібного 

товарообороту в розрахунку на одну особу наявного населення у 2017 р. було 

характерним лише для таких регіонів, як м. Київ, Дніпропетровська, Запорізька, 

Київська, Львівська, Одеська та Харківська області. Означене, на думку автора, 

є свідченням певного недоліку соціального аспекту модернізації сфери 

товарного обігу держави, адже у превалюючій більшості регіонів не вдалося 

забезпечити достатню частину мешканців прийнятним обсягом товарів, які 

вони можуть придбати в роздрібній торговельній мережі. 

Дещо кращим є стан справ із забезпеченням населення об’єктами 

роздрібної торгівлі. Середній по державі показник становив у 2017 р. 9 таких 

об’єктів на 10 тис. осіб наявного населення, що з огляду на стійку тенденцію до 

укрупнення підприємств, створення нових сучасних великих супер- і 

гіпермаркетів може вважатися порівняно високим значенням. При цьому 

позитивно, що забезпеченість населення об’єктами роздрібної торгівлі була 

вищою за середньодержавне значення одразу в 15 регіонах, але водночас і 

негативно, що за 2005-2017 рр. відбулося зниження цього показника в усіх без 
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виключення регіонах нашої держави (табл. Б.14 Додатку Б). 

Додамо сюди й те, що на сьогодні сфера товарного обігу України 

утворена комплексом взаємопов’язаних об’єктів торгівлі, складування, 

постачання різних галузей економіки, що реалізують завдання доведення до 

кінцевого споживача необхідних товарів і послуг, обміну результатів праці на 

грошові засоби, вивчення попиту і впливу на виробництво з метою його 

подальшого ефективного та якісного задоволення. Вказане можна вважати 

позитивним аспектом у підсумку реалізації процесів соціальної модернізації 

вітчизняної сфери товарного обігу, тим більше з огляду на наявну позитивну 

тенденцію до збільшення показника в переважній більшості регіонів нашої 

держави (табл. Б.15 Додатку Б). 

Цього не скажеш у контексті раціонального розміщення торгових площ 

підприємств роздрібної торгівлі. Так, у цілому по державі забезпеченість 

висока – 1,7 тис. м2 в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. Але при 

цьому розрив між регіоном із найвищим значенням (4452 м2 у м. Києві) та 

найнижчим значенням (268 м2 у Луганській області) перевищував 16 разів. У 

переважній більшості областей країни (19 регіонів) аналізований показник був 

істотно нижчим за середньодержавне значення. 

Потрібно звернути увагу на те, що в посередницькому секторі вітчизняної 

економіки порівняно високим є рівень оплати праці, що позитивно у контексті 

соціальної відповідальності його суб’єктів. Зокрема, середньомісячна заробітна 

плата штатних працівників тут склала у 2017 р. 7,6 тис. грн, і, за виключенням 

промисловості, це було найвище значення серед сфер реального сектора 

економіки держави.  

Для вітчизняної торгівлі характерне й збалансоване нарощування рівня 

середньої заробітної плати за регіонами держави та за періодами 2005-2017 рр. 

(табл. Б.16 Додатку Б). 

Хоча, якщо порівнювати з іншими видами економічної діяльності, то 

актуалізується висновок про необхідність активізації матеріального 

стимулювання праці персоналу, адже рівень оплати праці значно вищий у 
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галузях інформатизації та телекомунікацій (13,8 тис. грн), фінансової та 

страхової діяльності (14,9 тис. грн), професійної, наукової та технічної 

діяльності (12,7 тис. грн), державного управління й оборони, обов’язкового 

соціального страхування (14,4 тис. грн), мистецтва, спорту, розваг та 

відпочинку (9,1 тис. грн). Більше того, рівень оплати праці у торгівлі в 

превалюючій чисельності областей України був нижчим за середньодержавне 

значення цього показника, яке фактично утворилося за рахунок високих 

заробітних плат в секторі у Донецькій та Київській областях, м. Києві. 

Відомо, що попри формування доходів громадян (у вигляді заробітної 

плати та інших форм винагороди за працю) важливим аспектом соціальної ролі 

галузі чи сектора економіки слугують масштаби створених робочих місць і 

забезпечення зайнятості. Слід визнати, що роль вітчизняної посередницької 

сфери у забезпеченні зайнятості населення висока, хоча, на погляд автора, має і 

потенціал до подальшого зростання. Підтвердженням високого рівня зайнятості 

є значення питомих показників зайнятості на підприємствах сфери товарного 

обігу в регіонах нашої держави. Так, в середньому на 10 м2 торгової площі у 

2017 р. припадало 5 осіб штатних працівників, що є високим значенням. Більше 

того, значення цього показника було вищим у 15 регіонах держави, а в таких 

областях, як Луганська, Донецька, Житомирська та Тернопільська, – сягало 

близько 1 зайнятого в розрахунку на 1 м2. 

Але необхідно вказати й на суттєвий недолік у зазначеному аспекті. Мова 

йде про зменшення загальної чисельності зайнятого в торгівлі населення, як у 

цілому в державі, так і за більшістю регіонів (табл. Б.17 Додатку Б). Так, за 

2005-2017 рр. чисельність зайнятих у середньому по державі тут зменшилася на 

0,65 млн осіб. Серед регіонів найбільшим був спад у Донецькій – 0,3 млн осіб, у 

Луганській – 0,17 млн осіб, у Харківській – 22,9 тис. осіб, у Миколаївській та у 

Черкаській областях – по 13,6 тис. осіб. 

Позитивним наслідком соціальної модернізації вітчизняної сфери 

товарного обігу потрібно вважати наявність тенденцій до покращення окремих 

важливих параметрів, характеристик і відповідних показників. Так, у більшості 
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регіонів України за період 2005-2017 рр. спостерігалися високі темпи зростання 

роздрібного товарообороту в розрахунку на одну особу наявного населення, 

забезпеченості населення торговою площею магазинів роздрібної торгівлі та 

середньомісячної заробітної плати штатних працівників (табл. 3.12). Але при 

цьому спостерігалися й негативні зміни, як-от зниження рівня забезпеченості 

населення об’єктами роздрібної торгівлі та зменшення чисельності штатних 

працівників у розрахунку на 1 м2 торгової площі підприємств торгівлі. 

Особливо негативним аспектом соціальної модернізації вітчизняної сфери 

товарного обігу в динамічному аспекті, на думку автора, потрібно вважати 

скорочення питомих показників зайнятості у регіонах України. До прикладу, за 

2005-2017 рр. у середньому за областями нашої держави цей показник знизився 

на 29,0 %. У 2015-2017 рр. ситуація стабілізувалася, але у 2010-2017 рр. були 

характерними відносно високі темпи зниження – 16,7 %. Таким чином, 

тенденція до скорочення зайнятості в розрахунку на одиницю торгової площі 

підприємств стабільна і вже має довгостроковий характер, простежується в 

абсолютній більшості регіонів (табл. Б.18 Додатку Б).  

Беззаперечно, об’єктивними чинниками цього стали збільшення торгових 

площ при сталій чисельності зайнятих, заміщення «живої» праці 

автоматизацією і комп’ютеризацією частини торгово-технологічних процесів, 

стагнація, характерна для економіки в цілому, і масова зовнішня трудова 

міграція.  

Проте, з іншої сторони, більш активний розвиток і модернізація сфери 

товарного обігу, збільшення чисельності підприємств, торгових площ, 

диференціація каналів товароруху мали би в адекватній мірі компенсувати 

означені негативні тенденції. 

Натомість результати економічного аналізу стану і тенденцій розвитку 

вітчизняної сфери товарного обігу не дають достатніх підстав для оптимізму в 

аналізованій сфері. Так, попри те, що у 2017 р. роздрібний товарооборот в 

розрахунку на 1 м2 торгової площі в середньому за регіонами України становив 

83,4 тис. грн,  у  більшості  областей  цей   показник   був   значно   нижчим  (до  
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Таблиця 3.12 

Базисні темпи зростання показників соціального розвитку сфери 

товарного обігу за регіонами України у 2005, 2010, 2015, 2017 рр. (складено 

за [176, с. 429-431;161, с. 11, 78, 84;155, с. 23, 147-150;38]) 
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Продовження табл. 3.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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 / 
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 / 
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прикладу, у Луганській області – 55,2 тис. грн (на 33,8% менше), у Вінницькій 

області – 60,0 тис. грн (на 28,1% менше), у Сумській області – 63,4 тис. грн (на 

23,9%)), а коефіцієнт диференціації значень у регіонах з найвищим (м. Київ) та 

найнижчими (Луганська область) рівнями – 1,9 (табл. 3.13); диференціації 

посилюються й з огляду на нерівномірні темпи зростання аналізованого 

показника за регіонами України (табл. Б.19 Додатку Б). 

У більшості областей України зберігається високий рівень 

імпортозалежності сфери товарного обігу, що негативно, адже це призводить до 

узалежнення що споживання, що розвитку виробничого комплексу, що 

функціонування суб’єктів посередницької ланки від обсягів та структури 

імпортного постачання. Звернімо увагу, що якщо в середньому в Україні частка 

товарів, виготовлених на території нашої держави, у структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі становила у 2017 р. 52,3%, то у таких областях, 

як Вінницька (47,3% та на 5,0 в. п. менше), Одеська (49,8% та на 2,5 в. п. 
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менше), Тернопільська (51,5% та на 0,8 в. п. менше), м. Київ (43,3% та на 9,0 в. 

п. менше), цей показник був істотно нижчим, а відтак імпортозалежність – 

вищою. За період 2005-2017 рр. для всіх без виключення областей України 

характерним стало зростання частки імпортних товарів у структурі роздрібного 

товарообороту. Причому такий приріст був суттєвим та коливався від 6,5% до 

35,2% (табл. Б.20 Додатку Б). 

Таблиця 3.13 

Показники економічного розвитку сфери товарного обігу за регіонами 

України у 2017 р. (складено за [176, с. 429-431;161, с. 11, 25, 60, 78, 84;38]) 
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Україна 83,4 52,3 8,5 965,7 328 
Вінницька 60,0 47,3 8,2 412,2 282 
Волинська 66,7 56,4 8,7 1268,8 411 
Дніпропетровська 88,2 56,4 7,3 815,4 287 
Донецька 80,2 57,6 11,3 649,7 288 
Житомирська 81,0 59,1 12,4 383,8 361 
Закарпатська 71,3 52,0 8,1 364,8 207 
Запорізька 89,2 59,6 9,8 627,9 608 
Івано-Франківська 74,0 60,0 8,8 371,8 203 
Київська 90,1 53,3 8,7 1381,1 293 
Кіровоградська 80,6 66,3 13,0 729,5 328 
Луганська 55,2 58,9 10,7 191,9 385 
Львівська 87,9 53,3 7,4 615,3 247 
Миколаївська 73,3 57,8 11,0 762,8 472 
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Полтавська 84,3 55,1 11,1 550,5 349 
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Тернопільська 67,0 51,5 8,1 395,4 206 
Харківська 85,5 52,0 7,7 601,0 409 
Херсонська 70,6 53,8 9,1 419,3 431 
Хмельницька 59,2 57,0 8,1 394,7 313 
Черкаська 81,9 57,3 9,4 635,2 395 
Чернівецька 71,3 56,8 8,0 332,5 417 
Чернігівська 70,5 62,8 9,4 384,9 306 
м. Київ 105,0 43,3 8,2 3866,5 426 
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Не надто високим рівнем характеризуються й регіональні значення 

показника оборотності товарних запасів. У середньому за підсумками 2017 р. 

відповідний коефіцієнт становив 8,5 рази, за якого один оборот середнього 

залишку товарних запасів у роздрібній торгівлі становив близько 42 днів. 

Очевидно, що для роздрібної торгівлі рівень оборотності залишається доволі 

низьким. Водночас значення цього показника ще нижче у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Рівненській, 

Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та у м. 

Києві. Оборотність товарів у межах регіональних сегментів сфери товарного 

обігу сповільнюється ще й з причини зростання обсягів середньої величини 

товарних запасів, часто з темпами зростання вищими за темпи зростання 

роздрібного товарообороту (табл. Б.21 Додатку Б). Підтвердженням цього стало 

зниження швидкості обороту товарів у більшості регіонів України у 2017 р. до 

відповідних показників 2005 р. (табл. Б.22 Додатку Б). 

Вказане є свідченням недостатності використання сучасних методів 

управління товарними потоками на основі передових логістично-збутових 

підходів і методів, потенціалу електронної комерції у сфері товарного обігу в 

регіонах нашої держави, що одночасно слугує й чинником стримування 

питомого обсягу товарообороту підприємств торгівлі, наприклад у розрахунку 

на одного зайнятого працівника. Середнє значення цієї характеристики 

продуктивності праці торговельної сфери в Україні у 2017 р. становило 965,7 

тис. грн. Загалом це доволі високе значення показника, але в низці областей 

ефективність праці в торгівлі не настільки висока. У Вінницькій області обсяги 

товарообороту на одного зайнятого склали 412,2 тис. грн (лише 42,7% від 

середньодержавного показника), в Житомирській області – 383,8 тис. грн 

(39,7%), у Закарпатській області – 364,8 тис. грн (37,8%), у Івано-Франківській 

області – 371,8 тис. грн 38,5%), у Луганській області – 191,9 тис. грн (19,9%), у 

Рівненській області – 254,3 тис. грн (26,3 %), у Тернопільській області – 395,4 

тис. грн (40,9%), у Хмельницькій області – 394,7 тис. грн (40,9%), у 

Чернівецькій області – 332,5 тис. грн (34,4%), у Чернігівській області – 384,9 
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тис. грн (39,9 %). 

Нестабільними є й регіональні динаміки обсягів товарообороту в 

розрахунку на одного зайнятого у сфері торгівлі. До прикладу, якщо за 2005-

2017 рр. показник у Кіровоградській області збільшився у 7,3 рази, то в 

Житомирській – знизився на 40,6 % (табл. Б.23 Додатку Б). Вказане є 

свідченням існування потреби та доцільності в реалізації комплексу заходів на 

регіональному і місцевому рівнях, орієнтованих на пришвидшення оборотності 

товарів і на зростання продуктивності праці персоналу підприємств торгівлі. 

Відзначимо, що процеси заміщення продовольчо-речових ринків 

сучасними супер- та гіпермаркетами, характерні для сучасного періоду поступу 

України та її внутрішнього ринку, мають і позитивні, і негативні наслідки. До 

перших відноситься зростання якості обслуговування покупців, посилення 

рівня контролю торговельних операцій і т. ін.; до других – посилення 

монополізації сфери, ускладнення доступу товарів, у т. ч. власного 

виробництва, до торговельних мереж і т. д. 

У будь-якому разі ці об’єктивні процеси продовжують розвиватися і 

привели до того, що у 2017 р. до 2005 р. кількість ринків із продажу споживчих 

товарів в Україні скоротилася на 785 од. (у т. ч. у Донецькій області – на 203 

од., у Луганській області – на 112 од., в Одеській області – на 35 од., у 

Вінницькій області – на 34 од., у Львівській області – на 26 од.) (табл. Б.24 

Додатку Б), а середньодержавне значення показника кількості торгових місць у 

середньому на одному ринку з продажу споживчих товарів становило 328 од. 

Водночас не спостерігається критичних диспропорцій між регіонами держави 

за цим показником, а в окремих областях, де стан розвитку сфери товарного 

обігу нижчий, споживчі ринки представлені більшою чисельністю місць (для 

Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Запорізької, Чернівецької 

областей навіть зафіксовано приріст кількості торгових місць на ринках з 

продажу споживчих товарів у 2017 р. до 2015 р. (табл. Б.25 Додатку Б)), що 

можна вважати певним компенсаторним чинником. 

Зауважимо, що за 2005-2017 рр. у найбільших обсягах зросла кількість 
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торгових місць в середньому на споживчих ринках у таких регіонах держави, як 

Запорізька (на 186 од.), Миколаївська (на 106 од.), Волинська (на 92 од.), 

Луганська (на 73 од.) та Чернівецька (на 55 од.) області; при цьому вираженим 

був характерний спад цього показника у Дніпропетровській (на 82 од.), 

Чернігівській (на 66 од.), Харківській (на 47 од.), Тернопільській (на 32 од.) та 

Черкаській (на 28 од.) областях (табл. Б.26 Додатку Б). 

Позитивно, що низка важливих економічних індикаторів модернізації 

сфери товарного обігу України в динаміці покращуються. Можна відзначити 

підвищення рівня у більшості регіонів держави за 2005-2017 рр. таких 

показників, як роздрібний товарооборот в розрахунку на один м2 торгової 

площі магазинів та роздрібний товарооборот в розрахунку на одного зайнятого 

в торгівлі, а також чисельність зайнятих в розрахунку на одиницю площі 

магазинів (табл. 3.14). 

Визнаємо, що в значній мірі ці позитивні зміни були забезпечені 

нарощуванням обсягу товарообороту за рахунок зростання рівня споживчих 

цін, а також нестабільністю зайнятості на вітчизняних підприємствах сфери 

товарного обігу. Підтвердженням цього є яскраво виражені негативні тенденції 

в регіонах нашої держави, пов’язані зі зростанням імпортозалежності та 

зниженням швидкості оборотності товарних запасів, що в значній мірі призвели 

до погіршення фінансово-економічної ефективності функціонування 

вітчизняної сфери товарного обігу як в цілому, так і в регіонах України.  

Для виявлення статистично значимих зв’язків та відношень між 

ключовими параметрами функціонування і розвитку сфери товарного обігу 

України та результуючою ознакою було застосовано регресійний аналіз.  

За залежну змінну було обрано показник “частка роздрібного та оптового 

товарообороту у ВРП” (вихідна інформація розміщена в табл. Б.6 та Б.10 

Додатку Б). Фактично, проводилася перевірка впливу параметрів 

функціонування сфери товарного обігу на результат у вигляді її внеску в 

кожному з регіонів держави у валовий регіональний продукт як головний 

економічний показник розвитку регіонів країни. 
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Таблиця 3.14 

Базисні темпи зростання показників економічного розвитку сфери 
товарного обігу за регіонами України у 2005, 2010, 2015, 2017 рр. (складено 

за [176, с. 429-431;161, с. 11, 25, 60, 78, 84;38]) 
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-18,2 -35,0 -28,9 -10,9 -6,5 -24,6 -33,4 -16,2 -23,1 -29,7 -20,9 -13,6 -24,0 -17,8 -18,9 -19,1 -30,0 -19,1 -35,2 -11,6 -23,5 -18,8 -25,3 -25,8 -18,6 -9,8 

20
17

 / 
20

10
 

-12,0 -24,2 -12,5 -6,6 -4,7 -16,1 -8,7 -7,3 -6,1 -16,1 -11,5 -4,2 -14,5 -12,5 -13,6 -12,2 -14,6 -13,5 -17,6 -8,6 -22,6 -14,6 -19,4 -14,9 -15,4 -10,0 

20
17

 / 
20

15
 

-5,8 -9,8 4,6 -5,4 -10,4 -6,4 -7,4 -7,2 -6,2 -3,0 -4,5 -7,8 -6,9 -6,1 -1,0 -8,9 -5,7 -6,6 -6,3 -6,0 -5,2 -7,4 -10,3 -12,8 -4,2 -4,4 

К
ое

фі
ці

єн
т 

об
ор

от
но

ст
і т

ов
ар

ни
х 

за
па

сі
в 

пі
дп

ри
єм

ст
в 

ро
зд

рі
бн

ої
 т

ор
гі

вл
і 

20
17

 / 
20

05
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-0,7 -2,2 -4,2 -1,7 0,5 -1,1 -3,0 0,5 -3,0 -6,4 -1,3 0,4 -1,4 1,5 1,2 1,5 -5,1 0,7 -1,2 0,5 -0,1 0,3 -0,7 -3,0 -0,5 -0,2 
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продовження табл. 3.14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

То
ва

ро
об

ор
от

 п
ід

пр
иє

мс
тв

 т
ор

гі
вл

і у
 р

оз
ра

ху
нк

у 
на

 о
дн

ог
о 

за
йн

ят
ог

о 
пр

ац
ів

ни
ка

, т
ис

. г
рн

 

20
17

 / 
20

05
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101,5 106,0 128,8 77,8 103,6 109,7 110,7 144,1 114,7 96,4 115,5 123,4 108,3 129,0 110,1 98,6 106,8 107,3 86,6 89,7 109,4 96,0 93,4 115,2 82,3 99,5 

20
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 / 
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102,2 97,6 126,5 96,6 104,3 100,3 105,6 131,6 105,2 107,3 115,5 125,4 105,1 139,2 105,6 95,9 110,1 100,5 97,2 107,1 111,1 100,6 94,3 114,9 96,2 105,7 

20
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 / 
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97,3 96,6 103,8 99,0 88,3 99,7 92,4 103,1 100,5 114,5 100,0 103,2 95,4 100,2 102,7 86,8 97,9 97,2 92,8 100,0 96,6 96,6 98,3 101,5 99,4 103,6 

 

За незалежні змінні були взяті дані з різних аспектів економічної та 

соціальної ефективності функціонування сфери товарного обігу області. Це 

зокрема такі показники, як х1 – роздрібний товарооборот на одну особу 

населення (табл. Б.13 Додатку Б); х2 – забезпеченість населення об’єктами 

роздрібної торгівлі (табл. Б.14 Додатку Б); х3 – забезпеченість населення 

торговою площею магазинів (табл. Б.15 Додатку Б); х4 – середньомісячна 

заробітна плата штатних працівників торговельних підприємств  (табл. Б.16 

Додатку Б); х5 – кількість зайнятих на торговельних підприємствах в 

розрахунку на величину торгової площі  (табл. Б.18 Додатку Б); х6 – оптовий 

товарооборот підприємств опової торгівлі на одиницю населення  (табл. Б.10 

Додатку Б); х7 – роздрібний товарооборот на 1 м.кв торгової площі  (табл. Б.19 

Додатку Б); х8 – частки товарів, виготовлених на території України, у структурі 

роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств (табл. Б.20 Додатку Б); 
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х9 – коефіцієнти оборотності товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі  

(табл. Б.22 Додатку Б); х10 – товарооборот підприємств торгівлі у розрахунку на 

одного зайнятого працівника  (табл. Б.23 Додатку Б); х11 – кількість торгових 

місць в середньому на одному ринку з продажу споживчих товарів (табл. Б.26 

Додатку Б).    

Усі залежні та незалежні змінні були враховані за всіма регіонами 

України за такі періоди: 2005, 2010-2017 рр. Таким чином, при аналізі 

використано інформаційно-аналітичну базу даних, яка складалася з понад 2925 

показників. У підсумку проведення регресійного аналізу отримано інформацію, 

занесену в табл. 3.15.  

Таблиця 3.15 

Результати регресійного аналізу впливу соціально-економічних 

характеристик функціонування сфери товарного обігу на її частку у ВРП 

за регіонами України  

Показники 
Коефіцієнти 

регресії 
чинників 

Похибка 
Ст’юдента за 

коефіцієнтами 
регресії 

Коефіцієн-
ти ß 

Похибка 
Ст’юдент

а за 
коефіцієн
-тами ß 

t(20) р-рівень 

6,882582 0,394714 17,4369 0,000000 
х4 – середньомісячна 
заробітна плата штатних 
працівників 
торговельних 
підприємств 

0,833938 0,055143 -0,590398 0,039039 -15,1231 0,000000 

х5 – кількість зайнятих 
на торговельних 
підприємствах в 
розрахунку на величину 
торгової площі 

0,204074 0,045636 0,323719 0,072391 4,4718 0,000012 

х6 – оптовий 
товарооборот 
підприємств опової 
торгівлі на одиницю 
населення 

0,887946 0,063874 0,389898 0,028047 13,9015 0,000000 

х10 – товарооборот 
підприємств торгівлі у 
розрахунку на одного 
зайнятого працівника 

0,420437 0,093646 0,295165 0,065744 4,4896 0,000012 

х11 – кількість торгових 
місць в середньому на 
одному ринку з продажу 
споживчих товарів 

-0,098489 0,031661 -0,171282 0,055062 -3,1107 0,002115 

R2 = 0,7925; F (5,219) = 172,11; Std. Error = 0,21412 
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Узагальнено вплив параметрів функціонування сфери товарного обігу на 

її внесок у соціально-економічний розвиток регіонів приймає такий вигляд: 

1110654 098,042,089,020,083,088,6 хххххY  , 

де Y – рівень оптової та роздрібної торгівлі у ВРП. 

Як можемо констатувати, ідентифіковано статистично значимий вплив на 

внесок сфери товарного обігу у ВРП не всіх з аналізованих факторів, а лише – 

розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників торговельних 

підприємств, кількості зайнятих на торговельних підприємствах в розрахунку 

на величину торгової площі, обсягу оптового товарообороту підприємств 

опової торгівлі на одиницю населення, обсягу товарообороту підприємств 

торгівлі у розрахунку на одного зайнятого працівника та кількості торгових 

місць в середньому на одному ринку з продажу споживчих товарів. 

При цьому, більшість зі зазначених чинників має позитивний вплив на 

внесок роздрібної і оптової торгівлі у ВРП. Але, обернений зв’язок 

спостерігається з такою незалежною змінною, як “кількість торгових місць в 

середньому на одному ринку з продажу споживчих товарів”. На нашу думку, це 

обумовлено потуповим заміщенням об’єктів магазинної торгівлі ринків з 

продажу товарів.  

Інформація – а саме – дані щодо незалежних змінних – була використана 

й для проведення кластерного аналізу регіонів України за параметрами – 

аспектами  соціального та економічного стану розвитку сфери товарного обігу. 

При цьому відповідні групування були виконані станом на 2005 р. (Додаток Д) 

та на 2017 р. (рис. 3.5). Таким чином, ведемо мову про виділення 5 груп 

регіонів України за параметрами соціально-економічної модернізації 

вітчизняної сфери товарного обігу. 

Зокрема, до першої групи з найвищими значеннями соціально-

економічних параметрів розвитку сфери товарного обігу можна віднести м. 

Київ та Київську область. 

До другої групи з порівняно нижчими значеннями показників розвитку 

сфери товарного обігу потрапили Луганська та Донецька області. 
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Рис. 3.5. Граф-дерево поєднань соціально-економічних параметрів 

функціонування сфери товарного обігу в регіонах України у 2017 р. 

(розраховано автором) 

 

До третьої групи з порівняно високими показниками соціального 

розвитку сфери товарного обігу потрапили Волинська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська, 

Чернівецька та Чернігівська області.  

Четверту групу регіонів держави склали області, що характеризуються 

більш-менш рівномірними (середніми) показниками економічного стану та 

ефективності функціонування сфери товарного обігу. Це Одеська та Харківська 

області. 

До п’ятої групи регіонів потрапили: Вінницька, Дніпропетровська, 

Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, 

Херсонська та Хмельницька області. Цю групу регіонів країни можна відмітити 
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як області з дещо вищими порівняно з середніми значеннями стану 

функціонування і розвитку сфери товарного обігу. 

У порівнянні з 2005 р. значно покращилися позиції Київської області, 

послабилися позиції Одеської області. В середньому ситуація залишилася 

схожою. Отриману інформацію потрібно вважати суттєвою інформаційно-

аналітичною основою для стратегування, планування і в подальшому – 

реалізації більш дієздатної політики державного регулювання модернізації і 

розвитку сфери товарного обігу України, реалізації її потенціалу в системі 

національного господарства держави. 

 

 

 

 

3.3. Діагностика соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу  

 

Як ідентифіковано в підсумку аналізу та показано у попередніх 

підрозділах дослідження, розвиток і модернізація вітчизняної сфери товарного 

обігу характеризуються і позитивними, і негативними аспектами, і 

сприятливими, і негативними тенденціями.   

В підсумку важко сформувати комплексний висновок щодо міри 

модернізації, а це, своєю чергою, перешкода для вироблення єдиного підходу в 

межах державного управління і, зокрема, регулювання в контексті досягнення 

планових успіхів у сфері модернізації цього важливого системоутворювального 

сегмента національного господарства України. 

Іншими словами, актуалізується завдання якісної діагностики як стану, 

так і перспектив модернізації сфери товарного обігу, ідентифікації чинників, які 

в найбільшій мірі сприяють і перешкоджають системним структурним 

зрушенням, реалізації ролі та потенціалу сфери товарного обігу в розвитку 

національної економіки, її реального сектора та задоволенні потреб споживачів 
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і підвищенні рівня якості життя населення. 

На думку автора, важливим аспектом, а також відмінністю діагностики від 

аналізу стану розвитку сфери товарного обігу є сфокусованість дослідження не 

стільки на питаннях обсягів і ефективності, як безпосередньо ролі в соціально-

економічному розвитку або ж наслідків її модернізації для суспільства та 

економіки. 

Виходячи з цього засадничого положення, важливо передусім звернути 

увагу на динаміку забезпеченості вітчизняного населення товарами, а також 

інфраструктурними характеристиками посередницької сфери, відповідальної за 

переміщення товарної маси зі сфери виробництва у сектор споживання товарів 

та послуг. Так, як можемо констатувати з інформації, поданої у табл. 3.16, для 

України характерні високі темпи нарощування обсягів роздрібного 

товарообороту в розрахунку на одиницю наявного населення. Якщо у 2000 р. 

показник становив 585 грн, то у 2017 р. – 13,8 тис. грн (у 23,6 рази більше). 

Звернімо увагу, що згідно з офіційними даними Державної служби статистики 

України за період 2000-2017 рр. темпи зростання інфляції становили 294,1 %. 

Відповідно, реальні темпи зростання роздрібного товарообороту в розрахунку 

на одиницю населення хоча й були дещо нижчими (близько 20,0 рази), але все 

ж високими. Зазначене в більшій мірі обумовлене зростанням доходів 

населення і, відповідно, розширенням його купівельної спроможності та 

місткості внутрішнього споживчого ринку. Хоча й суб’єкти посередницького 

сектора також вдало адаптувалися і підтримали істотне підвищення рівня 

забезпеченості населення держави широким асортиментом якісних товарів і 

послуг. При цьому одразу простежується й негативний аспект, пов’язаний із 

спочатку формуванням, а потім і нарощуванням диференціацій у забезпеченості 

(у т. ч. через купівельну спроможність) міського та сільського населення 

споживчими товарами і послугами. Так, станом на 2017 р. коефіцієнт 

диференціації зріс до 5,5 раза, а темпи зростання аналізованого показника у 

міських поселеннях за 2000-2017 рр. становили 24,1 рази, тоді як у сільських 

поселеннях – лише 15,7 рази (на 8,4 рази менше). 
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Таблиця 3.16 

Показники забезпеченості населення товарними та матеріально-

технічними ресурсами у розрізі територій в Україні у 2000, 2005, 2010-

2017 рр. (складено за [161, с. 10, 76;160, с. 7, 82, 93;38]) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2000 
2017 / 
2016 

Роздрібний товаро-
оборот на 1 особу 
населення, грн 

585 1911 5916 7659 8885 9520 9914 11380 13029 13801 13216 772 

у тому числі 
- у міських 
поселеннях 766 2596 7878 10180 11849 12694 13146 15071 17318 19240 18474 1922 

- у сільській 
місцевості 210 468 1623 2119 2344 2479 2779 3106 3388 3501 3291 113 

Забезпеченість 
населення об’єк-
тами роздрібної 
торгівлі, од. на 10 
тис. осіб 

21 16 14 14 14 13 11 12 12 9 -12 -3 

у тому числі 
- у міських 
поселеннях 21 17 15 16 15 15 12 13 13 11 -10 -2 

- у сільській 
місцевості 21 14 11 11 10 9 8 8 8 6 -15 -2 

Забезпеченість 
населення магази-
нами, од. на 10 тис. 
осіб 

16 12 10 11 10 10 9 9 9 8 -8 -1 

у тому числі 
- у міських 
поселеннях 14 12 11 11 11 11 10 10 10 9 -5 -1 

- у сільській 
місцевості 18 12 9 9 8 7 6 6 6 5 -13 -1 

Забезпеченість 
населення торговою 
площею магазинів 
підприємств розд-
рібної торгівлі, м2 
на 10 тис. осіб 

1437 1355 1842 1975 2040 2073 1806 1805 1808 1659 222 -149 

у тому числі 
- у міських 
поселеннях 1582 1627 2379 2572 2690 2745 2366 2360 2374 2191 609 -183 

- у сільській 
місцевості 1137 779 663 660 602 580 552 559 533 457 -680 -76 

 

Посилення цього дисбалансу, попри об’єктивні причини, має й 
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суб’єктивні підстави. Одна з них – вкрай низький рівень розвитку і поширення 

сфери товарного обігу, а також її базової інфраструктури, на сільські поселення 

і віддалені території держави, особливо гірські та з ознаками депресивності. 

Беззаперечно, що забезпечити однаковий рівень розвитку сфери товарного 

обігу на території міських і сільських поселень об’єктивно неможливо та й 

недоцільно. Але справедливий і висновок про необхідність покращення 

інфраструктурних характеристик торговельної системи на менш економічно 

розвинених територіях у процесі модернізації вітчизняної сфери товарного 

обігу.  

Це підтверджується значно нижчим рівнем забезпеченості населення 

об’єктами роздрібної торгівлі в сільській місцевості. Так, загалом по Україні 

цей показник в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2000 р. 

становив 21 об’єкт, тоді як у 2017 р. знизився до 9 од. Таким чином, спад 

становив 2,3 рази. Примітно, що на початок аналізованого періоду чисельність 

об’єктів роздрібної торгівлі в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 

сільській місцевості та в міських поселеннях була однаковою і становила 21 од. 

Але вже до 2017 р. відбулися істотні негативні зрушення: кількість об’єктів 

роздрібної торгівлі на 10 тис. осіб населення у міських поселеннях скоротилася 

до 11 об’єктів, а в сільській місцевості – до 6 об’єктів. Відповідно, якщо темпи 

спаду в міських поселеннях склали 47,6%, то в сільській місцевості були 

вищими і становили 71,4%. 

Приблизно такою ж є й динаміка зміни чисельності магазинів, причому як 

загалом у державі, так і в структурі міських та сільських поселень. У 2017 р. на 

10 тис. осіб населення припадало 8 магазинів; 9 магазинів у міських поселеннях 

та 5 – у сільській місцевості. До базисного – 2000 р. чисельність магазинів в 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у міських поселеннях України 

скоротилася на 35,7%, тоді як в сільській місцевості – на 72,2%. 

Очевидно, що ці тенденції значним чином об’єктивні і закономірні, в 

превалюючій мірі визначені й високими темпами скорочення чисельності 

населення нашої держави, а також вищими темпами як міграції, так і трудової 
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міграції населення, що проживає на сільських територіях. Позаяк, якщо 

врахувати стан матеріально-технічної бази відповідних об’єктів на сільських і 

віддалених територіях, рівень їх техніко-технологічної модернізації і т. ін., то 

закономірним буде висновок про все ж відставання цього важливого 

соціального аспекту модернізації сфери товарного обігу на цих територіях. 

Відповідно, вказане важливо врахувати при плануванні і подальшій реалізації 

державної політики модернізації сфери товарного обігу в Україні. 

Хоча вже на сьогодні простежуються й позитивні аспекти у розвитку 

вітчизняної посередницької сфери в частині покращення забезпеченості 

населення торговою площею магазинів підприємств роздрібної торгівлі. 

Відповідний показник в розрахунку на 10 тис. осіб населення у 2017 р. склав 

1659 м2, що було на 222 м2 (або на 15,4%) більше, ніж у 2000 р. За аналогічний 

період часу покращилася й забезпеченість населення торговою площею 

магазинів підприємств роздрібної торгівлі – з 1582 м2 у 2000 р. до 2191 м2 у 

2017 р. (темпи зростання становили 38,5 %, а абсолютний приріст – 609 м2). 

Попри те, необхідно вказати й на негативний аспект – скорочення 

забезпеченості населення торговою площею магазинів підприємств роздрібної 

торгівлі на території сільських поселень нашої держави. Зменшення склало 

більше як 50% – з 1137 м2 у 2000 р. до 457 м2 у 2017 р. 

Безперечно, що зміни як в масштабах, так і в просторово-структурних 

характеристиках забезпеченості населення у торгових площах позначилися й на 

обсягах товарної маси, що була переміщена від сфери виробництва до сфери 

кінцевого споживання товарів (послуг). Загалом для України характерною є 

тенденція до збільшення обсягів роздрібного товарообороту в розрахунку на 

один об’єкт роздрібної торгівлі. Відповідний показник у 2017 р. становив 14,9 

млн грн (табл. 3.17), що, на думку автора, може вважатися достатньо високим 

значенням. При цьому показник зростав високими темпами протягом всього 

аналізованого періоду і лише за останній рік збільшився на 3,6 млн грн (на 

32,3%), а за 2000-2017 рр. – у 53,5 рази. 

Практично аналогічні зміни відбулися за аналізованим показником у 
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міських та сільських поселеннях. Різниця полягала лише в різній динаміці 

розвитку ситуації. 

Таблиця 3.17 

Показники територіального розвитку роздрібного товарообороту в Україні 

у 2000, 2005, 2010-2017 рр. (складено за [161, с. 10, 76;160, с. 7, 82, 93;38]) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2000 

2017 / 
2016 

Роздрібний 
товарооборот 
на 1 об’єкт 
роздрібної 
торгівлі, тис. 
грн 

279,1 1196,8 4188,3 5453,3 6502,4 7025,1 8619,0 9830,6 11277,9 14918,6 14639,5 3640,7 

у тому числі 
- у міських 
поселеннях 363,9 1625,5 5292,8 6566,7 7697,7 8434,3 10090,4 11361,3 12982,2 16880,9 16517,0 3898,7 

- у сільській 
місцевості 92,8 146,8 901,8 1954,8 2378,6 1746,0 3394,5 3990,3 4494,9 6459,5 6366,7 1964,6 

Роздрібний 
товарооборот 
на 1 магазин,  
тис. грн 

370,2 1612,9 5654,2 7233,5 8582,6 9233,0 11075,1 12664,9 14479,2 17929,7 17559,5 3450,5 

у тому числі 
- у міських 
поселеннях 528,1 2358,7 7419,1 8958,0 10356,5 11277,6 13104,0 14784,8 16715,7 20320,8 19792,7 3605,1 

- у сільській 
місцевості 104,4 168,4 1097,0 2385,8 2946,9 2156,9 4204,5 4951,8 5705,1 7709,7 7605,3 2004,6 

Роздрібний 
товарооборот 
на 1 м2 тор-
гової площі 
магазинів, 
тис. грн 

4,1 14,2 32,2 38,8 43,6 44,6 55,1 63,2 72,2 83,4 79,3 11,2 

у тому числі 
- у міських 
поселеннях 5,0 16,7 34,3 39,6 44,0 46,3 55,6 63,9 73,1 83,7 78,7 10,6 

- у сільській 
місцевості 0,7 2,7 15,5 32,2 39,0 26,9 50,5 55,8 63,7 80,3 79,6 16,6 

 

Якщо у міських поселеннях України обсяги роздрібного товарообороту в 

розрахунку на один об’єкт роздрібної торгівлі зросли за 2000-2017 рр. у 46,4 раз 

(за 2016-2017 рр. – на 30,0%), то в сільській місцевості – 69,5 рази (43,7%). 
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Звернімо увагу на практично аналогічний характер і у співвідношеннях 

(де в абсолютному вимірі переважали показники для міських поселень), і у 

швидкості динаміки (де переважали показники для сільських територій) 

показника роздрібного товарообороту в розрахунку на один магазин. Його 

темпи зростання у 2017 р. до 2000 р. та у 2017 р. до 2016 р. у міських та 

сільських поселеннях, відповідно, становили 38,5 рази (21,6%) та 78,3 рази 

(35,1%).  

Таким чином, констатуємо перевищення динаміки збільшення обороту 

роздрібної торгівлі в розрахунку на один об’єкт торгівлі на сільських 

територіях у порівнянні з міськими поселеннями України. Водночас очевидно, 

що це не результат зростання ефективності сфери товарного обігу на територіях 

сільських поселень держави, а скоріше суб’єктивні наслідки, з одного боку, 

збільшення обсягів товарообороту та, з другого, – випереджальних темпів 

скорочення чисельності об’єктів роздрібної торгівлі, локалізованих на 

сільських територіях. 

Зауважимо, що протягом всього аналізованого періоду в Україні 

характерною була тенденція до збільшення обсягів роздрібного товарообороту 

в розрахунку на 1 м2 торгової площі магазинів. Якщо цей важливий показник 

ефективності сфери товарного обігу у 2000 р. становив 4,1 тис. грн, а у 2010 р. – 

32,2 тис. грн, то до 2017 р. збільшився до 83,4 тис. грн, що було у 2,5 рази 

більше, ніж у 2010 р. 

Тому слід звернути увагу на важливий структурний аспект, а саме: те, що 

до 2013 р. аналізований показник для сільських поселень істотно поступався 

значенню аналогічного показника у міських поселеннях. Але з 2014 р. ситуація 

почала змінюватися і у 2017 р. показники майже вирівнялися. Коефіцієнт 

диференціації становив лише 1,04 на користь міських поселень. 

На думку автора, це одночасно й підтвердження зростання ефективності 

торгівлі (зокрема, більш раціонального та оптимального використання торгових 

площ і складських приміщень) підприємств на сільських територіях і одночасно 

погіршення ефективності – в міських поселеннях. Відповідно, в процесі 
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нарощування торгових площ і збільшення залишків товарної маси 

підприємствам і аналізованому сектору економіки в цілому не вдалося 

паритетно впровадити більш сучасні технології маркетингу, збуту товарів 

(надання послуг), комунікації зі споживачами. Не в останню чергу недоліком 

тут стало й недостатнє державне регулювання та управління розвитком цього 

важливого сектора національної економіки. 

Про погіршення ефективності в системі просування товарів від виробника 

до кінцевого споживача свідчить також і зниження коефіцієнта оборотності 

товарних запасів у роздрібній мережі підприємств України. Негативна 

тенденція в цьому напрямі фактично розпочалася ще з 2005 р., коли цей 

важливий показник ділової активності становив 11,0 рази, а надалі почав 

знижуватися і до 2017 р. опустився до рівня 8,4 рази (табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Показники оборотності товарних запасів у роздрібній мережі підприємств 

в Україні у 2000, 2005, 2010-2017 рр. (складено за [161, с. 10, 60; 160, с. 7, 66; 38]) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2000 

2017 / 
2016 

Коефіцієнт 
оборотності товарних 
запасів, рази 

8,6 11,0 9,0 9,2 9,9 9,1 9,4 9,2 8,5 8,4 -0,2 -0,1 

у тому числі 
- продовольчі товари 14,2 16,9 14,9 12,8 15,6 16,9 15,1 16,5 14,1 12,8 -1,4 -1,3 
- непродовольчі товари 6,4 9,0 7,7 8,1 8,3 7,1 7,9 7,7 7,0 7,2   
Тривалість обороту 
товарних запасів, дні 45 32 37 39 37 40 39 38 42 41 -4 -1 

у тому числі 
- продовольчі товари 30 22 26 29 24 22 25 23 28 28 -2 - 
- непродовольчі товари 54 38 44 43 44 51 48 48 51 51 -3 - 
Забезпеченість 
роздрібного товаро-
обороту товарними 
запасами, грн 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,01 0,01 

у тому числі 
- продовольчі товари 0,07 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 - -0,01 
- непродовольчі товари 0,13 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,13 - -0,02 
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Зниження оборотності товарів у вітчизняній системі роздрібної торгівлі в 

більшій мірі обумовлене сповільненням оборотності в системі продовольчих 

товарів, адже зростання рівня товарооборотності у сегменті непродовольчих 

товарів, навпаки, дещо згладило ситуацію. Водночас проблема пришвидшення 

товароруху непродовольчих товарів в Україні, тим паче підсилена й значно 

вищим рівнем їх імпортозалежності, ще далеко не вирішена, а значення 

показника на рівні 7,2 рази (станом на 2017 р.) достатньо низьке. 

Зазначене доводить до висновку відносно необхідності врахування в 

програмах і їх заходах із модернізації вітчизняної сфери товарного обігу дієвих 

інструментів забезпечення пришвидшення товарооборотності. На переконання 

автора, цьому в значній мірі сприятиме формування більш раціональної і 

досконалої інфраструктури (основної та допоміжної) сфери товарного обігу, 

впровадження торгово-технологічних інновацій, покращення систем 

маркетингу та ресурсного забезпечення суб’єктів сфери товарного обігу. 

Обумовлені аспекти, пов’язані зі сповільненням швидкості товароруху у 

вітчизняній системі товарного обігу, призвели до критично великих значень 

показників тривалості обороту товарних запасів. Так, у середньому по Україні 

відповідний показник у 2017 р. збільшився до 41 дня, що не може вважатися 

прийнятним значенням (у порівнянні з країнами з високою ефективністю 

функціонування сфери товарного обігу). Більше того, в сегменті непродовольчих 

товарів один повний цикл із продажу продукції в середньому становить 51 день, 

що вкрай неефективно. 

В підсумку зазначених змін вітчизняна посередницька сфера 

характеризується низькими показниками завантаженості товарообороту. У 

2017 р. відповідний показник становив лише 0,12, у т. ч. у сфері продовольчих 

товарів – 0,07, а непродовольчих – 0,13. Причому такий стан справ характерний 

для всього аналізованого періоду часу. 

Таким чином, і питання динаміки оборотності, і ланковості обороту, і 

його структури є важливими об’єктами державного регулювання в частині 

стимулювання і підтримки процесів модернізації вітчизняної сфери товарного 
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обігу. 

Як вже зазначалося, якісною тенденцією та позитивним проявом 

економічної складової модернізації сфери товарного обігу в Україні є зростання 

продуктивності праці, що в посередницькій сфері розраховується як 

відношення обсягу товарообороту в розрахунку на одиницю зайнятості. При 

цьому, як видно з інформації, поданої на рис. 3.6, впродовж усього 

аналізованого періоду вищою ефективністю в зазначеному аспекті 

характеризувалася сфера оптової торгівлі. 

 
Рис. 3.6. Роздрібний та оптовий товарооборот підприємств у розрахунку на 

одного зайнятого працівника у 2010-2016 рр. (складено за [176, с. 51, 409, 416]) 

 

Так, у 2016 р. обсяги товарообороту в розрахунку на одного зайнятого тут 

становили 3,7 млн грн, що доцільно вважати високим значенням. При цьому 

помітне швидке зростання означеного показника, який до 2015 р. збільшився на 

629,4 тис. грн (на 20,4%), а до 2010 р. – на 1766,8 тис. грн (на 90,5%). Показник 

продуктивності праці в сегменті роздрібної торгівлі у 2016 р. становив 1329,2 
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тис. грн, що було у 2,8 рази менше, ніж в оптовій торгівлі. Водночас для 

періоду 2010-2016 рр. характерна виключно висхідна динаміка цього важливого 

параметра економічної модернізації сфери товарного обігу України. Відтак є 

підстави констатувати про підвищення ефективності використання персоналу у 

вітчизняній сфері товарного обігу. Разом із тим, на думку автора, існують ще 

вагомі резерви до подальшого підвищення рівня цього показника, у т. ч. 

критерієм має стати його підвищення не лише у вартісному, але й в 

абсолютному вираженні. 

Визначну роль в аспекті соціальної модернізації посередницької сфери 

відіграє виконання завдань у сфері забезпечення зайнятості населення. З огляду 

на це свідченням недостатньої соціальної модернізації аналізованого сектора 

економіки потрібно вважати зменшення чисельності зайнятих на підприємствах 

оптової та роздрібної торгівлі. Зокрема, станом на 2016 р. в оптовій торгівлі 

працювало 449,6 тис. зайнятих, а в роздрібній – 418,3 тис. осіб, що у підсумку 

надавало робочі місця для 927,8 тис. громадян держави (табл. 3.19). Проте 

чисельність зайнятих в оптовій торгівлі до 2010 р. знизилася на 199,2 тис. осіб 

(на 30,7%), а в роздрібній – на 90,5 тис. осіб (на 17,8%). Зменшилася також і 

зайнятість на тих об’єктах торгівлі, що зорганізовані фізичними особами – 

підприємцями. Хоча у 2017 р. тут працювала доволі велика чисельність 

населення – майже 1,3 млн осіб, значення відповідного показника до 2010 р. 

скоротилося майже на 0,5 млн осіб (на 27,1%). Зменшилася й зайнятість на 

об’єктах торгівлі фізичних осіб – підприємців як в оптовій, так і в роздрібній 

торгівлі. 

Негативні тенденції спостерігаються й в частині найманих працівників у 

сфері товарного обігу України. Так, за 2010-2016 рр. кількість найманих 

працівників на суб’єктах торговельної діяльності зменшилася на 508,7 тис. осіб, 

а у відносному вираженні – на 27,5% (табл. В.1 Додатку В). При цьому вищі 

темпи скорочення чисельності найманих працівників були притаманні сектору 

фізичних осіб – підприємців – 32,6%, тоді як у сегменті підприємств спад 

становив 24,9%. Ці зміни привели до того, що частка фізичних осіб – 
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підприємців у загальній кількості найманих працівників за 2010-2016 рр. 

скоротилася з 34,2% до 31,8% (на 2,4 в. п.). 

Таблиця 3.19 

Показники зайнятості працівників у суб’єктах торговельної діяльності в 

Україні у 2010-2016 рр. (складено за [40, с. 85]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 
2010 

2016 / 
2015 

Кількість зайнятих праців-
ників на підприємствах*, 
тис. осіб 

1241,1 1246,7 1193,4 1156,0 1015,2 925,7 927,8 -313,3 2,1 

у тому числі** 
- оптова торгівля 648,8 643,9 604,4 570,6 513,2 464,4 449,6 -199,2 -14,8 
- роздрібна торгівля 508,8 518,2 506,7 507,0 437,8 402,6 418,3 -90,5 15,7 
Кількість зайнятих праців-
ників у фізичних особах-
підприємцях, тис. осіб 

1719,9 1454,1 1357,0 1362,6 1394,1 1276,4 1254,5 -465,4 -21,9 

у тому числі 
- оптова торгівля 277,5 188,1 159,8 160,9 194,1 175,1 173,9 -103,6 -1,2 
- роздрібна торгівля 1409,7 1257,2 1099,0 1125,2 1115,5 1027,2 1005,4 -404,3 -21,8 
Кількість зайнятих праців-
ників на 1 підприємстві, осіб 11 11 11 10 11 10 11 - 1 

- оптова торгівля 8 8 8 7 7 7 7 -1 - 
- роздрібна торгівля 23 23 25 24 26 24 30 7 6 
Кількість зайнятих праців-
ників в 1 приватного 
підприємця, осіб  

2 2 2 2 2 1 2 - 1 

- оптова торгівля 2 2 2 2 2 1 1 -1 - 
- роздрібна торгівля 2 2 2 2 2 1 2 - 1 
* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 
** Крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. 

 

Хоча слід відзначити й певний позитивний аспект, характерний для 2015-

2016 рр., який полягає в збільшенні частки найманих працівників (з 58,2% до 

61,4%, тобто на 3,2 в. п.) у загальній чисельності зайнятих у вітчизняній 

торгівлі (рис. В.1 Додатку В). Ці зміни характерні й для сегмента юридичних 

осіб вітчизняної торгівлі (рис. В.2 Додатку В), що позитивно та є свідченням 

хоча й незначного, але покращення стабільності зайнятості у галузі. 

Відзначимо, що зменшення чисельності зайнятих в економіці України та 

її провідних галузях стало тенденційним явищем на фоні демографічної, 

політичної, військової та фінансово-економічної криз. Проте посередницький 
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сектор вважається чи не найбільш резистентним до умов соціально-економічної 

турбулентності. Нерідко саме під час економічного спаду відбувалася 

концентрація ресурсів, капіталу та праці саме в сфері товарного обігу. Відтак, 

скорочення робочих місць слід вважати негативним аспектом її економічної 

модернізації. 

В значній мірі чинником скорочення зайнятості стало зменшення 

чисельності підприємств у вітчизняній посередницькій ланці. Такий висновок 

підтверджується збереженням певної середньої величини (в розмірі 11 осіб) 

зайнятості на одному підприємстві. При цьому середня чисельність зайнятих у 

розрахунку на одне підприємство в оптовій торгівлі якщо і скоротилася, то 

незначно – на 1 особу у 2016 р. до 2010 р. Тоді як в роздрібній торгівлі 

чисельність зайнятих у середньому на одному підприємстві навіть збільшилася 

– з 23 особи у 2010 р. до 30 осіб у 2016 р. (на 30,4 % більше). Відповідно, є 

підстави вести мову про актуальність і важливість інституційних змін під час 

державного регулювання модернізації сфери товарного обігу в Україні, 

орієнтованих у тому числі на створення нових підприємств та нових об’єктів 

торгівлі, що позитивно позначатиметься на зайнятості населення у цьому 

секторі національної економіки.  

Не забезпечила достатнього ефекту, а у більшій мірі призвела до 

розпорошення зайнятості інституціалізація інституту приватного підприємця. 

Така форма господарювання також має можливості й для приховування 

зайнятості, розвитку тіньового сектора ринку праці у сфері товарного обігу. 

Так, станом на 2017 р. в середньому в одного приватного підприємця було 

залучено в роздрібній торгівлі 2 особи працюючих, а в оптовій торгівлі – 1. 

Попри зменшення зайнятості у вітчизняній сфері товарного обігу 

простежується тенденція до збільшення витрат підприємств на оплату праці, 

що попередньо є свідченням позитивного впливу в контексті її соціальної 

модернізації. До прикладу, в 2017 р. фонд оплати праці одного зайнятого 

працівника на підприємствах торгівлі становив 73,2 тис. грн, а по фізичній 

особі – підприємцю – 9,0 тис. грн (табл. 3.20). 
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Таблиця 3.20 

Показники витрат на персонал суб’єктів торговельної діяльності в Україні  

у 2010-2016 рр. (складено за [40, с. 117, 399, 425]) 

(тис. грн) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 
2010 

2016 / 
2015 

Витрати на одного зайнятого працівника 
Підприємства (у тому числі) 26,0 33,9 44,7 42,4 49,3 62,8 73,2 47,2 10,4 
     - оптова торгівля 28,8 39,4 53,8 48,2 56,1 71,5 85,2 56,4 13,7 
     - роздрібна торгівля 22,0 26,8 33,6 35,5 41,6 53,4 61,0 39,0 7,6 
Фізичні особи-підприємці 
(у тому числі) 5,0 7,0 9,9 9,5 8,9 8,2 9,0 4,0 0,8 

     - оптова торгівля 5,0 9,6 14,4 11,8 10,8 10,3 9,8 4,8 -0,5 
     - роздрібна торгівля 4,8 6,1 10,0 9,2 8,5 7,9 8,9 4,1 1,0 

Витрати на оплату праці одного зайнятого працівника 
Підприємства (у тому числі) 19,7 25,9 31,8 31,9 36,8 48,3 61,1 41,4 12,8 
     - оптова торгівля 22,0 30,3 37,2 36,6 42,3 55,6 71,8 49,8 16,2 
     - роздрібна торгівля 16,5 20,5 24,9 26,2 30,8 40,5 50,4 33,9 9,9 
Фізичні особи-підприємці 
(у тому числі) 4,0 5,3 7,5 6,9 6,5 6,0 6,5 2,5 0,5 

     - оптова торгівля 4,0 6,9 10,6 8,7 8,2 7,4 6,9 2,9 -0,5 
     - роздрібна торгівля 3,9 4,8 7,2 6,7 6,2 5,5 6,5 2,6 1,0 

Витрати на соціальні заходи відносно одного зайнятого працівника 
Підприємства (у тому числі) 6,4 8,0 12,9 10,5 12,4 14,5 12,1 5,7 -2,4 
     - оптова торгівля 6,8 9,3 16,5 11,6 13,8 15,7 13,3 6,5 -2,4 
     - роздрібна торгівля 5,7 6,6 8,5 9,3 10,7 13,2 10,8 5,1 -2,4 
Фізичні особи-підприємці 
(у тому числі) 1,0 1,7 2,4 2,6 2,4 2,2 2,5 1,5 0,3 

     - оптова торгівля 1,1 2,1 3,8 3,1 3,1 2,9 2,9 1,8 - 
     - роздрібна торгівля 0,9 1,5 2,3 2,5 2,2 2,1 2,5 1,6 0,4 
* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 
** Крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. 

 

За 2010-2016 рр. витрати на оплату праці в розрахунку на одного 

зайнятого працівника підприємств торгівлі зросли з 26,0 тис. грн до 73,2 тис. 

грн (на 47,2 тис. грн, або у 2,8 рази). Значення аналогічних показників для 

фізичних осіб – підприємців становили 5,0 та 9,0 тис. грн (4,0 тис. грн та 

80,0 %). 

Варто звернути увагу на те, що рівень оплати праці на підприємствах 

оптової торгівлі в порівнянні з підприємствами роздрібної торгівлі вищий. 

Зокрема, в сегменті підприємств відповідний коефіцієнт співвідношення у 2017 
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р. становив 1,39 (тоді як у 2010 р. – 1,3); в секторі фізичних осіб – підприємців, 

що спеціалізувалися на торговельній діяльності, – 1,1 (1,04), що є свідченням 

вищої внутрішньої соціальної відповідальності (та відповідних фінансово-

ресурсних можливостей) на оптових підприємствах. 

У будь-якому випадку розуміємо, що в процесі реалізації ефективної 

державної політики, орієнтованої на зростання соціальної модернізації сфери 

товарного обігу, тенденції до підвищення рівня оплати праці потрібно не лише 

зберегти, але й розвинути. На переконання автора, високим потенціалом 

характеризуються й такі інструменти, як підвищення рівня кваліфікації, 

навчання та професійний розвиток персоналу, його залучення до 

інтелектуальної творчої діяльності, створення і впровадження інновацій, 

комерціалізації інтелектуальної власності і т. ін. 

Загалом для сектора підприємств вітчизняної сфери товарного обігу 

також характерні такі тенденції (табл. В.2 Додатку В). Схожий, хоча й значно 

гладкіший, характер мають зміни в обсягах та структурі витрат на персонал у 

вітчизняних фізичних особах – підприємцях, що спеціалізуються на 

торговельній діяльності (табл. В.3 Додатку В). Але при цьому дещо різні 

тенденції характерні в цих сегментах внутрішнього ринку в контексті 

структури витрат на оплату праці та на соціальні заходи (рис. В.3 та В.4 

Додатку В). Якщо для підприємств характерною є тенденція до звуження 

частки витрат на соціальні заходи, то для фізичних осіб - підприємців, навпаки, 

– до підвищення рівня таких витрат. Але це скоріше обумовлено не їх вищою 

активністю в частині соціалізації торгівлі, а змінами у вітчизняному 

законодавстві, які забезпечили підвищення рівня податкових платежів 

приватних підприємців, пов’язаних із соціальними відрахуваннями.   

Означені зміни привели до доволі суттєвих зрушень у структурі витрат на 

персонал суб’єктів господарської діяльності оптової та роздрібної торгівлі в 

Україні у 2010-2016 рр. (табл. В.4 Додатку В). Так, в оптовій торгівлі частка 

витрат на оплату праці на підприємствах збільшилася (на 7,8 в. п.), а у фізичних 

особах – підприємцях – знизилася (на 8,0 в. п.); обернені зміни характерні для 
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соціальних відрахувань. Аналогічні тенденції (+8,3 в. п. та -7,9 в. п.) характерні 

й для сегмента роздрібної торгівлі. 

Ефективна державна політика в аналізованій сфері має спрямовуватися й 

на стимулювання діяльності підприємств сфери товарного обігу в контексті 

підвищення ефективності витрат на оплату праці. Адже наразі не 

спостерігається стійкого зв’язку між динамікою обороту товарів у 

посередницькій мережі та динамікою витрат підприємств торгівлі на персонал 

(рис. 3.7). 

 

* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

 

Рис. 3.7. Місткість та віддача витрат на персонал в розрахунку на одиницю 

роздрібного товарообороту у суб’єктах торговельної діяльності* в Україні  

у 2010-2016 рр. (складено за [40, с. 85;160, с. 7]) 

 

 

Підтвердженням такого висновку є різні коливання показника віддачі 

витрат на персонал у розрахунку на 1 гривню товарообороту. Якщо в період 
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2012-2015 рр. показник зростав, то у 2016 р. до 2015 р. знизився з 16,5% до 

16,2%. Таким чином, скорочення становило 0,3 в. п. 

Резюмуючи, зауважимо, що виявлені в підсумку діагностики негативні 

аспекти і тенденції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу в 

Україні мають бути врахованими під час планування і реалізації більш якісної, 

виваженої й ефективної державної політики в цій сфері. 

 

 

 

 
 

3.4. Соціально-економічні наслідки модернізації та характеристика 

державного регулювання сфери товарного обігу 

 

Отримані результати оцінювання стану, тенденцій та особливостей 

функціонування і розвитку вітчизняної сфери товарного обігу підтвердили її 

вагомість у забезпеченні цілісності та збалансованості єдиного господарського 

комплексу держави. При цьому ефективність функціонування сфери товарного 

обігу об’єктивно проявляється наслідками її соціально-економічної 

модернізації, включно з рівнем залежності національної економіки та її галузей 

від тенденцій та обсягів кругообороту товарів (капіталу) в міру розвитку стадій 

суспільного відтворення. 

Безперечно, що розширене відтворення обсягів господарської діяльності 

та капіталу на стадії виробництва є неможливим без налагодження 

торговельно-обмінних операцій. Так, частка торгівлі в обсязі валового 

внутрішнього продукту України є однією з найбільших і поступається лише 

промисловості. З поданої табл. 3.21 можна зробити висновок, що у 2017 р. 

показник становив 14,1% та порівняно з попереднім роком зріс на 0,8 в. п. В 

цілому ступінь участі торгівлі у розподілі виготовленої продукції в Україні за 

останні роки суттєво не змінився і перебував у межах теперішнього значення. 

Якщо порівнювати з 2005 р., частка торгівлі зменшилася на 2,0 в. п., але, 
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враховуючи, що зростання валового внутрішнього продукту за аналізовані роки 

було вищим, ніж торгівлі, така зміна є об’єктивною (табл. Г.1 Додатку Г). 

Таблиця 3.21 

Показники оцінювання економічних наслідків розвитку сфери товарного 

обігу України у 2005, 2010-2017 рр., % (складено за [176, с. 210, 251, 363, 433, 

458, 462, 464;40, с. 83, 123, 139;38]) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/
2005 

2017/
2016 

Частки торгівлі в 
обсязі ВВП 16,1 14,4 14,9 14,3 14,5 14,7 13,8 13,3 14,1 -2,0 0,8 

Частки торгівлі у 
загальному обсязі 
активів суб’єктів 
господарювання 

22,5 22,7 22,7 20,5 20,1 19,5 17,3 17,9 20,0 -2,5 2,1 

Ступінь зносу 
основних засобів: 
- у торгівлі 28,3 32,8 31,9 35,4 36,1 40,7 39,2 39,9 39,5 11,2 -0,4 
- в економіці 54,0 80,5 81,2 80,5 81,7 86,5 63,3 61,3 58,4 4,4 -2,9 
Частки торгівлі в 
обсязі капітальних 
інвестицій 

7,4 9,6 9,3 9,5 9,0 9,6 7,2 7,7 7,0 -0,4 -0,7 

Частки підприємств 
торгівлі, які 
протягом року мали 
веб-сайт, у загальній 
кількості 
підприємств із 
досту-пом до мережі 
інтернет 

... 40,0 43,7 41,1 46,1 46,5 45,7 41,2 43,1 - 1,9 

Частки прибуткових 
підприємств: 
- у торгівлі 68,5 60,3 64,6 64,0 65,9 65,6 75,7 75,4 74,9 6,4 -0,5 
- в економіці 64,6 57,3 63,5 63,0 65,0 65,5 73,3 73,0 72,4 7,8 -0,6 
Рентабельність 
операційної діяль-
ності підприємств 
торгівлі: 
- у торгівлі 14,8 9,8 15,0 12,2 10,2 -12,8 -0,9 15,8 18,8 4,0 3,0 
- в економіці 7,0 4,0 5,9 5,0 3,9 -4,1 1,0 7,4 8,8 1,8 1,4 

 
Також високою є частка торгівлі у загальному обсязі активів суб’єктів 

господарювання, яка у 2017 р. становила 20,0 %, що на 2,1 в. п. більше, ніж у 

2016 р., та за останні роки це найвище значення. Відзначимо: зростання частки 
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торгівлі відбувається за умов, коли в державі загальні обсяги активів 

підприємств зменшуються. Так, у 2017 р. обсяги активів підприємств в Україні 

порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,4 %, тоді як у торгівлі 

відбулося зростання – на 11,3 %. 

Позитивні наслідки модернізації у сфері товарного обігу засвідчуються в 

контексті підтримки рівня придатності матеріальних ресурсів. Якщо у 2017 р. 

ступінь зносу основних засобів у нашій державі перевищив 58,0 %, то у торгівлі 

становив менше ніж 40,0 %, тобто майже на 19,0 в. п. у торгівлі ефективніше 

відбувається використання постійного капіталу порівняно з іншими видами 

економічної діяльності. Варто відзначити й інше, що у торгівлі ступінь зносу 

основних засобів практично не змінюється, зокрема в останні роки перебуває в 

межах 40,0 %. Очевидно, що це засвідчує стабільність і стійкість матеріально-

технічного стану підприємств торгівлі та дозволяє раціонально підходити до 

його управління і використання. Йдеться про оптимізацію структури вартості 

товарів (послуг), розвиток і підвищення ефективності інструментів та засобів 

товарно-грошового обміну тощо. Втім, для досягнення таких результатів 

потребується постійно здійснювати капітальні вкладення, зокрема сума витрат 

підприємств торгівлі на відновлення вартості основних засобів упродовж 2005-

2017 рр. підвищилася у 4,7 рази, а її постійне щорічне зростання становило 

більше ніж 14,0%. 

Звернімо увагу на те, що інвестиційна активність суб’єктів сфери 

товарного обігу є високою. Зокрема, впродовж 2005-2017 рр. частка торгівлі в 

обсязі капітальних інвестицій перевищувала 7,0 %, а темпи їх зростання в 

торгівлі щорічно складали у середньому 11,0 в. п. У результаті таких тенденцій 

у 2017 р. сума капітальних інвестицій в торгівлі склала 28,9 млрд грн, що у 

4,1 рази більше, ніж у 2005 р. Безперечно, зростання капітальних вкладень 

дозволяє суб’єктам сфери товарного обігу розширити господарські потужності, 

підвищити економічну ефективність товаророзподільчих та обмінних операцій, 

збільшити обсяги та асортимент запасів товарів для постійного забезпечення 

потреб споживачів. При цьому для збереження таких тенденцій у державі 
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повинні створюватися та функціонально підтримуватися бюджетні та 

позабюджетні (зокрема, на засадах державно-приватного партнерства) 

інвестиційні фонди соціально-економічного розвитку, фінансово-інвестиційні 

кластери (платформи, мережі, галузеві зони), інформаційно-аналітичні центри 

активізації інвестиційної діяльності. 

Все більше значення для організації та реалізації економічних відносин 

набуває інтернет-мережа. Не виняток і сфера товарного обігу, в якій такі 

процеси мають особливо виражений характер. Саме розвиток віртуальних 

майданчиків розглядається у світовій економіці головним об’єктом 

інвестиційних вкладень. Наразі в Україні лише менше половини суб’єктів 

господарської діяльності пов’язують роботу зі створенням та підтримкою 

власних веб-сайтів. Так, у 2017 р. серед підприємств торгівлі, що володіли 

доступом до мережі Інтернет, лише 43,1% мали веб-сайти й активно їх 

підтримували у функціональному стані. А це тільки підтверджує високу 

актуальність реалізації заходів та інструментів із модернізації сфери товарного 

обігу і необхідність відповідної державної підтримки.  

Відзначимо позитивні наслідки модернізації сфери товарного обігу в 

контексті фінансово-економічної результативності підприємств. Зокрема, у 

2017 р. чистий прибуток підприємств торгівлі склав 25,9 млрд грн, що на 

19,8 млрд грн, або у 4,3 рази більше у порівнянні з 2005 р. Загалом частка 

прибуткових підприємств у торгівлі за аналізований період перевищувала 

60,0%, зокрема у 2017 р. становила 74,9%, що на 2,5 в. п. більше, ніж у державі 

в цілому.  

Крім того, високою є рентабельність операційної діяльності, яка у 2017 р. 

склала 18,8% та у порівнянні з 2016 р. зросла на 3,0 в. п. Вираженими є 

наслідки модернізації товарного обігу при порівнянні значень показника з 

кризовим для нашої держави періодом. Зокрема, у 2014-2015 рр. торговельні 

підприємства здійснювали збиткову діяльність, в результаті чого їх 

рентабельність становила 12,9% і 0,9% нижче нуля відповідно. Тут варто це 

пов’язувати з критичним зниженням купівельної спроможності та погіршенням 
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структури споживчого кошика широких верств населення, зростанням дефіциту 

окремих груп товарів і неможливістю їх заміщенням вітчизняними аналогами 

тощо. Результати оцінювання тенденцій розглянутих характеристик сфери 

товарного обігу в Україні (табл. 3.22) дають підстави для висновку про 

наявність як позитивних, так і негативних економічних наслідків її 

модернізації. 

Таблиця 3.22 

Базисні (до 2005 р.) абсолютні прирости показників оцінювання 

економічних наслідків розвитку сфери товарного обігу України у 2010-

2017 рр., % (складено за [176, с. 210, 251, 363, 433, 458, 462, 464; 40, с. 83, 123, 139; 38]) 

Показники Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частки торгівлі в обсязі валового 
внутрішнього продукту -1,7 -1,2 -1,8 -1,6 -1,4 -2,3 -2,8 -2,0 

Частки торгівлі у загальному обсязі 
активів суб’єктів господарювання 0,2 0,2 -2,0 -2,4 -3,0 -5,2 -4,6 -2,5 

Ступінь зносу основних засобів: 
- у торгівлі 4,5 3,6 7,1 7,8 12,4 10,9 11,6 11,2 
- в економіці 26,5 27,2 26,5 27,7 32,5 9,3 7,3 4,4 
Частки торгівлі в обсязі капітальних 
інвестицій 2,2 1,9 2,1 1,6 2,2 -0,2 0,3 -0,4 

Частки підприємств торгівлі, які 
протягом року мали веб-сайт, у загальній 
кількості підприємств із доступом до 
мережі Інтернет* 

… 3,7 1,1 6,1 6,5 5,7 1,2 3,1 

Частки прибуткових підприємств: 
- у торгівлі -8,2 -3,9 -4,5 -2,6 -2,9 7,2 6,9 6,4 

- в економіці -7,3 -1,1 -1,6 0,4 0,9 8,7 8,4 7,8 
Рентабельність операційної діяльності 
підприємств торгівлі: 
- у торгівлі 

-5,0 0,2 -2,6 -4,6 -27,6 -15,7 1,0 4,0 

- в економіці -3,0 -1,1 -2,0 -3,1 -11,1 -6,0 0,4 1,8 
* Базисний 2010 р. 
 

Відзначимо, що впродовж 2010-2017 рр. збільшилися частки підприємств 

торгівлі, які розвивали віртуальні товарно-грошові відносини (на 3,1 в. п. у 

2017 р. відносно 2010 р.), досягнули прибуткового стану (на 6,4 в. п. відносно 

2005 р.), забезпечили позитивний рівень рентабельності операційної діяльності 

(на 4,0 в. п. за цей же період). Очевидно, що ці тенденції значною мірою 

обумовлені як технологічним розвитком підприємств, так і 
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загальнодержавними тенденціями (відновленням купівельної спроможності 

населення, особливо після кризових 2014-2015 рр., підвищенням базових 

державних соціальних стандартів). Все це засвідчує наявність можливостей та 

передумов щодо подальшого розвитку вітчизняної сфери товарного обігу. 

Втім, як вже згадувалося, збільшився у торгівлі ступінь зносу основних 

засобів (на 11,2 в. п. у 2017 р. відносно 2005 р.), зменшилися частки торгівлі в 

обсягах валового внутрішнього продукту (на 2,0 в. п. за цей же період) та 

активів суб’єктів господарювання (на 2,5 в. п.), в окремих періодах зменшилися 

частки торгівлі в обсязі капітальних інвестицій. 

Як позитивні, так і негативні наслідки модернізації спостерігалися в 

контексті соціального розвитку сфери товарного обігу (табл. 3.23). Зокрема, як 

позитивне слід розглядати підвищення частки зайнятого населення в торгівлі, 

яка у 2017 р. становила 21,6% та порівняно з 2016 р. зросла на 0,1 в. п. 

Водночас упродовж 2005-2017 рр. чисельність зайнятого населення в торгівлі й 

зменшилася на 20,0%, але темпи є суттєво менші порівняно з 

загальнодержавною ситуацією (за аналізований період показник склав 

27,8 в. п.). Більше того, за останні роки у торгівлі чисельність зайнятого 

населення є стабільною та складає 3,5 млн осіб (табл. Г.2 Додатку Г). 

Констатуємо, що обмежують можливості соціальної модернізації у сфері 

товарного обігу високий рівень неформальної та вимушеної неповної 

зайнятості, незначні масштаби запровадження нових форм працевлаштування й 

організації праці. Так, у 2017 р. рівень неформальної зайнятості населення в 

торгівлі склав 19,6 %, що є одним із найвищих серед усіх галузей економіки, 

поступаючись лише сільському господарству. Більше того, зайнятість 

населення у неформальному секторі з кожним роком лише зростає, зокрема 

упродовж 2005-2017 рр. її рівень підвищився на 6,1 в. п. і, навпаки, 

скорочується у формальному секторі – на 13,5 в. п. Це засвідчує лише те, що 

застосовувані інструменти соціальної модернізації у сфері товарного обігу не 

дозволяють обмежити масштаби тіньових відносин при працевлаштуванні 

населення та забезпечити повноцінну легалізацію його заробітної плати. Як 
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наслідок, розвиток товарообмінних операцій стає непередбачуваним, а наймані 

працівники не несуть жодної відповідальності за легальність виконуваної 

роботи.  

Таблиця 3.23 
Показники оцінювання розвитку сфери товарного обігу України 

(соціальний контекст) у 2005, 2010-2017 рр., % (складено за [176, с. 51, 57;46, 
с. 106;155, с. 118, 138, 175, 182;38]) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2005 

2017 / 
2016 

Частки зайнятого 
населення у торгівлі 20,3 23,6 24,1 20,6 21,1 22,1 21,3 21,5 21,6 1,3 0,1 

Рівні диференціації 
форм зайнятості у 
торгівлі 

640,7 646,3 663,4 693,7 700,0 358,7 352,5 378,5 410,2 -230,5 31,7 

Частки зареєстрова-
них безробітних у 
торгівлі 

13,8 18,1 15,6 14,6 12,8 13,6 12,5 11,4 13,6 -0,2 2,2 

Рівні ефективного 
використання робочо-
го часу працівників у 
торгівлі 

88,8 89,1 91,4 92,3 91,9 90,7 91,7 89,3 89,9 1,1 0,6 

Частки штатних пра-
цівників у торгівлі, 
які охоплені колек-
тивними договорами: 
- у торгівлі 45,0 42,5 43,2 41,7 39,9 34,2 33,9 36,7 30,9 -14,1 -5,8 
- в економіці 82,0 81,6 81,6 81,4 79,8 76,1 77,3 75,9 75,6 -6,4 -0,3 
Рівні диференціації 
середньомісячної 
номінальної заробіт-
ної плати штатних 
працівників торгівлі із 
середньодержавним 
значенням 

88,5 83,8 88,8 89,1 92,2 98,8 111,8 112,1 107,4 18,9 -4,7 

Частки фонду основ-
ної заробітної плати у 
торгівлі 

77,4 76,8 75,4 76,1 73,6 69,4 63,6 61,8 63,9 -13,5 2,1 

Частки торгівлі у 
загальному обсязі 
заборгованості із 
виплати заробітної 
плати 

3,4 3,7 4,0 2,8 1,7 1,8 0,9 0,8 1,1 -2,3 0,3 

Індекси вартості 
робочої сили у 
торгівлі (2010 = 
100,0 %) 

… … 121,1 137,5 152,4 176,7 240,5 258,8 344,3 - 85,5 
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Що позитивно, кількість зареєстрованих безробітних у торгівлі 

зменшується вищими темпами, ніж у державі загалом. Якщо упродовж 2010-

2017 рр. щорічне зниження безробітних у державі складало 6,1 в. п., то у 

торгівлі – 9,3 в. п. Відповідно, частка зареєстрованих безробітних у торгівлі за 

цей же період скоротилася на 4,5 в. п. і у 2017 р. становила 13,6 %. Таким 

чином, стверджувати про значні масштаби безробіття у сфері товарного обігу 

недоцільно, а причиною безробіття скоріше варто вважати повільне 

реформування трудового законодавства в сфері зайнятості. 

Також у сфері товарного обігу ефективність використання робочого часу 

є вищою порівняно із загальнодержавним значенням. Очевидно, що це 

обумовлено загальносуспільними функціями, які виконують суб’єкти товарного 

обігу на внутрішньому ринку. Так, у 2017 р. рівень ефективності використання 

робочого часу працівників у торгівлі становив 89,9 %, що на 5,1 в. п. більше за 

загальнодержавне значення показника. 

Попри високу зайнятість та відсутність критичної ситуації з 

працевлаштуванням населення залишаються невирішеними у сфері товарного 

обігу проблеми стосовно охоплення працівників колективними трудовими 

договорами. Так, у 2017 р. лише 30,9 % штатних працівників (або 230,2 тис. 

осіб) у торгівлі були охоплені колективними договорами, що вдвічі менше, ніж 

у державі загалом. Більше того, частка таких працівників інтенсивно 

зменшується, зокрема лише за останній рік на 5,8 в. п., а упродовж 2005-

2017 рр. щорічно на 2,1 в. п. Така тенденція пояснюється тим, що колективно-

договірне регулювання трудових відносин в Україні не стало ефективним 

інструментом забезпечення соціально-економічних прав та інтересів зайнятого 

населення. Низька якість застосування договірних методів регулювання у сфері 

товарного обігу свідчить про недостатню ефективність соціальної модернізації 

товарообмінних операцій, яка повинна відповідати принципам соціальної 

солідарності, довіри та відповідальності. А це негативно і виправлення такої 

ситуації має стати предметом діяльності органів державної влади. 

В останні роки у сфері товарного обігу відбувається швидке зростання 



236 

середньомісячної заробітної плати, яке випереджає загальнодержавну 

тенденцію. Зокрема, у 2017 р. така плата працівників торгівлі в середньому на 

7,4 % була вищою порівняно з середньодержавним значенням, а темп її 

щорічного зростання упродовж 2005-2017 рр. складав 22,5 %, що на 4,2 в. п. 

перевищує загальнодержавний показник. Якщо в Україні середньомісячна 

номінальна заробітна плата штатних працівників на початку 2018 р. складала 

7104 грн, то у торгівлі на 527 грн була вищою. Передумовами таких тенденцій у 

сфері товарного обігу слід вважати підтримку власниками підприємств та 

державою прогресивних систем оплати праці, поширення практики солідарного 

преміювання за результатами праці персоналу та керівництва, підвищення 

ефективності використання робочого часу та ін. 

Позитивні наслідки соціальної модернізації сфери товарного обігу 

засвідчуються збереженням більш-менш раціональної структури фонду оплати 

праці. Зокрема, у 2017 р. обсяг такого фонду в торгівлі становив 63,8 млрд грн, 

у тому числі фонд основної заробітної плати склав 40,8 млрд грн (63,9 % від 

загального фонду оплати праці). Відзначимо, що у 2005-2017 рр. частка фонду 

основної заробітної плати повільно зменшувалася (щорічно в середньому на 

1,7 в. п.), що пояснюється прогресивним поширенням у торгівлі практики 

стимулювання високопродуктивної праці (виконання плану продажу, якісне 

торговельне обслуговування, дотримання трудової дисципліни та ін.). 

Крім того, варто позитивно розглядати тенденції соціальної модернізації 

сфери товарного обігу, що стосуються заборгованостей із виплат заробітної 

плати. Зокрема, у 2005-2017 рр. сума такої заборгованості у торгівлі 

зменшилась у 3,4 рази і на початку 2018 р. не перевищувала 20,0 млрд грн 

(1,1 % від загального обсягу заборгованості з виплати заробітної плати в 

державі). Підтверджує позитивний ефект соціальної модернізації те, що загалом 

у нашій державі заборгованість із виплат заробітної плати у 2005-2017 рр. 

зростала (в середньому щороку на 17,0 в. п.), а у торгівлі, навпаки, відбувалося 

поступове її зменшення (в середньому щороку на 8,0 в. п.). 

На відміну від інших сфер господарської діяльності, підприємства 
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товарного обігу критично залежать від професійно-кваліфікаційного розвитку 

персоналу. Відповідно, високе практичне значення мають заходи з покращення 

освітніх та матеріально-технічних можливостей професійно-кваліфікаційного 

розвитку кадрів, забезпечення комерційного використання і надійного 

правового захисту інтелектуальної власності. Натомість одним із свідчень 

ефективності такої роботи керівництва підприємств торгівлі прийнято вважати 

індекс вартості робочої сили. Так, у торгівлі значення показника постійно 

зростає та на початку 2018 р. становить 344,3, що у майже три рази перевищує 

значення 2011 р. Для узагальнення висновків про наслідки соціальної 

модернізації сфери товарного обігу варто визначити динаміку розглянутих 

показників (табл. 3.24).  

Таблиця 3.24 

Базисні (до 2005 р.) абсолютні прирости показників оцінювання соціальних 

наслідків розвитку сфери товарного обігу України у 2005, 2010-2017 рр., % 

(складено за [176, с. 51, 57;46, с. 106;155, с. 118, 138, 175, 182;38]) 

Показники Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частки зайнятого населення у 
торгівлі 3,3 3,8 0,3 0,8 1,8 1,0 1,2 1,3 
Рівні диференціації форм зайнятості 
у торгівлі 5,5 22,6 52,9 59,3 -

282,0 
-

288,3 -262,3 -230,5 
Частки зареєстрованих безробітних 
у торгівлі 4,3 1,8 0,8 -1,0 -0,2 -1,3 -2,4 -0,2 
Рівні ефективного використання 
робочого часу працівників у 
торгівлі 

0,3 2,6 3,5 3,1 1,9 2,9 0,5 1,1 

Частки штатних працівників у 
торгівлі, які охоплені колективними 
договорами: 
- у торгівлі -2,5 -1,8 -3,3 -5,1 -10,8 -11,1 -8,3 -14,1 
- в економіці -0,4 -0,4 -0,6 -2,2 -5,9 -4,7 -6,1 -6,4 
Рівні диференціації середньомісяч-
ної номінальної заробітної плати 
штатних працівників торгівлі з 
середньодержавним значенням 

-4,7 0,3 0,6 3,7 10,3 23,3 23,6 18,9 

Частки фонду основної заробітної 
плати у торгівлі -0,6 -2,0 -1,3 -3,8 -8,0 -13,8 -15,6 -13,5 
Частки торгівлі у загальному обсязі 
заборгованості з виплати заробітної 
плати 

0,3 0,6 -0,6 -1,7 -1,6 -2,5 -2,6 -2,3 

Індекси вартості робочої сили у 
торгівлі  … … 16,4 31,3 55,6 119,4 137,7 2,2 р. 

* Базисний 2011 рік 
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Відзначимо позитивну динаміку у зростанні ролі сфери товарного обігу в 

забезпеченні зайнятості населення (частка торгівлі підвищилася на 1,3 в. п. у 

2017 р. відносно 2005 р.), працевлаштуванні безробітного населення (частка 

зареєстрованих безробітних у торгівлі знизилася на 0,2 в. п. у 2017 р. відносно 

2005 р.), організації ефективного робочого графіка найманих працівників 

(зокрема, раціональному розподілі праці, якісному формуванні трудової 

атмосфери, повному використанні інтелектуального капіталу) (рівень 

ефективного використання робочого часу працівників у торгівлі підвищився на 

1,1 в. п. відповідно), формуванні прогресивної системи мотивації праці (рівень 

диференціації середньомісячної номінальної заробітної плати штатних 

працівників торгівлі з середньодержавним значенням підвищився на 18,9 в. п.), 

зменшенні суми заборгованості з виплати заробітної плати (частка торгівлі 

знизилася на 2,3 в. п.), посиленні вартості інтелектуалізації праці (індекс 

вартості робочої сили у торгівлі зріс у 2,2 рази в 2017 р. відносно 2011 р.). 

Втім, низку соціальних проблем у ході модернізації сфери товарного 

обігу вирішити не вдалося. Йдеться про усунення структурних дисбалансів 

формальної і неформальної зайнятості (частка неформальної зайнятості у 

торгівлі підвищилася на 6,1 в. п.), охоплення найманих працівників 

колективними трудовими договорами (у 2017 р. в порівнянні з 2005 р. зниження 

частки працівників, що уклали трудові угоди, склало 14,1 в. п.), гарантування 

постійного та в достатньому обсязі заробітку (частка фонду основної заробітної 

плати зменшилася на 13,5 в. п. відповідно). 

Однозначно, що заходи державного регулювання в контексті покращення 

результатів соціальної модернізації сфери товарного обігу повинні стосуватися 

зростання зайнятості та покращення умов праці, підвищення продуктивності та 

соціальної ефективності праці, забезпечення інтелектуалізації та підвищення 

якості трудового потенціалу, підвищення рівня соціальної підтримки і 

соціального захисту працівників та ін. Натомість головним результатом усіх дій 

органів державної влади повинно стати розширення обсягів використання 

соціальної складової економічного потенціалу в сфері товарного обігу. 
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Безперечно, що сфера товарного обігу виконує важливу роль у 

розширенні місткості внутрішнього ринку, формуванні оптимальних 

структурних співвідношень у сегментах виробництва і збуту товарів (продукції, 

послуг), забезпеченні інвестиційної та інноваційної активності реального 

сектора економіки, формуванні якісного бізнес-середовища. Водночас 

досягнення усіх цих результатів в значній мірі залежить від якості засобів та 

інструментів державного регулювання. Вони особливо дієві за наступних 

обставин: деформація системи структурних співвідношень у межах 

виробництва, обміну та споживання суспільного продукту; посилення 

залежності національної економіки від імпорту товарів і ресурсів; погіршення 

міжгалузевих та коопераційних відносин у внутрішній системі економіки; 

збільшення тіньової (прихованої) економічної діяльності; погіршення 

функціонально-ресурсної структури внутрішнього ринку. 

Звернімо увагу на те, що державне регулювання соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу передбачає системний вплив на 

кон’юнктуру ключових сегментів внутрішнього ринку, масштаби галузево-

секторальних відносин та концентрацію підприємств на ринку, розвиток стадій 

суспільного відтворення, реалізацію інноваційного потенціалу розвитку 

реального сектора економіки, структуру секторальних сфер життєздатності 

суспільства, просторово-територіальні пропорції соціально-економічної 

безпеки країни. Водночас ключовий характер системи державного регулювання 

сфери товарного обігу проявляється у наборі заходів та інструментів, які 

доцільно розділити в контексті виділення їхнього інституційно-правового, 

фіскального, інституційно-проектного, фінансово-кредитного, організаційно-

інституційного, соціально-психологічного та інформаційно-роз’яснювального 

спрямування. Такий вплив реалізує як позитивні, так і негативні компоненти 

системи, що водночас може мати й критичні наслідки для розвитку сфери 

товарного обігу (рис. 3.8). 

Так, у міру інституціонально-правового регулювання органам державної 

влади в Україні вдалося спростити та посилити прозорість дозвільно-ліцензійної 
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Рис. 3.8. Особливості та наслідки державного регулювання сфери товарного 

обігу в Україні (розроблено автором) 

Засоби  
державного 

регулювання 

Позитивні особливості Негативні особливості 

Інституційно-правове 
регулювання 

 спрощення та посилення 
прозорості дозвільно-ліцензійної 
системи регулювання виробничо-
господарських відносин; 
 модернізація системи обліку та 
звітності товарообмінних операцій; 
 гармонізація вітчизняного 
законодавства з міжнародними 
стандартами та нормами, що 
регулюють правила торгівлі; 
 інституціональний розвиток 
системи прав та свобод споживачів 

 становлення та розвиток 
спрощеної системи оподаткування; 
 підвищення якості податкового 
адміністрування; 
 поетапне зниження фіскального 
навантаження 

 наявність системи стратегічного 
та тактичного управління розвитком 
сфери товарного обігу на 
центральному і місцевому рівнях 
 розширення мережі об’єктів 
інфраструктури фінансово-кредитної 
підтримки; 
 лібералізація умов отримання 
вітчизняними виробниками 
бюджетного фінансування реалізації 
інноваційного потенціалу розвитку та 
посилення конкурентоспроможності 

 утвердження контрольованості та 
керованості операцій розподілу й 
обміну товарів; 
 розвиток системи захисту прав 
споживачів 

Податкова       
політика 

Стратегування і 
планування розвитку 

Фінансово-кредитна 
підтримка 

Організаційно-
інституційні засоби 

Соціально-
психологічні та 
інформаційно-

роз’яснювальні заходи 

Наслідки недостатньо ефективного регулювання 

 незавершеність реформування 
дозвільної системи, несформованість 
системи електронного урядування 
погоджувальних процедур; 
 невідповідність інституційно-
правового регулювання виробничих 
операцій міжнародним стандартам 
якості та безпеки; 
 неврегульованість системи 
електронного обслуговування покупців 
через інтернет-мережу; 
 низька дієвість інституціональних 
норм та правил захисту економічних 
інтересів суб’єктів товарного обігу  
 збереження надмірного фіскаль-
ного тиску в сфері товарного обігу; 
 неврегульованість норм 
податкового стимулювання та 
страхування інвестиційних ризиків; 
 вибіркове надання бюджетно-
податкових пільг 

 відсутність інституціолізованої 
ієрархії та єдиного підходу до 
розроблення, реалізації та контролю 
ефективності стратегічних документів

 низька доступність суб’єктів 
товарного обігу до довгострокових 
інвестиційних ресурсів; 
 висока кредитна залежність сфери 
товарного обігу 

 малоефективне державне 
стимулювання впровадження на 
вітчизняних підприємствах 
міжнародних норм та правил 
товарного обігу; 
 відсутність ефективної системи 
недержавного контролю якості та 
безпечності товарів; 
 недостатність контролю 
дотримання прав споживачів 

 відсутність належних 
інформаційно-комунікаційних 
взаємовідносин між суб’єктами 
товарного обігу щодо: 

- скорочення обсягів тіньової 
торгівлі; 
- підтримки національного та 
місцевого виробника; 
- розширення частки споживання 
якісних та безпечних товарів на 
внутрішньому ринку 

 послаблення функцій та завдань сфери товарного обігу в 
економіці; 
 зростання у підприємств трансакційних витрат та рівня 
збитковості; 
 стагнація інвестиційної та інноваційної активності підприємств; 
 недотримання суб’єктами сфери товарного обігу базових умов 
конкурентного та регуляторного середовища; 
 зниження економічної ефективності створення галузевих 
замкнутих циклів виробництва високоякісної продукції 

 наявність проявів державної 
інформаційно-аналітичної та 
маркетингової підтримки 
вітчизняних брендів і торгових марок 
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 системи регулювання виробничо-господарських відносин, забезпечити 

модернізацію системи обліку та звітності товарообмінних операцій, досягнути 

гармонійного поєднання вітчизняного законодавства з міжнародними 

стандартами та нормами, що регулюють правила торгівлі, пришвидшити 

інституціональний розвиток системи прав та свобод споживачів. Це дозволяє 

якісно провести в нашій державі комплекс структурних реформ, що 

стосуватимуться збільшення обсягів вітчизняного виробництва 

конкурентоспроможної продукції, розвитку та підвищення ефективності 

інструментів і засобів товарного обміну на внутрішньому ринку, посилення 

технологічної співпраці суб’єктів реального сектора економіки з міжнародними 

партнерами, розширення частки споживання якісних і безпечних товарів (при 

цьому активно популяризуючи товари місцевого виробництва). 

Про ефективність податкової політики у сфері товарного обігу в Україні 

свідчать такі тенденції: становлення та розвиток спрощеної системи 

оподаткування; підвищення якості податкового адміністрування; поетапне 

зниження фіскального навантаження.  

Такі результати роботи фіскальних державних органів дозволяють якісно 

стимулювати становлення, розвиток і зміцнення конкурентоспроможності 

вітчизняного та місцевого виробництва, зростання попиту бізнесу на результати 

наукових досліджень і розробок, розвиток та поширення місцевих 

підприємницьких інвестиційно-інноваційних ініціатив. 

Крім того, позитивні зміни відбулися у процесах стратегування та 

планування розвитку сфери товарного обігу, що засвідчуються наявністю 

системи стратегічного та тактичного управління розвитком сфери товарного 

обігу на центральному і місцевому рівнях. За останні роки в Україні прийнято 

низку важливих стратегічних документів, зокрема “Стратегія сталого розвитку 

“Україна-2020”, “Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного 

розвитку торгівлі 2017-2021”, “Стратегія розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року”, “Національна транспортна 

стратегія України на період до 2030 року” та ін. [54]. 
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Варто відзначити успіхи органів державної влади у забезпеченні 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів товарного обігу, в результаті чого 

вдалося розширити мережу об’єктів інфраструктури фінансово-кредитної 

підтримки, лібералізувати умови отримання вітчизняними виробниками 

бюджетного фінансування реалізації інноваційного потенціалу розвитку та 

посилення конкурентоспроможності. Це дозволяє стверджувати про 

покращення в Україні середовища створення і збільшення обсягів діяльності 

локальних інтегрованих виробничо-торговельних систем, розбудови 

інноваційної інфраструктури товарного обігу, формування високоефективного 

міжфункціонального співробітництва між усіма суб’єктами суспільного 

економічного відтворення. 

В Україні у міру реалізації євроінтеграційних цілей вдалося досягнути 

позитивних організаційно-інституційних результатів, зокрема стосовно 

утвердження контрольованості та керованості операцій розподілу й обміну 

товарів, розвитку системи захисту прав споживачів тощо. Очевидно, що такі 

зміни посилюють прозорість та спрощення системи товароруху, підвищують 

якість моніторингу споживчих цін імпортних товарів, покращують структуру 

джерел придбання товарів (зокрема, активізовують розвиток альтернативних 

форматів), забезпечують тісніше узгодження напрямів розвитку бізнес-процесів 

з інтересами місцевого населення. 

Все більше значення у системі державного регулювання сфери товарного 

обігу відводиться соціально-психологічним та інформаційно-роз’яснювальним 

заходам. Так, в Україні досить активно відбувається розвиток державної 

інформаційно-аналітичної та маркетингової підтримки вітчизняних брендів і 

торгових марок. Маркетингово-інформаційна робота стосується налагодження 

та підтримання постійних контактів зі споживачами, надання допомоги у 

виборі покупок, формування нових споживчих потреб, підвищення обізнаності 

про ринкові тенденції, виконання різних видів сервісної роботи на користь 

товарів вітчизняних та місцевих виробників. Зокрема, наша держава є 

ініціатором проведення міжнародних економічних форумів та конференцій, де 
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вітчизняні виробники мають можливість презентувати власну продукцію та 

ознайомитися з сучасними науково-технічними розробками, а в межах регіонів 

традиційно відбуваються широкомасштабні ярмарки та виставки товарів 

місцевих виробників. 

Попри позитивні результати в реалізації державної регуляторної політики 

у сфері товарного обігу сформувалися негативні тенденції, що несуть суттєві 

ризики і загрози забезпеченню достатньої ефективності її соціально-

економічної модернізації. Так, у контексті інституційно-правових змін не 

вдалося завершити реформування дозвільної системи, сформувати систему 

електронного урядування погоджувальних процедур, повноцінно гармонізувати 

нормативно-правову базу регулювання виробничих операцій відповідно до 

міжнародних стандартів якості та безпеки, врегулювати систему електронного 

обслуговування покупців через інтернет-мережу, забезпечити достатню дієвість 

інституціональних норм та правил захисту економічних інтересів суб’єктів 

товарного обігу. Відповідно, варто стверджувати, що в Україні досі не 

вирішено проблем стосовно дерегуляції комерційної господарської діяльності, 

дотримання суб’єктами товарного обігу міжнародних принципів організації 

товарно-грошових відносин, забезпечення прозорого та добросовісного 

функціонування віртуально-комунікаційних майданчиків, зниження рівня 

монополізованості товарних ринків та їх сегментів, скорочення масштабів 

тіньових економічних відносин та ін. Більше того, враховуючи пряму 

залежність структурних компонент державної управлінської системи від норм і 

правил, існує висока загроза ще більшого посилення негативних тенденцій у 

всіх без винятку напрямках соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу. 

Постійні зміни у Податковому кодексі України та інших документах, що 

визначають напрями фіскальної політики держави, досі не дозволили вирішити 

проблему податкового адміністрування у сфері товарного обігу. Так, 

зберігається надмірний фіскальний тиск, тривалий час неврегульовано 

реалізуються норми податкового стимулювання та страхування інвестиційних 



244 

ризиків, здійснюється вибіркове надання бюджетно-податкових пільг. 

Закордонний досвід задовго до прийняття Податкового кодексу в Україні 

підтвердив ефективність наступних заходів: диференціація системи 

податкового обліку амортизаційних відрахувань; запровадження податкових 

канікул для новостворених підприємств у прогресивних секторах економіки 

(ІТ-сектор, робототехніка, теплоенергетичне приладобудування, 

електротехнічне машинобудування); компенсація податкових витрат при 

здійсненні НДДКР; пільгове оподаткування при використанні вітчизняних 

винаходів, технологій чи обладнання. Попри існуючий світовий досвід органи 

виконавчої влади в нашій державі досі не здійснили жодних прогресивних 

системних реформ у податковій політиці, у тому числі в сфері товарного обігу. 

В підсумку це істотно перешкоджає залученню прямих, у тому числі іноземних, 

інвестицій, впровадженню новітніх енерго- та ресурсоефективних технологій, 

розвитку державно-приватного партнерства для створення замкнутих циклів та 

освоєння серійного виробництва нової конкурентоспроможної продукції, 

розбудові осучасненої просторово-видової мережі об’єктів торгівлі, у тому 

числі з продажу вітчизняних товарів із високою доданою вартістю. 

Як вже зазначалося, в Україні державним органам влади вдалося 

виконати значний обсяг роботи щодо розроблення та реалізації стратегічних 

програм як національного, так і регіонального чи галузевого значення. Попри 

це, зберігається проектний статус низки важливих документів, які впливають на 

ефективність соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, 

зокрема “Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року”, 

“Стратегія інноваційного розвитку України на період до 2025 року”, “Державна 

цільова програма розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 

року” та інші. Водночас існують й інші невирішені проблеми у процесі 

стратегування і планування сфери товарного обігу, зокрема такі: відсутність 

об’єктивних джерел інформації для проведення повноцінного аналізу сфери 

товарного обігу; збереження непередбачуваності регуляторної діяльності при 

забезпеченні поступу внутрішнього споживчого ринку; впровадження 
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стратегічно не орієнтованих інституційно-організаційних змін у системі 

регулювання сегментів суспільного відтворення; спотворення системи 

мотивації суб’єктів товарного обігу щодо участі в процесах розроблення та 

реалізації планових документів національного та регіонального значення з 

регулювання товарно-грошових відносин. Безперечно, що першочергово у 

вітчизняній системі державного регулювання соціально-економічної 

модернізації товарного обігу повинні відбутися зміни стосовно становлення 

інституціолізованої ієрархії та використання єдиного підходу до розроблення, 

реалізації та контролю ефективності стратегічних документів. 

Більше того, існують значні перешкоди у розвитку сфери товарного обігу 

в контексті надання державою фінансово-кредитної підтримки. Йдеться про 

активне зниження рівня доступності суб’єктів товарного обігу до фінансово-

кредитних ресурсів, обмеженість пропозицій бюджетно-грантового 

кредитування виробничо-технологічних проектів модернізації сфери товарного 

обігу, відсутність мережі фондів пільгового кредитування і фінансування 

суб’єктів товарного обігу при реалізації пріоритетних програмних заходів та 

інше. Відповідно, у сфері товарного обігу існують значні труднощі при 

розробці та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів розбудови базової 

інфраструктури, створенні інтегрованих підприємницьких систем замкнутого 

циклу, збільшенні масштабів міжнародного науково-технологічного, 

виробничого, маркетингово-збутового співробітництва, налагодженні 

комерційно-збутової організації та інноваційно-технологічної співпраці між 

суб’єктами різних галузево-секторальних напрямів. 

Звернімо увагу на те, що в Україні досить повільно відбуваються 

інституційні зміни в організації функціонування та розвитку сфери товарного 

обігу. Зокрема, це засвідчується наступним: зберігається малоефективне 

державне стимулювання впровадження на вітчизняних підприємствах 

міжнародних норм та правил товарного обігу; відсутні ефективні системи 

недержавного контролю якості та безпечності товарів; відбувається недостатній 

контроль дотримання прав споживачів. Це призвело до того, що внутрішній 
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споживчий ринок швидко наповнюється імпортними товарами, часто сумнівної 

якості, та перебуває у високій залежності від таких поставок. Зокрема, за 

останні роки окремі галузі національної економіки повністю втратили власну 

економічну та ресурсну самостійність і змушені адаптовуватися до тенденцій, 

що керовані нерезидентами держави. Безперечно, це спричиняє суттєві загрози 

економічній та національній безпеці держави. Відповідно, робота органів 

державної влади потребує кардинальних змін в організаційному контексті, що 

повинно проявлятися у зміні структури системи державного управління, рівнів 

керованості окремих операцій, ставлення представників влади та суб’єктів 

товарного обігу до власної відповідальності, стимулів до впровадження 

інновацій, ефективного використання ресурсів, збільшення обсягів діяльності 

тощо. 

Чинять негативний вплив на модернізацію сфери товарного обігу 

соціально-психологічні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, що 

проявляється у відсутності належних інформаційно-комунікаційних 

взаємовідносин між суб’єктами товарного обігу щодо скорочення обсягів 

тіньової торгівлі, підтримки національного та місцевого виробника, 

розширення частки споживання якісних та безпечних товарів на внутрішньому 

ринку. В підсумку на споживчому ринку України досить складно організувати 

активну маркетингово-промоційну підтримку пропозицій місцевого 

товаровиробництва, розвивати діяльність малих суб’єктів підприємництва зі 

спеціалізацією на виготовленні та збуті товарів кінцевого споживання, 

витіснити товари низької цінової категорії із загрозливим для здоров’я рівнем 

якості (здебільшого імпортованих контрабандним шляхом), налагоджувати 

коопераційні зв’язки та мережеве співробітництво у створенні замкнутих 

циклів споживчого відтворення. 

Відзначимо, що виявлені недоліки державного регулювання мають 

негативні наслідки для соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу. Йдеться про послаблення функції та ускладнення реалізації завдань 

сфери товарного обігу в національній економіці, зростання у підприємств 
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обсягів трансакційних витрат та збиткових товарно-грошових операцій, 

нарощування стагнації інвестиційної та інноваційної активності підприємств, 

недотримання суб’єктами сфери товарного обігу базових умов конкурентного 

та регуляторного середовища, зниження економічної ефективності створення 

галузевих замкнутих циклів виробництва високоякісної продукції. Безперечно, 

що все це посилює ризики і загрози економічній безпеці України, зокрема щодо 

зменшення обсягів господарської діяльності та капіталу в базових галузях 

сфери товарного обігу, деформацій та диспропорцій функціонування 

внутрішнього ринку, сповільнення інноваційного розвитку стадій суспільного 

відтворення, порушення умов формування справедливого і рівного 

конкурентного та регуляторного середовища, посилення товарно-ресурсної 

залежності національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків. 

Відповідно, у контексті досягнення позитивних наслідків та підвищення 

ефективності державного регулювання соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу варто обґрунтувати стратегічні пріоритети, розробити 

концептуальні положення, здійснити моделювання, удосконалити систему 

інституційного забезпечення, що є предметом наступного розділу дослідження. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Для вітчизняної сфери товарного обігу характерні позитивні аспекти та 

тенденції функціонування і розвитку. Це передусім збільшення обсягів товарної 

маси (у вартісному та натуральному вимірах, продовольчих та непродовольчих 

товарів), що переміщається зі сфери виробництва та імпорту до сфери 

споживання (за 2000-2017 рр. оборот роздрібної торгівлі зріс у 17,2 рази, а 

оптової – у 3,9 рази), товарних запасів (у 7,2 рази у 2017 р. до 2005 р.), 

розширення торгових площ (в середньому на один магазин (у 2,2 рази за 2000-
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2017 рр.).  

Проте перешкодами і недоліками як подальшого поступу, так і більш 

якісної реалізації функцій сфери товарного обігу залишаються: висока 

імпортозалежність (47,7 % у 2017 р.), нестабільність пропозиції на 

внутрішньому ринку конкурентоспроможного вітчизняного продукту, 

сповільнення швидкості товароруху, низька ланковість торгівлі (відповідний 

коефіцієнт становив 2,2), мала роль електронних засобів комунікації та 

електронних форм комерції, скорочення чисельності підприємств та об’єктів 

торгівлі (кількість об’єктів торгівлі (магазинів) за 2000-2017 рр. зменшилася у 

понад 2 рази, кіосків – у 4,1 рази, ринків – на 15,1 %); недоліки структурного 

характеру (зростання частки в обороті фізичних осіб – підприємців, посилення 

просторово-галузевих і функціональних диференціацій у розвитку виробничо-

торговельних об’єктів, логістично-збутової інфраструктури та ефективності 

сфери товарного обігу, нерозвиненість повноцінної системи оптових та оптово-

роздрібних посередників). 

2. У підсумку аналізу регіональних аспектів модернізації сфери товарного 

обігу України виявлено істотні диференціації з-поміж областей держави як за її 

обсягами, так і ефективністю функціонування. Це призводить до 

нераціонального розміщення та експлуатації базових об’єктів і елементів 

інфраструктури сфери товарного обігу, послаблення покриття територій 

держави відповідною товарною пропозицією, зниження швидкості та якості 

товароруху, підвищення рівня його витратомісткості, погіршення якості 

задоволення потреб підприємств та населення у товарах і послугах. В 

соціальному аспекті спостерігаються міжрегіональні диспропорції за обсягами 

роздрібного товарообороту на одиницю населення, забезпеченістю населення 

об’єктами торгівлі та торговими площами, робочими місцями в галузі торгівлі; 

в економічному – за обсягами товарообороту в розрахунку на одного зайнятого 

та 1 м2 торгової площі, кількістю торгових місць на ринках та оборотністю 

товарів. 

3. Ефективність сфери товарного обігу України все ще не достатня. В 
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соціальному плані потребують покращення такі характеристики, як роздрібний 

товарооборот на одиницю населення у сільській місцевості (показник у 2017 р. 

становив лише 3,5 тис. грн на рік), забезпеченість населення у сільській 

місцевості магазинами (5 об’єктів на 10 тис. осіб), обсяги і рівень зайнятості 

населення у посередницькій сфері (чисельність зайнятих на суб’єктах 

торговельної діяльності за 2010-2016 рр. зменшилася на 313,3 тис. осіб (на 

25,2 %), рівень оплати праці та особливо її матеріального і нематеріального 

стимулювання. 

Орієнтирами державної політики, спрямованої на зростання економічної 

ефективності вітчизняної сфери товарного обігу, мають стати: збільшення 

обсягів оптової торгівлі, товарообороту в розрахунку на 1 м2 торгової площі та 

в розрахунку на одного працівника торгівлі, збільшення обсягів товарообороту 

і товарної пропозиції в сільській місцевості, пришвидшення товарооборотності 

і зниження рівня питомої витратомісткості в процесі товароруху і доведення 

продукції до кінцевого споживача, розвиток інституційної системи (зокрема, 

елементів оптової та оптово-роздрібної торгівлі) сфери товарного обігу.  

4. Соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу має як 

позитивні, так і негативні наслідки в Україні. Про економічний поступ сфери 

товарного обігу свідчать зростання частки прибуткових підприємств торгівлі, 

рентабельності операційної торговельної діяльності, частки підприємств 

торгівлі, які застосовують електронні засоби комунікації. Але при цьому 

негативні наслідки модернізації проявляються у зниженні частки торгівлі в 

обсягах валового внутрішнього продукту (на 2,0 в. п. відносно 2005 р.), активів 

суб’єктів господарювання (на 2,5 в. п.), капітальних інвестицій (на 0,4 в. п.) та 

підвищенні рівня зносу основних засобів (на 4,4 в. п.). 

Свідченням позитивних соціальних наслідків модернізації сфери товарного 

обігу є зростання частки торгівлі у зайнятості населення, підвищення рівня 

ефективності використання робочого часу найманих працівників, зниження 

рівнів безробітного населення і заборгованості з виплати заробітної плати. 

Водночас низку соціальних проблем у ході модернізації сфери товарного обігу 
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вирішити не вдалося, а саме: зменшення часток працівників, які охоплені 

колективними договорами (на 14,1 в. п. у 2017 р. відносно 2005 р.) та фонду 

основної заробітної плати (на 13,5 в. п. відповідно) і підвищення частки 

неформальної зайнятості у торгівлі (на 6,1 в. п.). 

5. Значним чинником, що стримує соціально-економічну модернізацію 

сфери товарного обігу України, залишається недостатня ефективність її 

державного регулювання. При цьому недоліки характерні для базових засобів та 

інструментів державного регулювання. Зокрема, інституційно-правового 

регулювання (незавершеність реформування дозвільної системи, 

несформованість системи електронного урядування погоджувальних процедур, 

невідповідність інституційно-правового регулювання виробничих операцій 

міжнародним стандартам якості та безпеки, неврегульованість системи 

електронного обслуговування покупців через інтернет-мережу, низька дієвість 

інституціональних норм та правил захисту економічних інтересів суб’єктів 

товарного обігу), податкової політики (збереження надмірного фіскального 

тиску в сфері товарного обігу, неврегульованість норм податкового 

стимулювання та страхування інвестиційних ризиків, вибіркове надання 

бюджетно-податкових пільг), стратегування і планування розвитку (відсутність 

інституціолізованої ієрархії та єдиного підходу до розроблення, реалізації та 

контролю ефективності стратегічних документів), фінансово-кредитної 

підтримки (низька доступність суб’єктів товарного обігу до довгострокових 

інвестиційних ресурсів, висока кредитна залежність сфери товарного обігу), 

організаційно-інституційних засобів (малоефективне державне стимулювання 

впровадження на вітчизняних підприємствах міжнародних норм та правил 

товарного обігу, відсутність ефективної системи недержавного контролю якості 

та безпечності товарів, недостатність контролю дотримання прав споживачів), 

соціально-психологічних та інформаційно-роз’яснювальних заходів 

(відсутність належних інформаційно-комунікаційних взаємовідносин між 

суб’єктами товарного обігу щодо: скорочення обсягів тіньової торгівлі; 

підтримки національного та місцевого виробника; розширення частки 
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споживання якісних та безпечних товарів на внутрішньому ринку). 

Недостатньо ефективне державне регулювання соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу має негативні наслідки, зокрема 

послаблення функцій та завдань сфери товарного обігу в економіці, зростання у 

підприємств трансакційних витрат та рівня збитковості, стагнація інвестиційної 

та інноваційної активності підприємств, недотримання суб’єктами сфери 

товарного обігу базових умов конкурентного та регуляторного середовища, 

зниження економічної ефективності створення галузевих замкнутих циклів 

виробництва високоякісної продукції. 

Результати досліджень автора щодо аналізу стану, тенденцій розвитку та 

характеристики державного регулювання розвитку сфери товарного обігу 

висвітлені у публікаціях [81-83;85;90;95-97;99-102;112-114;121-125]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

 

 

4.1. Обґрунтування елементів концепції соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу України 

 

Недосконалість усталених принципів, норм і засад функціонування сфери 

товарного обміну ускладнює ефективне виконання покладених на неї функцій в 

процесі суспільно-економічного обміну, зменшує раціональність використання 

наявного природно-ресурсного потенціалу держави, стримує нарощення 

масштабів господарювання всіх видів економічної діяльності національної 

економіки та знижує рівень якості задоволення потреб й інтересів покупців на 

всіх ланках формування споживчо-продуктового ланцюга. Очевидно, що така 

недосконалість та ірраціоналізм функціонування сфери товарного обігу 

зумовлює не лише до деструктивних наслідків в розрізі економічних (зростання 

частки трансакційних витрат суб’єктів господарювання, локалізація масштабів 

розвитку ділової активності на споживчих ринках, обмеження асортиментного 

ряду представлених товарних груп, стримування розвитку інтеграційних 

горизонтально-вертикальних відносин між господарюючими суб’єктами, 

низька диверсифікованість каналів розподілу товарів на ринку), але й 

соціальних (посилення інертності товарного обігу, зменшення рівня якості 

стандартів обслуговування покупців, зниження оперативності збутово-

логістичних процесів, погіршення безпеково-споживчих властивостей товару, 

зростання частки бракованого товару на ринку) аспектів функціонування 

національної економіки. У зв’язку з цим об’єктивно постає доцільність 

розробки комплексу стратегічних організаційно-економічних заходів щодо 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. 
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Фундаментальним програмно-ресурсним базисом проведення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу є проектування 

концептуальних положень реалізації таких заходів із урахуванням специфіки 

оптово-роздрібної торгівлі, її наявних ресурсних потужностей і можливостей, 

ємності платоспроможного споживчого попиту на ринку, потреб і настроїв 

покупців, потенційних ризиків і загроз розвитку сфери товарного обігу та 

перспективних параметрів функціонування останньої. Спрямованість на 

обґрунтування цільової концепції розвитку сфери товарного обігу національної 

економіки дозволяє сформувати ряд переваг у процесі її соціально-економічної 

модернізації, серед яких, зокрема, доцільно виділити такі: 1) забезпечення 

системно-збалансованого характеру реалізації структурних зрушень у розрізі 

стратегічних параметрів функціонування сфери товарного обігу; 2) визначення 

чітких джерел і механізмів фінансування проектованих заходів у межах 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; 3) гарантування 

послідовності реалізації прикладних засад політики розвитку сфери товарного 

обігу в довгостроковій перспективі; 4) мінімізація ризиків прийняття 

помилкових управлінських рішень стратегічного і тактико-оперативного 

характеру; 5) забезпечення адекватного узгодження стратегічних цілей 

розвитку сфери товарного обігу з наявними ресурсними потужностями 

національної економіки; 6) проектування чітких механізмів, інструментів і 

засобів виконання поставлених завдань у процесі проведення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу; 7) визначення стратегічних 

напрямів формування інституційно-правового базису функціонування сфери 

товарного обігу на перспективу в розрізі законних, підзаконних і регламентних 

актів; 8) узгодження цільового проекту сфери товарного обігу з параметрами 

галузево-секторальної структури національної економіки; 9) максимізація 

процесів ефективності використання наявних ресурсних потужностей у 

контексті соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; 

10) моделювання очікуваних результатів і масштабів корисного ефекту 

внаслідок імплементації проектованих структурних змін. 
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Концептуальна схема реалізації структурних змін у контексті проведення 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу представлена на 

рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1. Концептуальна схема соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу України (розроблено автором) 

 

Стратегічна важливість обґрунтування концептуальних положень 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу обумовлюється з 

огляду на потребу в локалізації та подоланні дестабілізуючих впливів на 

функціонування процесів суспільно-економічного обігу, зумовлених 

наростаючими глобалізаційними викликами, лібералізацією торговельно-

економічних відносин, посиленням конкуренції на споживчому ринку, а також 

підвищенням вимог і потреб покупців як до пропонованого товару, так і до 

прийнятих стандартів їх обслуговування в процесі обміну.  

Розробка концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу має базуватися на зміні парадигми її функціонування, яка полягає в 
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трансформації усталеної системи поглядів і цінностей в сегмент інноваційної 

спрямованості, що дозволяє оптимізувати розподіл товарно-матеріальних благ 

у процесі суспільно-економічного обміну, пришвидшити темпи оборотності 

коштів господарюючих суб’єктів, підвищити рівень обслуговування покупців 

на ринку. Очевидно, що розробка концепції соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу є комплексним процесом, який агрегується з декількох 

етапів (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Структуризація етапів розробки концепції соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу України (розроблено автором) 

 

Гарантування ефективності процесів реалізації концепції соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу передбачає забезпечення їх 

адекватної інституційно-правової, організаційно-управлінської, 

інфраструктурно-проектної, транспортно-логістичної та інформаційно-
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256 

комунікаційної підтримки. Реалізація заходів інституційно-правового характеру 

потребує забезпечення спрямованості на посилення ролі формального 

інституційного середовища при прийнятті управлінських рішень, спрямованих 

у сегмент регулювання розвитку процесів суспільно-економічного обміну, 

гармонізації вітчизняного законодавства в сфері оптово-роздрібної торгівлі з 

міжнародними вимогами і стандартами передових світових практик, мінімізації 

ймовірності виникнення ризиків переважання приватних інтересів над 

суспільними в процесі розподілу матеріальних благ. Інституційно-правовий 

базис модернізації сфери товарного обігу покликаний забезпечити оптимальне 

збалансування її соціальних та економічних структурних складових на засадах 

подолання наявного диспаритету між ними.  

Заходи організаційно-управлінського впливу спрямовані на гарантування 

дотримання принципів системності та послідовності в процесі імплементації 

концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, що 

потребує узгодження реалізації стратегічних, тактичних й оперативних 

управлінських рішень на всіх ієрархічних рівнях національної економіки в 

просторово-часовому вимірі. Важливою є наявність адекватної відповідності 

структури заходів організаційно-управлінської підтримки стратегічній меті та 

цілям, що обґрунтовані в сформованій концепції. Організаційно-управлінська 

підтримка спрямована на компенсацію та заміщення дефіциту наявного 

ресурсного забезпечення в контексті реалізації заходів підвищення 

ефективності функціонування сфери товарного обігу, шляхом проектування та 

імплементації раціональних управлінських рішень, які не лише орієнтовані на 

впровадження структурних зрушень у сфері оптово-роздрібної торгівлі, але й 

мінімізацію ризиків ймовірності виникнення конфлікту інтересів між 

суб’єктами суспільно-економічного обміну. 

Ефективна реалізація заходів інфраструктурно-проектної підтримки є 

найбільш ускладненою, з огляду на потребу в залученні масштабного 

фінансування, матеріально-технічних ресурсів, інноваційних технологій та 

інтелектуально-кадрового забезпечення. Водночас розбудова об’єктів 
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інфраструктурної підтримки є важливою не лише з позицій скорочення зайвих 

каналів розподілу та посередників на ринку, покращення фізичної доступності 

населенню пропонованих товарно-матеріальних благ, підвищення темпів 

оборотності обігових коштів господарюючих суб’єктів, покращення безпеки 

транспортування товару, але й задоволення соціально-економічних потреб 

покупців у процесі суспільно-економічного обміну. Специфікою імплементації 

заходів інфраструктурно-проектної підтримки є здебільшого їх орієнтація на 

довгострокову перспективу, з огляду на масштабний характер реалізації 

інфраструктурних проектів. Таким чином, забезпечення адекватного рівня такої 

підтримки неможливо гарантувати в короткостроковому періоді, а 

спрямованість цих заходів носить виключно стратегічний характер. 

Транспортно-логістичне забезпечення реалізації концепції соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу передбачає оптимізацію 

товарно-матеріальних, фінансово-економічних та інформаційних потоків у 

процесі суспільно-економічного обміну. В цьому контексті важливим є 

узгодження засобів та інструментів транспортно-логістичної підтримки на 

макро-, мезо- та мікрорівнях управління національної економіки, скорочення 

трансакційних витрат у процесі суспільно-економічного обміну, підвищення 

оперативності доставки товару від виробника до кінцевого покупця, 

гарантування ергономіки зберігання товарів та забезпечення кондиційних умов 

їх транспортування на всіх етапах збутового ланцюга.  

Своєю чергою, заходи інформаційно-комунікаційної підтримки 

спрямовані на формування об’єктивного інформаційного базису прийняття 

управлінських рішень у контексті досягнення цілей, що визначені концепцією 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Забезпечення цієї 

підтримки, з однієї сторони, передбачає проектування ефективних механізмів 

організації системного моніторингу процесів функціонування сфери товарного 

обігу, а з іншої, – активізацію розвитку комунікаційних взаємозв’язків між 

суб’єктами останньої з метою підвищення ефективності їх функціональної 

взаємодії.  
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Забезпечення ресурсно-функціональної спроможності концепції 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу передбачає 

проектування її адекватної структури (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Проектна структура концепції соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу України (розроблено автором) 

 

Враховуючи набір пріоритетних структурних компонент концепції 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, доцільним є 

проведення їх подальшого обґрунтування та змістовно-функціонального 

наповнення 

І. Постановка цільової проблеми, на вирішення якої спрямована 

концепція соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Попри 

розвиненість мережі об’єктів оптово-роздрібної торгівлі, масштаби та 

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

Ключова проблема, на вирішення якої спрямована концепція 
соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

Причини виникнення цільової проблеми та обґрунтування доцільності 
потреби її вирішення   

Стратегічна мета, цілі та строки реалізації концепції соціально-
економічної модернізації сфери товарного обігу 

Інструменти та засоби підвищення соціально-економічної 
ефективності функціонування сфери товарного обігу 

Прогнозні сценарії соціально-економічної модернізації сфери 
товарного обігу 

Очікувані результати реалізації концепції соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу 
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ефективність функціонування сфери товарного обігу є недостатніми, з огляду 

на потенційні можливості та потреби населення в сегменті задоволення їх 

споживчих інтересів. Зокрема, спостерігається суттєвий просторово-

територіальний дисбаланс розвитку об’єктів торговельних мереж та 

інфраструктурного забезпечення між урбанізованими та сільськими 

територіями; диспаритетом у регіональному вимірі характеризуються масштаби 

обороту товарних потоків; ірраціональною є кількість торговельних 

посередників на товарному ринку, що призводить до зростання ціни на товар 

для кінцевого покупця; надмірною є роль корупційних впливів і кількість 

бюрократичних перепон на шляху організації торговельно-економічних 

відносин між господарюючими суб’єктами; низьким є рівень сервісного 

обслуговування покупців; практично несформованими є ефективні механізми 

моніторингу та контролю якості, стандартів безпеки, а також споживчих 

властивостей представлених на ринку товарів з урахуванням наростаючих 

викликів євроінтеграційного характеру; поширеними є прояви ринкових змов 

між представниками потужних ритейлерів, що мають частково монопольне 

становище на ринку; низькою є соціальна спрямованість сфери товарного обігу. 

Очевидно, що такі передумови вносять диспаритет у становлення процесів 

збалансованого розвитку сфери товарного обігу та ускладнюють реалізацію 

покладених на неї функцій. З урахуванням цього формалізується ключова 

проблема, на вирішення якої спрямована концепція, що полягає в критично 

низькому рівні соціально-економічної ефективності функціонування сфери 

товарного обігу національної економіки.  

ІІ. Аналізування причин виникнення цільової проблеми та обґрунтування 

критичної необхідності її вирішення. Очевидно, що ідентифікована проблема 

функціонування сфери товарного обігу носить не ситуаційний, а системний 

характер, що потребує поглибленого дослідження причин її виникнення 

(табл. 4.1). 

Таким чином, проблема низького рівня соціально-економічної 

ефективності функціонування сфери товарного обігу обумовлена причинами, 
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що носять комплексний характер, подолання негативного впливу яких можливе 

за умови дотримання системного підходу до управління процесами соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу.  

Таблиця 4.1 

Аналізування причин загострення проблеми низької соціально-економічної 

ефективності функціонування сфери товарного обігу (розроблено автором) 

ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 
Фінансово-економічні причини 

Ресурсна обмеженість джерел фінансу-
вання суб’єктів господарювання націо-
нальної економіки, що зумовлює орієн-
тацію останніх на вирішення проблем 
ситуаційного характеру 

Періодичні фінансово-економічні кризи та 
стагнація національної економіки, що 
зумовлено низькою ресурсно-функціо-
нальною спроможністю системи еконо-
мічної безпеки держави 

Інвестиційно-інноваційні причини 
Низький рівень інвестиційно-інноваційної 
активності та спрямованість інвести-
ційних коштів здебільшого на потреби 
поповнення оборотних фондів суб’єктів 
господарювання національної економіки 

Нерозвиненість суб’єктів банківсько-
фінансового сектора та об’єктів інвес-
тиційно-інноваційної інфраструктури, 
залишковий принцип фінансування про-
ектів у науково-технічній діяльності  

Матеріально-технічні причини 
Занедбаність і моральна зношеність ма-
теріально-технічного забезпечення сфери 
товарного обігу, що знижує оперативність 
та ефективність торговельно-економічних 
відносин 

Тривала орієнтація суб’єктів оптово-
роздрібної торгівлі національної еконо-
міки на вирішення проблем ситуаційного 
характеру, зумовлена ресурсною обме-
женістю їх фондів 

Соціально-психологічні причини 
Орієнтація покупців, головним чином, на 
придбання товарів першочергового 
вжитку, що зумовлено низьким рівнем 
купівельної спроможності населення 
країни 

Критично низька частка оплати праці в 
структурі формування собівартості 
товарів й продукції, що обумовлено 
бажанням власників капіталу отримувати 
надмірно високу норму прибутку 

Безпеково-управлінські причини 
Високий рівень тінізації сфери товарного 
обігу, надмірна корупція та бюрократизм 
чиновницького апарату, посилення 
проявів рейдерських захоплень у сфері 
оптово-роздрібної торгівлі 

Відсутність ефективних механізмів моні-
торингу й контролю порушень у сфері 
товарного обігу, несформованість спра-
ведливої судової системи, недотримання 
принципу невідворотності покарання 

 
Відсутність механізмів адекватного реагування на причини поглиблення 

ірраціонального використання наявного ресурсного забезпечення в контексті 

функціонування сфери товарного обігу не лише стримує процеси нарощення 

масштабів та ефективності розвитку господарських комплексів національної 
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економіки, але й посилює галузево-секторальні дисбаланси, ускладнює 

оптимальний розподіл товарно-матеріальних потоків між суб’єктами суспільно-

економічного обміну та знижує рівень задоволеності споживчих потреб 

населення, як в економічному, так і соціальному аспектах. 

У зв’язку з цим обґрунтовується критична доцільність подолання 

деструктивних наслідків причин формування низького рівня ефективності 

функціонування сфери товарного обігу на засадах проектування чітких 

механізмів, інструментів і засобів активізації процесів соціально-економічної 

модернізації останньої. 

ІІІ. Обґрунтування стратегічної мети, постановка цілей та визначення 

строків реалізації концепції соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу. Ядром будь-якої концепції є її стратегічна мета, на досягнення 

якої спрямована імплементація проектованих механізмів, інструментів і засобів 

управлінського впливу.  

Узагальнюючи наведені вищзе міркування, висновки та заключення, 

вважаємо, що структура концепції соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу набуває вигляду як на рис. 4.4. 

З урахуванням ідентифікованих проблем і причин ірраціонального 

функціонування сфери товарного обігу формалізується стратегічна мета 

цільової концепції, що полягає в розробці інструментів і засобів підвищення 

соціально-економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу на 

засадах модернізації та структурної перебудови складових останньої. 

Очевидно, що досягнення стратегічної мети концепції передбачає доцільність 

орієнтації на реалізацію пріоритетних цілей в довго-, середньо- та 

короткостроковій перспективах (рис. 4.5). 

Формалізація системи цілей концепції соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, з однієї сторони, відбувається з 

урахуванням наявних структурних проблем, а з іншої, – об’єктивних 

можливостей та наявного ресурсного забезпечення господарських комплексів 

національної    економіки,    які    можна    оперативно    скорегувати  в   сегмент  
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Рис. 4.4. Структура концепції соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу України (розроблено автором) 

Структурні елементи 
концепції 

Вихідні умови 

Цілі концепції 
модернізації 

Принципи політики 

Напрями та засоби    
державної політики  

Євроінтеграційний 
вектор співпраці в 
частині соціально-

економічної модернізації 
сфери ТО України 

Фінансово-ресурсне та 
організаційно-
управлінське 
забезпечення 

Заключна частина 

Мета державної політики 

 концепція є базисним (основоположним) документом реалізації політики 
соціально-економічної модернізації сфери ТО України і її територій, містить 
стратегічне бачення та структурно-функціональні напрями її довгострокового 
розвитку, визначає принципові положення та напрями реалізації соціально-
економічного потенціалу 

 бюджетне фінансування; кошти та ресурси місцевих громад; 
 зовнішня технічна фінансова допомога;  
 інвестиції та ресурси колективних структур; 
 ресурс бізнесу та громадськості 

 паритетна інтеграція торговельно-логістичних систем, правил, норм і стандартів 
продукції, бізнес-процесів, інформаційного обміну; 
 розвиток зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної співпраці; 
 залучення зовнішньо фінансово-інвестиційної підтримки розвитку вітчизняних 
виробничих, торговельних та експортних систем 

 започаткування моніторингу, аналізу та діагностики модернізації і подальшого 
розвитку сфери ТО; 
 здійснення стратегування і планування політики на центральному, 
регіональному і місцевому рівнях, за секторами сфери ТО; 
 удосконалення організаційно-управлінської системи управління 
функціонуванням та розвитком сфери ТО; 
 впровадження організаційно-економічного механізму модернізації сфери ТО із 
узгодженими заходами покращення організаційних, інституційних, економічних, 
соціальних, інфраструктурних, інформаційно-технологічних, психологічно-
ментальних умов;  
 становлення системи контролю якості та ефективності функціону-вання сфери 
ТО, її секторів та галузей 

 плановості і постійності; системності та комплексності; 
 превентивності загрозам глобалізації, соціальної безпеки населення; 
 орієнтованості на державні інтереси, соціально-економічний розвиток територій; 
 пріоритетності забезпечення конкурентоспроможності економіки та 
ефективного функціонування сфери ТО і внутрішнього ринку 

 становлення спроможної системи управління розвитком сфери ТО; 
 формування повноцінної структурно збалансованої системи об’єктів сфери ТО 
та її інфраструктури; 
 зростання інноваційної активності, розширення сектору цифровізації, 
застосування сучасних ІТ та бізнес-технологій; 
 соціалізація сфери ТО, підвищення її ролі у формуванні соціального капіталу та 
людського потенціалу; 
 підвищення фінансово-економічної ефективності на всіх рівнях ТО; 
 повноцінна реалізація базових функцій сфери ТО 

 удосконалення системи управління та параметрів розвитку сфери ТО, 
досягнення якісних структурно-інституційних змін та інклюзивного характеру її 
сталого збалансованого довгострокового розвитку 

Базисні положення 
 сфера ТО України розвивається без стратегічного плану та за рахунок 
екстенсивних факторів, характеризується ознаками стагнації та нереалізації 
соціально-економічного потенціалу, базисних функцій і завдань, що стримує 
економічне зростання, становлення якісного внутрішнього ринку та вирівнювання 
диспропорцій розвитку територій  
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Рис. 4.5. Структуризація цілей розвитку сфери товарного обігу України в 

підсумку реалізації Концепції її соціально-економічної модернізації 

(розроблено автором)  

 

активізації процесів модернізації цієї сфери. Поряд з цим, важливим є 

забезпечення узгодженості та послідовності прикладного інструментарію 

досягнення у визначені строки поставленої мети та цілей концепції соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу, що потребує формалізації його 

адекватної структури. 

IV. Формування інструментів і засобів соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу. Досягнення поставленої мети та цілей 

проектованої концепції потребує реалізації заходів стратегічного, тактичного та 

оперативного характеру, що забезпечує дотримання збалансовано-послідовного 

ЦІЛІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ 
ТОВАРНОГО ОБІГУ 

ДОВГОСТРОКОВІ ЦІЛІ 
період реалізації: 

понад 5 років 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ ЦІЛІ  
період реалізації: 

2-5 років 

Підвищення рівня 
обслуговування 

покупців 

КОРОТКОСТРОКОВІ ЦІЛІ 
період реалізації: 

до 2 років 

Покращення якості 
та безпеки товарів 

Дерегуляція сфери 
товарного обігу 

Формування 
здорового 

конкурентного 
середовища 

Детінізація 
функціонування 
сфери оптово-

роздрібної торгівлі 

Зменшення кіль-
кості посеред-

ницьких структур 
на ринку 

Інноваційне 
переоснащення 

матеріально-
технічної бази 

Вибудування якісної 
структурно 

збалансованої 
системи товароруху 

Розбудова об’єктів 
транспортно-
логістичної 

інфраструктури 
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підходу до імплементації прикладних засад даної концепції. У цьому контексті 

доцільною є орієнтація на реалізацію таких заходів стратегічного характеру.  

По-перше, це активізація розвитку мережі об’єктів транспортно-

логістичної інфраструктури на засадах диверсифікації джерел фінансування, що 

передбачає імплементацію механізмів державно-приватного партнерства, 

поширення практики реалізації концесійних проектів, залучення фінансових 

ресурсів міжнародних грантів, спрямування коштів на подолання диспаритету 

розвитку інфраструктурного забезпечення сфери товарного обігу в регіонах між 

сільськими та урбанізованими територіями, покращення дорожньо-

транспортної доступності об’єктів оптово-роздрібної торгівлі, диверсифікації 

шляхів і засобів транспортування товару від виробника до кінцевого покупця, 

відкриття нових оптових ринків, що функціонують на принципах 

самообслуговування, формування спеціалізованих торговельно-

інфраструктурних кластерів реалізації споріднених видів товару й продукції, 

збільшення складських площ і потужностей суб’єктів оптово-роздрібної 

торгівлі, створення регіональних логістичних парків оптимізації товарних 

потоків на субрегіональному рівні.  

По-друге, це реалізація послідовної соціально-економічної політики 

зростання реальних доходів населення та підвищення рівня його купівельної 

спроможності, шляхом поетапного збільшення частки оплати праці в структурі 

формування собівартості продукції, поширення практики здійснення адресних 

соціальних виплат пільговим і малозабезпеченим категоріям населення, 

розбудови мережі об’єктів соціальних магазинів у регіонах, що орієнтовані на 

обслуговування покупців із невисоким рівнем доходів, реалізації механізмів 

надання дотацій і субсидій малозабезпеченим домогосподарствам на придбання 

окремих категорій товарів довготривалого вжитку, підвищення зайнятості 

населення на засадах створення нових робочих місць, формування 

мотиваційних механізмів у трудових мігрантів до спрямування коштів у 

сегмент реалізації інвестицій на відкриття приватного бізнесу та активізації 

самозайнятості, імплементації інструментів стабілізації інфляційних процесів і 
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подолання тотальної залежності рівня цін (як на товари власного, так і 

імпортного походження) від періодичних коливань курсу гривні на валютних 

ринках. 

По-третє, це формування ефективних механізмів та інструментів 

детінізації процесів функціонування сфери товарного обігу на засадах 

вдосконалення інституційно-правового базису протидії надмірним корупційним 

впливам і бюрократизації процесів регулювання оптово-роздрібної торгівлі; 

підвищення прозорості здійснення масштабних торговельно-економічних 

трансакцій, забезпечення організаційно-управлінської підтримки розмежування 

влади та бізнесу з метою мінімізації ризиків виникнення конфлікту інтересів і 

потенційних проявів лобіювання реалізації суб’єктивних цілей; подолання 

системного характеру поширеної практики неофіційного найму працівників у 

сфері оптово-роздрібної торгівлі, шляхом активізації позапланових перевірок 

органів з праці та утвердження практики накладення встановлених штрафів; 

формування мотиваційних механізмів і стимулів до юридичної формалізації 

діяльності незареєстрованих суб’єктів господарювання; підвищення рівня 

довіри представників бізнесу до органів державної влади шляхом встановлення 

паритетних взаємовідносин; активізації процесів системного реформування 

судоустрою на засадах дотримання принципу невідворотності покарання; 

організації системної боротьби з поширеною практикою контрабандного 

переміщення товарів через державний кордон; зниження частки безготівкових 

форм розрахунків у загальній їх структурі та встановлення онлайн-технологій у 

касових апаратах щодо моніторингу реальних обсягів продажу товарів. 

Очевидно, що реалізація заходів стратегічного характеру потребує 

забезпечення адекватної підтримки на тактичному рівні управління. Для цього 

потрібно здійснити таке: 

 активізувати процеси інноваційної модернізації та техніко-

технологічного переоснащення суб’єктів логістичного ланцюга функціонування 

сфери товарного обігу, що беруть участь у переміщенні товару від виробника 

до кінцевого покупця на засадах інтенсифікації їх бізнес-процесів, 
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пришвидшення темпів оновлення морально застарілої матеріально-технічної 

бази, закупівлі сучасного обладнання й технологій, імплементації досягнень 

світового досвіду в науково-технологічній сфері, формування мотиваційних 

механізмів у керівників господарюючих суб’єктів до розвитку процесів 

кооперації та інтеграції в матеріально-технічній сфері, поширення практики 

реалізації лізингових проектів, стимулювання банківського кредитування 

придбання сучасної техніки, у тому числі шляхом реалізації державних програм 

часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами на купівлю обладнання 

вітчизняного виробництва, підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності в 

науково-технічній сфері та формування індустріальних науково-технологічних 

кластерів проектування, розробки та впровадження інновацій в сегменті 

покращення матеріально-технічного забезпечення сфери товарного обігу;  

 оптимізувати канали розподілу функціонування сфери товарного обігу, 

покращити фізичну та економічну доступність товарів населенню, підвищити 

оперативність товарних потоків, шляхом мінімізації кількості посередницьких 

структур на ринку, які здебільшого націлені на максимізацію кінцевої ціни 

товару та не задіяні у створенні доданої вартості, реалізації заходів протидії 

формуванню ринкових змов на ринку між суб’єктами оптово-роздрібної 

торгівлі, побудови превентивних механізмів синхронного підвищення цін, 

мінімізації трансакційних витрат суб’єктів сфери товарного обігу, розбудови 

мережі регіональних ринків оптової торгівлі, полегшення процедури виходу на 

ринок потужних світових брендів ритейлу, реалізації механізмів посилення 

контролю за діяльністю юридично незареєстрованих суб’єктів господарювання, 

активізації процесів збутово-логістичної кооперації суб’єктів сфери товарного 

обігу; 

 забезпечити дотримання фундаментальних засад ведення здорової 

конкуренції в сфері товарного обігу, шляхом гарантування рівного доступу 

суб’єктам господарювання до виходу на пріоритетні ніші споживчого ринку, 

активізації використання засобів впливу антимонопольного характеру, у тому 

числі за рахунок підвищення розмірів штрафів і посилення санкцій за 
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порушення антимонопольного законодавства, реалізації інструментів протидії 

системним проявам лобіювання інтересів комерційних структур в органах 

державної влади, протидії рейдерським захопленням майна господарюючих 

суб’єктів, гарантування рівного доступу до використання засобів та 

інструментів реклами й просування товарів на ринку. 

Своєю чергою, оперативний рівень управління має передбачати 

реалізацію таких заходів: 

 формування механізмів та інструментів підвищення рівня й стандартів 

обслуговування покупців у процесі суспільно-економічного обміну на засадах 

імплементації успішних передових практик світового досвіду, покращення 

кадрової політики найму персоналу на мікрорівні, організації постійних 

досліджень і моніторингу зміни вподобань, потреб і запитів покупців, 

поширення практики впровадження дисконтних систем знижок та акцій, 

збільшення гарантійного терміну післяпродажного обслуговування покупців, 

облаштування майданчиків і терміналів самообслуговування клієнтів, 

стимулювання відкриття інтернет-магазинів, диверсифікації каналів 

транспортування й доставки придбаного товару, створення цілодобових центрів 

консультаційного характеру, реалізації послідовної політики формування 

позитивних іміджевих характеристик суб’єктів господарювання на ринку; 

 організація системи покращення якості та безпеки товарів, що 

представлені на ринках, шляхом імплементації міжнародних норм і стандартів 

сертифікації якості та безпеки товарів, формування ефективної системи 

моніторингу та контролю дотримання технологій виробничо-господарського 

процесу на всіх його етапах, посилення санкцій за порушення чинних 

безпекових стандартів і використання практики реалізації товарів із 

простроченим гарантійним терміном (особливо в сегменті ринку продовольчих 

товарів), поширення практики конфіскації та вилучення з обігу товарів 

сумнівної якості, узгодження вітчизняних норм і стандартів якості з 

міжнародними вимогами; 

 здійснення структурних змін у системі дерегуляції сфери товарного 
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обігу на засадах спрощення реєстраційних процедур, полегшення отримання 

доступу до ведення ліцензованих видів діяльності, мінімізації бюрократичних 

перепон регулювання сфери товарного обігу, утвердження засад надання 

адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна», стимулювання 

процесів збільшення частки електронного документообігу та використання 

можливостей хмарних інтернет-технологій, зменшення та протидії 

корупційним впливам у сфері дозвільної системи, утвердження практики 

автоматизації прийняття управлінських рішень через використання принципу 

«мовчазної згоди», процесного вдосконалення технологій організації та 

проведення тендерних процедур, формування мотиваційних механізмів до 

зниження частки готівкових розрахунків при здійсненні трансакцій у сфері 

товарного обігу. 

Реалізація запропонованих заходів у контексті прикладної імплементації 

концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу покликана 

ініціювати структурні зрушення в сегментах підвищення ефективності 

функціонування оптово-роздрібної торгівлі, максимізації задоволення потреб 

покупців, збалансування соціальних та економічних інтересів останніх, 

формування ресурсних резервів для активізації процесів розширеного 

відтворення секторів національної економіки. Ефективність спроектованої 

моделі концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

визначається рівнем ресурсно-управлінської підтримки на всіх її етапах 

реалізації. Адекватність і відповідність організаційно-економічного 

інструментарію визначає параметри ймовірних прогнозів розвитку сфери 

товарного обігу за результатами імплементації прикладних засад розробленої 

концепції соціально-економічної модернізації цієї сфери в межах 

оптимістичного та песимістичного сценаріїв (табл. 4.2). 

Структурною кінцевою компонентою концепції соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу є формалізація очікуваних результатів 

підвищення ефективності її функціонування, що піддаються кількісному та 

якісному вимірам. 
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Таблиця 4.2 

Матриця прогнозних сценаріїв соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу (розроблено автором) 

 
 

Прогнозні сценарії: 
оптимістичний песимістичний 

К
ор

от
ко

ст
ро

ко
ва

 
пе

рс
пе

кт
ив

а 

Активізація темпів розвитку сфери 
товарного обігу; покращення якості 
та безпеки товарів; підвищення рівня 
якості обслуговування покупців; 
зниження бюрократичного наванта-
ження на суб’єктів оптово-роздріб-
ної сфери; дерегуляція розвитку 
сфери товарного обігу; підвищення 
прозорості торговельної діяльності. 

Зниження купівельної спроможності 
населення; підвищення темпів інфля-
ційних процесів; погіршення рівня 
якості товарів; зниження стандартів 
обслуговування покупців; зростання 
кількості посередницьких структур на 
ринку; збільшення трансакційних ви-
трат суб’єктів оптово-роздрібної тор-
гівлі. 

Д
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Утвердження засад ведення здорової 
конкуренції на ринку; активізація 
інтеграційних та коопераційних від-
носин у сфері оптово-роздрібної 
торгівлі; інноваційна модернізація 
сфери товарного обігу; підвищення 
платоспроможності населення; узго-
дження соціальних та економічних 
інтересів покупців; розбудова мере-
жі об’єктів транспортно-логістичної 
інфраструктури в регіонах. 

Поглиблення диспропорцій розвитку 
мережі об’єктів інфраструктурного 
забезпечення торгівлі в просторово-
територіальному вимірі; посилення 
тінізації сфери товарного обігу; 
збільшення корупційного навантажен-
ня на суб’єктів торгівлі; посилення 
монополізації окремих сегментів сфери 
товарного обігу; поглиблення дисба-
лансу задоволення соціальних та еко-
номічних інтересів покупців. 

 

Пріоритетними серед цих результатів є такі: 1) підвищення 

забезпеченості населення об’єктами інфраструктури, торговою площею 

магазинів, пунктами самообслуговування покупців; 2) переважання в структурі 

оплати за товари частки безготівкових розрахунків над готівковими; 

3) підвищення рівня фізичної та економічної доступності товарів населенню, у 

тому числі для найменш соціально захищених його категорій; 4) зростання 

частки товарів із високим рівнем якості та безпеки споживчих властивостей; 

5) зменшення частки товарного обороту національної економіки в його 

загальній структурі. 

Таким чином, концепція соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу позиціонується через призму таких підходів як: 1) теоретичний 
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базис проектування стратегічних векторів розвитку сфери товарного обігу в 

умовах динамічних змін, наростаючих викликів і глобалізації торговельно-

економічних відносин; 2) методологічна основа реалізації структурних зрушень 

у системі функціонування сфери товарного обігу з урахуванням запитів, потреб 

та інтересів покупців; 3) чіткий стратегічний план поетапної модернізації сфери 

товарного обігу в соціальному та економічному аспектах; 4) прикладний 

організаційно-економічний інструментарій підвищення ефективності 

функціонування сфери товарного обігу; 5) механізм взаємоузгодження 

соціальних та економічних інтересів покупців. Імплементація засад розробленої 

концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу потребує 

адекватної ресурсно-управлінської підтримки через реалізацію механізмів 

послідовної державної політики регулювання торгівлі, лібералізації 

торговельно-економічних відносин, послаблення прямого адміністративного 

втручання у процеси функціонування ринків, покращення інвестиційної 

привабливості оптово-роздрібної торгівлі та гарантування дотримання й 

захисту прав інвестора, стимулювання внутрішнього платоспроможного 

споживчого попиту, що вимагає поглиблення досліджень у сегменті 

прикладного характеру процесів активізації соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу.  

 

 

 

 

4.2. Удосконалення системи інституційного забезпечення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу 

 

Реалізація системних реформ, проведення тектонічних змін та структурна 

модернізація будь-якої сфери суспільно-економічного життя потребує розробки 

адекватного інституційного забезпечення підтримки процесів імплементації 

пріоритетних змін. Формування механізмів надання надійної інституційної 
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підтримки процесам соціально-економічного розвитку дозволяє підвищити 

ефективність використання наявних ресурсно-функціональних потужностей, 

збалансувати інтереси учасників суспільно-економічного обміну й мінімізувати 

конфлікти між ними, зменшити ризики виникнення ймовірних порушень і 

зловживань під час розподілу матеріальних благ у процесі суспільно-

економічного обміну. З однієї сторони, відповідність інституційного 

забезпечення наявним викликам і потребам національної економіки є базисним 

індикатором стійкості та міцності інститутів державної влади, а з іншої, – лише 

послідовне дотримання засад демократії та принципів соціальної 

справедливості формує передумови для побудови адекватної інституційної 

підтримки регулювання процесів суспільних трансформацій та поступального 

соціально-економічного розвитку держави. 

На сьогодні Україна й досі перебуває на другій стадії реалізації 

інституційної зміни, що супроводжується затяжним розвитком 

трансформаційних процесів та приховує у собі різноманітні загрози соціально-

економічного характеру. З однієї сторони, це зумовлено наявністю протиріч у 

суспільстві до переходу на нові умови господарювання, а з іншої, – інертністю 

системи державного та місцевого управління [24, с. 54]. Затяжний характер 

трансформаційних процесів у зв’язку з частими змінами стратегічних векторів 

розвитку країни не лише ускладнює формування адекватної інституційної 

структури системи органів державного управління, але й гальмує процеси 

поступального економічного розвитку, стримує обсяги зростання добробуту 

населення, обмежує масштаби функціонування сфери товарного обігу.  

Такі передумови поглиблюють дисбаланс втрачених можливостей 

держави як у внутрішній, так і зовнішній політиці, а також посилюють 

параметри невизначеності прийняття управлінських рішень на всіх ієрархічних 

рівнях національної економіки. Затяжні трансформаційні процеси є 

характерними для всіх держав, що пройшли шлях переходу від країн із 

командно-адміністративним типом економіки до ліберально-ринкових засад 

господарювання. На цьому шляху трансформацій роль інституцій у становленні 
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процесів розширеного відтворення та сталого розвитку держави є 

визначальною. Адже вдосконалення економічних інституцій зумовлює 

підтримку та пришвидшення процесів трансформації суспільно-економічних 

відносин на шляху від зміни центрально-керованої економічної системи 

(командно-адміністративної) на користь утвердження ліберально-ринкових 

засад господарювання, для яких притаманною є орієнтація на реалізацію 

економічних законів. Така трансформація агрегується з двох структурних 

етапів. На першому відбувається внутрішня і зовнішня лібералізація, 

дерегуляція, демонополізація та демонтаж застарілої інституційної системи, 

тоді як на другому етапі здійснюється побудова та становлення якісно нового 

типу інституційного середовища, якому притаманні дотримання принципів 

верховенства права, невідворотності покарання та неухильна реалізація 

економічних законів, що регулюють відносини на ліберально-ринкових засадах 

144, c. 58. 

Основоположник інституційної теорії Д. Норт визначає інституції як 

«правила гри в суспільстві, придумані людьми обмеження, які спрямовують 

людську взаємодію в певне річище, вони структурують стимули в процесі 

людського обміну – політичного, соціального чи економічного». Інституції 

забезпечують державу організаційно-управлінською структурою, орієнтація на 

використання ресурсних механізмів якої дозволяє встановити суспільний 

порядок і мінімізувати ризики невизначеності параметрів економічного 

середовища в процесі суспільно-економічного обміну 145, с. 12. Таким чином, 

інституції націлені на здійснення опосередкованого впливу узгодження, 

збалансування та врегулювання відносин між суб’єктами в процесі суспільно-

економічного обміну. Інституційне середовище агрегується з формальних і 

неформальних інституцій. Перші мають обов’язковий характер до виконання та 

відображаються через офіційні документи, органи державної влади, установи, 

організації, структурні утворення тощо. Своєю чергою, неформальне 

інституційне середовище визначається параметрами впливу, прийнятими у 

суспільстві нормами поведінки, звичаями, традиціями, усталеними правилами. 



273 

Неформальні інститути, з однієї сторони, формуються під дією історичних 

чинників, а з іншої, – в результаті суб’єктивних впливів учасників суспільно-

економічного обміну, що націлені на лобіювання та задоволення власних 

інтересів. Вплив формальних і неформальних інституцій на розвиток 

параметрів соціально-економічних процесів диференціюється, залежно від 

стадії суспільно-економічних трансформацій держави: на початкових стадіях 

переважають неформальні інститути, тоді як на завершальних стадіях 

суспільних трансформацій формальні витісняють неформальні при прийнятті 

стратегічних управлінських рішень.  

Очевидно, що структурно-функціональна розбалансованість і недостатня 

ефективність функціонування сфери оптово-роздрібної торгівлі потребують 

розробки пріоритетних напрямів, механізмів та інструментів удосконалення 

системи забезпечення процесів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу на всіх етапах структурної перебудови останньої. 

Проектування стратегічних параметрів удосконалення інституційного 

забезпечення модернізації сфери оптово-роздрібної торгівлі обумовлюється з 

огляду на таке: 1) підвищення рівня керованості процесів розвитку сфери 

товарного обігу на всіх етапах збутово-товарного ланцюга; 2) узгодження 

інтересів, мотивів і стимулів суб’єктів сфери товарного обігу в процесі 

суспільно-економічного обміну; 3) усунення наявних інституційних бар’єрів, 

що стримують масштаби нарощення ресурсно-функціональних потужностей 

сфери товарного обігу; 4) гарантування дотримання принципу соціальної 

справедливості розподілу матеріальних благ у процесі суспільно-економічного 

обміну; 5) мінімізація дестабілізуючого впливу глобалізаційних ризиків і 

євроінтеграційних викликів у контексті імплементації економічної частини 

«Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 182; 6) подолання регіонально-

галузевих дисбалансів розвитку мережі об’єктів оптово-роздрібної торгівлі; 

7) приведення у відповідність інфраструктурного забезпечення сфери 

товарного обігу вимогам і потребам ринку; 8) покращення доступу придбання 

товарів для всіх верств населення держави; 9) формування ефективних 
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механізмів моніторингу та контролю якості представлених товарів на ринку; 

10) гарантування дотримання прав покупців у процесі товарного обігу. 
Вдосконалення системи інституційного забезпечення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу передбачає підвищення 

ефективності функціонування останньої через: імплементацію механізмів 

встановлення єдиних правил і норм ведення торговельно-економічних 

відносин; мінімізацію ризиків виникнення ймовірних порушень у процесі 

суспільно-економічного обміну; усунення дублюючих повноважень і 

обов’язків, а також формування чітких центрів відповідальності та прийняття 

управлінських рішень; дотримання принципу невідворотності покарання за 

порушення встановлених інституційних норм; узгодження державної політики 

регулювання оптово-роздрібної торгівлі на стратегічному, тактичному та 

оперативному рівнях; ліквідацію так званих «інституційних пасток» 

функціонування сфери товарного обігу, що блокують точки зростання та 

стримують підвищення рівня соціально-економічної ефективності розвитку 

останньої. Цілком логічно, що вдосконалення системи інституційного 

забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

вимагає наявності адекватної ресурсно-функціональної підтримки, модель якої 

представлена на рис. 4.6. 

Проектування стратегічних напрямів удосконалення системи 

інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу першочергово потребує визначення структурних проблем 

функціонування інституційного середовища торгівлі, ідентифікації 

стратегічних пріоритетів їх подолання та обґрунтування організаційно-

економічного інструментарію імплементації пріоритетних змін у цільовій 

системі інституційного забезпечення. Комплексне оцінювання структурно-

функціональних характеристик системи інституційного забезпечення сфери 

товарного обігу дозволило виокремити низку проблем, які зумовлюють 

ірраціональне використання ресурсних потужностей національної економіки в 

процесі суспільно-економічного обміну, що викладені нижче. 
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Рис. 4.6. Модель ресурсно-функціональної підтримки вдосконалення системи 

інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу (розроблено автором) 

 

Важливою проблемою є розбалансованість законодавчої бази та 

відсутність системного характеру державної політики регулювання сфери 

товарного обігу. Несформованим є комплексний інституційно-правовий базис 

функціонування оптово-роздрібної торгівлі. 

Зокрема, проект ЗУ “Про внутрішню торгівлю” так і не був прийнятий. 

Відсутні ефективні концепції, стратегії та програми стимулювання розвитку 

сфери товарного обігу, як на державному, так і на регіональному рівнях.  

Так, затверджена Кабінетом Міністрів України “Програма розвитку 

Ресурсно-функціональна підтримка вдосконалення системи інституційного 
забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу  
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внутрішньої торгівлі на період до 2012 року” після завершення терміну дії так і 

не знайшла свого логічного продовження в інших програмних документах 

органів державної влади. Крім цього, реалізація положень цієї Програми не 

була підкріплена необхідними нормативно-правовими актами, чіткими 

джерелами фінансування, а також ефективними механізмами досягнення 

поставлених цілей. 

Прикладні засади державної політики регулювання сфери товарного обігу 

відзначаються відсутністю послідовного характеру, що зумовлено як 

об’єктивними (обмеженість ресурсного забезпечення національної економіки, 

стратегічна переорієнтація політики на євроінтеграційний вектор співпраці, 

посилення загроз гібридного характеру), так і суб’єктивними (часта зміна 

правлячих політичних еліт, неузгодженість дій органів державної влади, 

ірраціональна кадрова політика надання переваги розподілу портфелів за 

квотним принципом в органах державної влади, поряд із детермінантами 

професійної компетентності та порядності) чинниками. Все це стримує 

можливості нарощення масштабів функціонування сфери товарного обігу та 

обмежує перспективи становлення процесів розширеного відтворення.  

Ознак загроз національного масштабу для функціонування сфери 

товарного обігу набувають системні прояви корупції, що обумовлені 

деформованою структурою інституційного середовища та дисбалансним 

впливом формальних і неформальних інституцій на прийняття управлінських 

рішень. Спостерігаються негативні тенденції переважання особистісних 

інтересів над суспільними, у тому числі з використанням ресурсних 

потужностей приватних засобів масової інформації та комунікацій, поширеною 

є практика лобіювання комерційних інтересів в органах влади, як на 

державному, так і регіональному рівнях. Недосконалість і прогалини 

законодавства посилюють прояви рейдерських захоплень об’єктів власності у 

всіх видах економічної діяльності, що не лише суттєво погіршує інвестиційний 

клімат держави, але й підриває рівень довіри в суспільстві до інститутів органів 

державної влади. Такий диспаритет формальних і неформальних інституцій 
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знижує ефективність функціонування сфери товарного обігу, посилює 

ірраціональний характер використання ресурсного забезпечення, 

унеможливлює гарантування соціальної справедливості розподілу матеріальних 

благ у ході суспільно-економічного обміну, обмежує параметри становлення 

процесів розширеного відтворення, поглиблює масштаби тінізації сфери 

товарного обігу та здійснення нелегальних торговельно-економічних операцій. 

Проблемним аспектом є поглиблення диспропорцій розвитку сфери 

товарного обігу та внутрішнього товарного ринку, що посилюється в умовах 

зростання кількості вимушених внутрішньо переміщених осіб в Україні. Це, 

головним чином, зумовлено анексією Російською Федерацією Автономної 

Республіки Крим і веденням військових дій у Донецькій та Луганській 

областях. Зокрема, за даними Міністерства соціальної політики України, 

кількість вимушених переселенців у 2017 році склала близько 1,8 осіб 136, що 

не може не вносити дисбаланси у функціонування сфери товарного обігу. Такі 

міграційні тенденції не лише ускладнюють збалансування виробничої та 

споживацької сфер, вносять диспропорції у функціонування внутрішнього 

товарного ринку, загострюють проблему дефіциту окремих груп товарів 

(особливо сезонного характеру) на регіональних ринках, посилюють інертність 

переміщення потужностей об’єктів оптово-роздрібної торгівлі до вимог і 

потреб покупців, але й збільшують соціальну напругу серед покупців внаслідок 

унеможливлення своєчасного задоволення їх споживацьких інтересів і потреб.  

Системною проблемою, що знижує параметри соціально-економічної 

ефективності функціонування сфери товарного обігу, є несформованість дієвої 

мережі інституцій моніторингу контролю якості та безпеки товарів, що 

представлені на споживчому ринку. Це унеможливлює організацію тестування 

відповідності технологічної складової виробничо-господарських процесів 

прийнятим регламентам і стандартам, ускладнює процедуру накладення санкцій 

та штрафів за порушення діючих норм, посилює ризики потрапляння на ринок 

товарів сумнівної якості, що носить загрозу для здоров’я та безпеки покупців, 

збільшує масштаби іміджевих втрат для вітчизняних виробників товарів, 
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формує негативне соціально-психологічне ставлення серед покупців до окремих 

категорій груп товарів внутрішнього виробництва. Прийнятий у 1991 році 

ЗУ «Про захист прав споживачів», незважаючи на внесені зміни й поправки, 

фактично є застарілим, адже його положення апріорі є неспроможними 

сформувати дієві механізми та інструменти захисту інтересів покупців в умовах 

глобалізації та лібералізації торговельно-економічних відносин. Інституційно 

застарілими є його норми в контексті наростаючих євроінтеграційних викликів, 

що очікують сферу внутрішньої торгівлі у середньо- та довгостроковій 

перспективах. Своєю чергою, Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів реально на практиці не виконує 

покладених на неї функцій, що обумовлено як обмеженістю її ресурсно-

функціональної спроможності, проявами корупційних впливів і бюрократії, так 

й інертністю покупців у питаннях відстоювання та захисту їх інтересів в системі 

органів державної влади та судочинства. Низьким є рівень активності 

громадських організацій в аспекті моніторингу контролю якості товарів, що 

представлені на ринку. 

Негативним аспектом є поглиблення рівня монополізації окремих 

сегментів товарного ринку та посилення проявів ведення недобросовісної 

конкуренції. Це, з однієї сторони, обумовлено тенденцією до концентрації 

капіталу в основних секторах національної економіки (промисловість, сільське 

господарство, енергетика тощо), які гарантують отримання високої ренти, а з 

іншої, – недосконалістю положень чинного законодавства в антимонопольній 

сфері. Ресурсно-функціональна неспроможність Антимонопольного комітету 

України здійснювати цілеспрямований вплив щодо деконцентрації капіталу в 

системних галузях призводить до появи частих змов основних збутових агентів 

на товарному ринку, завищення рівня цін на ключові групи товарів, створення 

штучних обмежень для виходу нових контрагентів на цільові ринки, а також 

стримування масштабів концентрації конкурентного середовища у сфері 

товарного обігу. Ірраціональними та недієвими є механізми функціонування 

головної антимонопольної інституції держави, з огляду на інертний характер 
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процедур протидії проявам деконцентрації капіталу, виявлення та розслідування 

потенційних ринкових змов серед груп продавців товарів, недостатню ресурсну 

підтримку діяльності Антимонопольного комітету України з боку 

правоохоронних органів і силового блоку держави. Діюча система накладення 

санкцій і штрафів фактично не виконує покладених на неї функцій. Здебільшого 

учасникам ринкових змов економічно доцільніше сплатити штраф й отримати 

вищу ренту, ніж функціонувати в межах чинного інституційно-правового поля. 

Такі передумови зумовлюють до поглиблення структурних проблем 

функціонування сфери товарного обігу, що формалізуються в обмеженні 

рівного доступу до виходу на ринок усіх товаровиробників, підміні змісту 

реалізації базових функцій конкуренції, а саме: підтримки процесів 

поступального розвитку, вдосконалення та модернізації національної 

економіки, зниженні параметрів соціальної спрямованості функціонування 

сфери товарного обігу. 

Стримує нарощення обсягів і масштабів функціонування сфери товарного 

обігу національної економіки несформованість інституційного базису 

гарантування достатньої купівельної спроможності населення, що суттєво 

обмежує параметри формування резервів платоспроможного попиту на 

внутрішньому ринку. Споживчі настрої населення, головним чином, 

зорієнтовані на придбання продуктів харчування й товарів першочергової 

потреби. Натомість вкрай низькою є частка витрат на придбання товарів 

довготривалого вжитку. Очевидно, що такий диспаритет витрат не лише 

вносить ірраціоналізм у процеси задоволення інтересів покупців, але й 

деформує структуру сфери товарного обігу. Ситуація загострюється в умовах 

тотальної залежності рівня цін на товари від коливань на валютних ринках, що 

поглиблюють процеси девальвації національної валюти - гривні. Негативним 

аспектом є наявність потужних психологічних мотивів і стимулів серед 

населення щодо формування заощаджень в іноземній валюті. Так звана 

«доларизація» національної економіки набула ознак загрозливого характеру, що 

не лише перешкоджає ефективному функціонуванню сфери товарного обігу, але 
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й ускладнює процеси забезпечення економічної безпеки держави. Такі тенденції 

посилюють спекулятивні маніпуляції й прояви на ринку, особливо в товарних 

нішах, що є імпортозалежними, а також ускладнюють реалізацію ефективних 

механізмів та інструментів державного регулювання сфери товарного обігу.  

Стримує параметри ефективності розвитку сфери товарного обігу 

відсутність адекватної інституційної підтримки становлення інтеграційних 

процесів між суб’єктами торговельно-економічних відносин. Це обмежує 

зростання ресурсних потужностей матеріально-технічної бази, стримує 

диверсифікацію діяльності суб’єктів сфери товарного обігу, перешкоджає 

формуванню потужних збутово-торговельних центрів у регіонах, ускладнює 

можливість дотримання комплексного підходу в процесі задоволення потреб 

покупців. Обмеженість практик становлення та розвитку горизонтально-

вертикальних відносин між суб’єктами сфери товарного обігу знижує рівень 

оперативності та оборотності товарних потоків, ускладнює формування доданої 

вартості, збільшує кількість посередників у структурі збутового ланцюга, що 

зумовлює до зростання кінцевої ціни на товар. Причиною низького рівня 

інтеграційної активності серед суб’єктів сфери товарного обігу є усталене 

стереотипно-помилкове мислення щодо кооперації, яке асоціюється з ризиками 

втрати тотального контролю над виробничо-господарськими процесами, 

самостійності в прийнятті управлінських рішень, а також недоотримання частки 

прибутку. 

З огляду на визначені проблеми стратегічними пріоритетами 

вдосконалення системи інституційного забезпечення соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу мають стати: 

1) збалансування законодавчого базису функціонування сфери товарного 

обігу, забезпечення послідовності та ефективності реалізації прикладних засад 

державної політики регулювання оптово-роздрібної торгівлі;  

2) зменшення рівня корупційного навантаження на функціонування 

сфери товарного обігу, оптимізація співвідношення формальних і 

неформальних інституцій, детінізація оптово-роздрібної торгівлі; 
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3) усунення диспропорцій розвитку сфери товарного обігу, збалансування 

потужностей мережі об’єктів внутрішньої оптово-роздрібної торгівлі з 

потребами покупців на державному та регіональному рівнях, мінімізація 

галузево-секторальних дисбалансів національної економіки; 

4) розбудова мережі інституцій моніторингу контролю якості та безпеки 

товарів, забезпечення їх ресурсно-функціональної спроможності, а також 

посилення мотивів і стимулів у покупців щодо захисту власних прав у процесі 

суспільно-економічного обміну; 

5) проектування превентивних механізмів і засобів деконцентрації 

капіталу, підвищення ресурсно-функціональної спроможності 

Антимонопольного комітету України та гарантування дотримання засад 

ведення добросовісної конкуренції; 

6) формування інструментів інституційної підтримки забезпечення 

гранично допустимої купівельної спроможності населення, побудова 

механізмів зменшення залежності рівня цін на товари від коливань на 

валютному ринку, активізація реалізації прикладних засад державної політики 

імпортозаміщення; 

7) становлення і розвиток інституційної мережі активізації інтеграційних 

відносин між суб’єктами сфери товарного обігу, формування горизонтально-

вертикальних кластерів, створення локально-інтегрованих підсистем. 

Для досягнення вказаних пріоритетів та вдосконалення системи 

інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу обґрунтовується доцільність реалізації таких заходів: 

 ініціювати прийняття Закону України “Про внутрішню торгівлю”, в 

якому чітко регламентувати засади функціонування сфери товарного обігу, 

встановити принципи ведення торговельної діяльності, виробити механізми 

захисту прав інвестора, обґрунтувати інструменти здійснення політики 

протекціонізму внутрішнього ринку, визначити базові засади ведення 

добросовісної конкуренції, узгодити вітчизняні положення функціонування 

сфери товарного обігу з євроінтеграційними пріоритетами оптово-роздрібної 
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торгівлі, усунути інституційно-правові суперечності та розбіжності прийнятих 

нормативно-правових актів; 

 забезпечити послідовність реалізації прикладних засад державної 

політики регулювання сфери товарного обігу, шляхом узгодження 

організаційно-управлінських впливів на державному, регіональному та 

субрегіональному рівнях державного управління; прийняття загальнодержавної 

“Стратегії розвитку сфери товарного обігу України на період до 2025 року”, що 

підкріплена відповідними регіональними програмами, в яких чітко визначені 

джерела, механізми та інструменти фінансування досягнення поставлених 

цілей; встановлення принципу обов’язковості та невідворотності реалізації 

програмних засад Стратегії незалежно від зміни посадово відповідальних осіб, 

як на державному, так і на регіональному рівнях; 

 активізувати протидію проявам корупційних впливів у сфері 

товарного обігу на засадах завершення процедури формування цілісної системи 

антикорупційної інфраструктури (насамперед у частині створення та запуску 

роботи спеціалізованого антикорупційного суду), реалізації механізмів 

розділення влади та бізнесу, протидії рейдерським атакам (у тому числі шляхом 

посилення санкцій покарання за внесення недостовірних даних до реєстру), 

збалансування співвідношення формальних і неформальних інституцій у 

частині зменшення впливу останніх на процеси прийняття управлінських 

рішень, формування мотиваційних механізмів і стимулів до легалізації та 

юридичної реєстрації поширених практик ведення тіньової діяльності в сфері 

оптово-роздрібної торгівлі; 

 подолати галузево-секторальні диспропорції розвитку сфери 

товарного обігу на засадах реалізації механізмів інституційної підтримки 

узгодження регіональних потужностей мережі об’єктів оптово-роздрібної 

торгівлі зі споживчими потребами покупців, формування горизонтально-

вертикальних інтегрованих збутових кластерів, продовження практики 

відкриття потужних торговельних центрів у регіонах, оптимізації транспортно-

логістичного забезпечення функціонування сфери товарного обігу, формування 
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мотиваційних механізмів і стимулів до переходу на інноваційні засади 

використання природно-ресурсних потужностей у контексті формування 

раціональної моделі утвердження сталого розвитку держави; 

 стимулювати розвиток регіональної мережі інституцій моніторингу 

контролю якості та безпеки товарів на засадах: посилення рівня спеціалізації 

громадських організацій з цієї проблематики; відкриття лабораторій контролю 

якості та безпеки товарів (у тому числі за рахунок співфінансування з фондів 

міжнародних грантів), що оснащені сучасним обладнанням і спроможні 

здійснювати моніторинг виробничо-господарського процесу на всіх його етапах 

від початку виробництва товару до його продажу на ринку кінцевому покупцю; 

формування мотивів і стимулів у покупців щодо відстоювання своїх прав у 

судовому порядку, а також популяризація цієї практики в ЗМІ; реформування 

існуючої організаційної структури, а також зміна засад і принципів 

функціонування Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, шляхом оптимізації витрат на обслуговування 

цієї структури та надання ширших повноважень щодо реалізації заходів 

превентивного характеру запобігання правопорушенням у сфері товарного 

обігу; 

 підвищити ресурсно-функціональну та інституційно-правову 

спроможність Антимонопольного комітету України (АМКУ) на засадах 

ініціювання внесення системних змін в антимонопольне законодавство, що 

передбачають розширення повноважень цього Комітету, посилення силового 

характеру його превентивних заходів, суттєве підвищення розміру базових 

ставок штрафів і санкцій за виявлені порушення, істотне спрощення та 

підвищення оперативності розслідуваних процедур у сегменті виявлення 

ринкових змов, гарантування рівного доступу до виходу на внутрішній 

товарний ринок для всіх суб’єктів господарювання, реалізацію механізмів 

активізації співпраці АМКУ з асоціаціями та об’єднаннями дрібних і середніх 

товаровиробників у питаннях відстоювання їх інтересів на ринку; 

 реалізувати інструменти інституційного базису гарантування гранично 
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допустимого рівня купівельної спроможності населення на засадах поетапного 

вирівнювання наявного бюджетного диспаритету між розміром прожиткового 

мінімуму, мінімальної пенсії та заробітної плати, імплементації механізмів 

соціальної підтримки найбідніших верств населення, покращення економічної 

доступності товарів першочергової потреби для малозабезпечених 

домогосподарств (особливо в сільській місцевості), зміни деформованої 

структури витрат населення на користь збільшення частки придбання товарів 

довготривалого вжитку; 

 забезпечити інституційну підтримку зменшення залежності рівня цін 

на товари від коливань на валютному ринку й зміни офіційного курсу гривні, 

шляхом формування соціально-психологічних мотивів і стимулів до здійснення 

заощаджень у національній валюті, зменшення частки безготівкових 

розрахунків в іноземній валюті, посилення вимог і контролю за здійсненням 

валютно-обмінних операцій поза межами банківської системи, реалізації 

механізмів протидії тіньовим валютно-обмінним операціям на фінансовому 

ринку;  

 реалізацувати комплексну державнуї політику імпортозаміщення 

товарів, особливо в стратегічно важливих сегментах сфери товарного обігу 

(сільське господарство, будівництво, промисловість тощо) на засадах надання 

державної фінансової підтримки розвитку пріоритетних галузей, встановлення 

пільгових режимів оподаткування, створення спеціалізованих бізнес-

інкубаторів, технологічних парків і вільних економічних зон, зменшення рівня 

сировинної спрямованості секторів національної економіки та стимулювання 

виробництва продукції з високою доданою вартістю, покращення 

інвестиційного клімату в регіонах через імплементацію механізмів 

запровадження практики державно-приватного партнерства реалізації 

масштабних інвестиційно-інноваційних проектів; 

 забезпечити підтримку розвитку мережі інституцій стимулювання 

розвитку інтеграційних і коопераційних відносин між суб’єктами сфери 

товарного обігу на засадах активізації створення суб’єктів надання 
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консалтингових та інформаційно-дорадчих послуг, організації та проведення 

тренінгів із питань кооперації, популяризації кооперативного руху в засобах 

масової інформації, вдосконалення регуляторних нормативно-правових актів, 

становлення горизонтально-вертикальних інтеграційних структур, насамперед 

у частині спрощення реєстраційних процедур, ведення обліку, подання 

звітності та системної дерегуляції кооперативної діяльності, у тому числі 

шляхом встановлення тимчасових пільгових режимів на початкових етапах 

господарювання. 

Таким чином, удосконалення системи інституційного забезпечення 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу передбачає 

реалізацію комплексу запропонованих заходів організаційно-економічного 

характеру на засадах дотримання принципів системності (передбачає 

комплексну реструктуризацію інституційного базису функціонування сфери 

товарного обігу), узгодженості (гармонізація соціальної та економічної 

компоненти сфери товарного обігу), послідовності (забезпечення неухильного 

дотримання виконання затвердженого календарного плану дій), економічної 

доцільності (фінансова обґрунтованість понесених витрат на розбудову системи 

інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу з потенційними економічними вигодами, що можуть бути 

отримані в перспективі), збалансованості (раціональне вдосконалення всіх 

складових компонентів, механізмів, блоків та інструментів цільової системи 

інституційного забезпечення) та керованості (можливість внесення 

оперативних коректив на будь-якому з етапів імплементації розроблених 

заходів).  

Очевидно, що формування адекватної системи інституційного 

забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

неможливо здійснити в короткостроковому періоді. Реалізація таких 

трансформацій вимагає орієнтації на довгострокову перспективу з урахуванням 

прогнозних параметрів ресурсного базису вдосконалення системи 

інституційного забезпечення. Проектна структура вдосконаленої системи 
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інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу представлена на рис. 4.7. 

 

 
 

Рис. 4.7. Система інституційного забезпечення соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу України (розроблено автором) 
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Спроектована система інституційного забезпечення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу є відкритою структурною 

надбудовою комплексної державної економічної політики. Гарантування 

ефективності функціонування цієї системи, з однієї сторони, вимагає реалізації 

її постійних змін та оновлень, а з іншої, – система інституційного забезпечення 

є джерелом імплементації структурних зрушень у розрізі складових 

функціональних компонентів сфери товарного обігу, що формують базисні 

передумови для нарощення масштабів господарювання секторів національної 

економіки, гарантування якості та безпечності товарів, удосконалення бізнес-

процесів і технологій виробництва, покращення задоволення потреб покупців, 

узгодження соціальних та економічних інтересів останніх, мінімізації 

трансакційних витрат у процесі суспільно-економічного обміну, стимулювання 

підтримки макроекономічних процесів розширеного відтворення економіки. 

Таким чином, система інституційного забезпечення соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу є своєрідним регулятором 

відносин між суб’єктами в процесі суспільно-економічного обміну, що 

покликана мінімізувати ризики виникнення потенційних конфліктів між ними, 

реалізувати превентивні механізми ірраціонального використання природно-

ресурсного потенціалу держави та гарантувати неухильне дотримання норм 

чинних нормативно-правових актів у контексті задоволення суспільних та 

особистісних інтересів. 

Забезпечення ресурсно-функціональної спроможності спроектованої 

системи інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу передбачає доцільність узгодженої реалізації 

запропонованих заходів на макро-, мезо- та мікрорівнях, використання 

диверсифікованих джерел і механізмів фінансування процесу функціонування 

інституцій, синхронності організаційно-управлінських впливів у межах 

технологічних етапів удосконалення цільової системи, що обумовлює 

поглиблення вивчення функціонально-структурних аспектів модернізації сфери 

товарного обігу. 
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4.3. Формування механізму соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу 

 

Соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу є комплексним 

процесом, що вимагає доцільності формування адекватної організаційно-

економічної підтримки врегулювання відносин між суб’єктами ринкового 

обміну на всіх етапах імплементації структурних змін. Забезпечення такої 

підтримки, з однієї сторони, передбачає формування спроможного ресурсно-

функціонального базису структурної перебудови сфери товарного обігу, а з 

іншої, – створення сукупності організаційно-управлінських структур, 

підсистем, надбудов і блоків, що гарантують можливість оперативної 

керованості процесів модернізації сфери товарного обігу в соціальному та 

економічному її сегментах. Формування таких передумов вимагає 

обґрунтування проектних складових, ресурсно-функціональних блоків та 

управлінських компонент спеціалізованого механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу в системі державного регулювання 

внутрішньої торгівлі. 

Цілком логічно, що соціально-економічна модернізація сфери товарного 

обігу супроводжується як об’єктивними (трансформація традиційної системи 

функціонування ринку та розвитку торговельно-економічних відносин, 

підвищення ефективності взаємодії учасників товарно-ринкового обміну, 

узгодження соціальних та економічних інтересів покупців, техніко-

технологічне переоснащення оптово-роздрібної торгівлі, якісна зміна та 

оновлення інституційних параметрів регулювання сфери товарного обігу, 

локалізація та усунення ірраціонально-функціональних компонент системи 

внутрішньої торгівлі), так і деструктивними (часткова втрата звичних сфер 

впливу та усталених взаємозв’язків суб’єктами сфери товарного обігу, 

посилення загроз появи потенційних конфліктів інтересів на ринку як між 

продавцями, так і покупцями товару, наявність ризиків невиконання 

затвердженого плану соціально-економічної модернізації сфери товарного 
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обігу, у тому числі в аспекті несвоєчасного досягнення поставлених цілей у 

коротко- та довгостроковій перспективах, організація скоординованої протидії 

імплементації ухвалених проектних змін, посилення ризиків виникнення 

корупційних впливів і зловживань у ході перерозподілу ресурсного 

забезпечення функціонування сфери товарного обігу, ймовірність прийняття та 

реалізації помилкових управлінських рішень) процесами. З метою мінімізації 

ірраціонального впливу деструктивних процесів, що супроводжують соціально-

економічну модернізацію сфери товарного обігу, доцільним є формування її 

адекватного механізму, функціонування якого, з однієї сторони, спрямоване на 

мобілізацію ресурсного забезпечення імплементації структурних змін системи 

внутрішньої торгівлі, а з іншої, – передбачає налагодження організованої 

взаємодії суб’єктів сфери товарного обігу в контексті максимізації соціально-

економічної ефективності процесів її модернізації в умовах глобалізації та 

лібералізації торговельно-економічних відносин. 

Дотримання стратегічної орієнтації в контексті соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу на процеси проектування та розробки 

відповідного механізму формує ряд переваг, ключовими серед яких доцільно 

виділити такі: 1) гарантування чіткої етапності виконання дій у межах 

реалізації модернізаційних заходів, що дозволяє мінімізувати ризики 

виникнення хаотичного характеру процесу імплементації структурних змін 

внутрішньої торгівлі; 2) забезпечення максимального рівня керованості 

процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, що 

досягається завдяки чіткому розподілу повноважень, обов’язків і 

відповідальності між суб’єктами суспільно-економічного обміну; 

3) дотримання збалансованого характеру процесу соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, що гарантує спрямованість на задоволення 

інтересів максимальної кількості учасників товарного ринку; 4) організація 

ефективних підсистем моніторингу та контролю соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу; 5) врахування прогнозних параметрів 

розвитку сфери внутрішньої торгівлі з урахуванням оптимістичних і 
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песимістичних ринкових очікувань покупців; 6) максимізація ефективності 

комплексної реалізації базових функцій управління (планування, аналіз, 

організація, мотивація та контроль) у контексті забезпечення керованості 

процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; 

7) підвищення ефективності проектованих модернізаційних заходів в аспекті 

подолання просторово-територіальних дисбалансів розвитку сфери внутрішньої 

торгівлі; 8) можливість оперативного корегування процесів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу, відповідно до потенційних 

змін визначених її тактико-оперативних цілей; 9) гарантування максимізації 

дотримання прикладних засад чинних нормативно-правових актів регулювання 

сфери внутрішньої торгівлі та фундаментальних положень економічних 

законів; 10) забезпечення регламентованого порядку реалізації модернізаційних 

заходів в умовах невизначеності ринково-економічного середовища 

функціонування господарюючих суб’єктів. 

Поняття “механізм” (у перекладі з грецької мови – “зброя”, “інструмент”, 

“знаряддя” тощо) в економічній науці тлумачиться як сукупність організаційно-

економічного інструментарію досягнення поставлених цілей та врегулювання 

процесів розвитку пріоритетних соціально-економічних систем. Сутнісно-

змістовні характеристики та функціональний зміст поняття «механізм» 

диференціюються в залежності від його прикладного застосування в технічній 

чи економічній сферах. Для першої характерною є стратегічна орієнтація на 

дотримання ресурсного підходу. Своєю чергою, в економічній сфері поняттю 

«механізм» притаманним є системний процесно-орієнтований підхід, що 

передбачає формування та розвиток підсистемних взаємозв’язків між 

складовими механізму, які функціонують для досягнення поставленої мети. 

На думку А. Чухно, механізм у системі регулювання економічних 

відносин доцільно позиціонувати через призму органічної складової 

національної економіки, що регламентує способи організації та управління 

виробничо-господарських процесів із характерними формами, методами і 

засобами, які реалізують соціально-економічні, організаційно-економічні та 
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науково-технологічні принципи й відносини в контексті задоволення інтересів і 

потреб суб’єктів суспільно-економічного обміну 193, с. 60-67. Г. Козаченко 

вважає, що організаційно-економічний механізм є специфічним інструментом 

управління, який агрегується з сукупності управлінських елементів і способів 

забезпечення організаційної, інформаційної, мотиваційної та правової 

підтримки врегулювання економічних відносин у контексті досягнення 

пріоритетних цілей функціонування соціально-економічної системи 58, с. 107-

111. Механізм формалізується зі складових елементів сукупності мотивів і 

стимулів, що дозволяють перетворити в процесі господарської діяльності рух 

(динаміку) матеріальних і духовних потреб суспільства на рух засобів 

виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на задоволення 

платоспроможного попиту 74, с. 172-177. Механізм є регулюючим 

інструментом, що забезпечує поступальний розвиток об’єкта (соціально-

економічної системи), який, своєю чергою, піддається цілеспрямованому 

впливу чинників економічного середовища. Параметри кінцевого змісту, 

структури та ресурсно-функціональних характеристик конкретного механізму 

визначаються в процесі розвитку суспільно-економічних відносин 14, с. 655-

658. Для механізму характерною є управлінсько-функціональна спроможність 

трансформації наявних ресурсів та переваг у формування корисного ефекту 

досягнення поставленого критерію оптимальності функціонування соціально-

економічної системи.  

Таким чином, механізм соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу агрегується з сукупності внутрішніх складових елементів, 

надбудов і блоків, які взаємодіють між собою на засадах узгоджених 

підсистемних взаємозв’язків для забезпечення підтримки процесів структурної 

перебудови, техніко-технологічного переоснащення та підвищення 

ефективності функціонування сфери товарного обігу з метою максимізації 

задоволення споживчих інтересів і потреб покупців у процесі ринкового 

обміну. Ефективність функціонування механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, з однієї сторони, визначається рівнем 
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збалансованості та узгодженості взаємозв’язків його внутрішніх підсистем і 

блоків, а з іншої, – здатністю цього механізму до генерації та імплементації 

структурних змін в умовах невизначеності параметрів ринкового середовища та 

мінливості інтересів і вподобань покупців.  

Забезпечення управлінської та ресурсно-функціональної спроможності 

механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

передбачає доцільність гарантування його відповідності таким критеріям як: 

- еволюційність (здатність механізму до саморозвитку та 

самовдосконалення його функціональних характеристик відповідно до 

наростаючих викликів і параметрів зміни умов економічного середовища); 

- збалансованість (раціональні структура, принципи й засади 

функціонування механізму з урахуванням оптимального співвідношення 

отриманого масштабу сформованого ним корисного ефекту та витрат, 

понесених на організацію функціонування цього механізму); 

- стійкість (властивість механізму соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу протистояти дестабілізуючим впливам на процеси його 

функціонування); 

- надійність (здатність механізму гарантувати безперебійне виконання 

покладених на нього функцій в умовах невизначеності перспективних 

параметрів розвитку економічного середовища); 

- превентивність (спроможність механізму передбачати параметри 

розвитку потенційних ризиків та продукувати ефективні управлінські рішення 

щодо їх мінімізації та уникнення в цілому); 

- багатофункціональність (здатність механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу диверсифікувати спектр реалізованих ним 

функцій, відповідно до наростаючих викликів і загроз економічного 

середовища); 

- автономність (самостійність механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, а також здатність його складових елементів 

і блоків до мобілізації ресурсних резервів підтримки процесів їх 
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функціонування у випадках виникнення можливих збоїв роботи цього 

механізму).  

Формування механізму соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу є комплексним процесом, що потребує дотримання 

послідовності дій, які представлені на рис. 4.8. 

 
Рис. 4.8. Послідовність формування механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу (розроблено автором) 

 

Проектно-структурна будова механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, з однієї сторони, має формуватися 

відповідно до вимог економічного середовища та потреб покупців, а з іншої, – 

вона повинна безперервно еволюціонувати та бути джерелом впровадження 

структурних змін функціональних параметрів розвитку сфери товарного обігу. 

Таким чином, механізм соціально-економічної модернізації сфери товарного 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

Проектування структурної будови механізму соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу 

Ідентифікація джерел формування ресурсного базису функціонування 
механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

Узгодження проектної ресурсно-функціональної спроможності 
механізму з поставленими стратегічними цілями модернізації  

Експериментальна апробація механізму соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу 

Усунення структурно-функціональних недоліків і формалізація 
механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 
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обігу має формалізуватися на засадах побудови відкритих підсистемних 

взаємозв’язків, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

Забезпечення належного рівня підтримки ефективності процесів 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу вимагає 

гарантування реалізації з боку цільового механізму таких базових функцій як: 

 регулююча – полягає в організації раціонального розподілу ресурсного 

забезпечення процесів модернізації сфери товарного обігу в розрізі соціальної 

та економічної компоненти в контексті узгодження споживчо-ринкових 

інтересів покупців; 

 інвестиційно-інноваційна – передбачає забезпечення комплексного 

фінансово-економічного базису ресурсного та техніко-технологічного 

переоснащення сфери товарного обігу у відповідності до досягнень і темпів 

розвитку науково-технічного прогресу; 

 інтеграційна – полягає в об’єднанні ресурсного забезпечення, 

управлінських впливів і зусиль суб’єктів сфери товарного обігу в процесі 

досягнення поставленого критерію оптимальності її соціально-економічної 

модернізації;  

 мобілізаційна – передбачає виявлення незадіяних резервів і фондів 

формування підтримки процесів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу; 

 моніторингова – орієнтована на формування ефективних інструментів 

контролю процесу соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

на кожному з її етапів (у тому числі на засадах співставлення фактичних і 

планових показників);  

 оптимізаційна – полягає в організації та налагодженні ефективних 

підсистемних взаємозв’язків розподілу матеріальних благ між учасниками 

суспільно-економічного обміну, що гарантують неухильне дотримання 

принципу соціальної справедливості; 

 паритетна – передбачає подолання наявних просторово-територіальних 

диспропорцій інфраструктурного забезпечення сфери товарного обігу, 
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особливо в розрізі сільських та урбанізованих територій. 

Базовим складовим елементом механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу є його ресурсний блок, що визначає 

масштаби та якість реалізації потенційних структурних змін. Формування 

ресурсного блоку передбачає доцільність ідентифікації наявних потужностей та 

пошук незадіяних джерел його наповнення для забезпечення підтримки 

процесів функціонування механізму соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу. В зв’язку з цим доцільною є орієнтація на реалізацію таких 

заходів: 

1) удосконалення кредитних відносин суб’єктів оптово-роздрібної 

торгівлі з фінансово-банківськими установами на засадах поширення практики 

видачі пільгових кредитів на модернізаційні цілі інноваційного техніко-

технологічного переоснащення сфери товарного обігу, посилення 

пріоритетності кредитування суб’єктів оптово-роздрібної торгівлі, реалізації 

механізмів залучення грантових коштів на фінансування проектів розбудови 

мережі об’єктів інфраструктурного забезпечення сфери товарного обігу, 

пошуку можливостей для реструктуризації існуючої кредитної заборгованості 

суб’єктів торгівлі та часткового її списання з боку кредиторів (у тому числі 

частки кредитного портфеля, що видана в іноземній валюті), здешевлення 

кредитних ресурсів через зниження відсоткових ставок, диверсифікації 

кредитних продуктів фінансово-банківських установ шляхом переорієнтації їх 

із сегмента фінансування короткострокових потреб поповнення оборотних 

коштів у площину фінансової підтримки досягнення довгострокових цілей 

переоснащення та модернізації основних фондів суб’єктів внутрішньої торгівлі; 

2) підвищення ефективності реалізації механізмів надання бюджетно-

фінансової підтримки функціонування сфери товарного обігу шляхом 

переорієнтації спрямування грошових ресурсів на потреби суб’єктів 

внутрішньої торгівлі в площину фінансування масштабних інфраструктурних 

проектів, що забезпечують створення рівних передумов формування здорового 

конкурентного середовища в сфері товарного обігу та становлення процесів 
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розширеного відтворення, поширення практики розвитку державно-приватного 

партнерства з обов’язковою часткою участі приватного капіталу не менше 

30 %, спрощення бюрократичних процедур виділення бюджетних коштів та 

удосконалення механізмів контролю за дотриманням їх цільового 

використання; 

3) активізація розвитку мережі об’єктів інвестиційно-інноваційної 

інфраструктури сфери товарного обігу на засадах стимулювання відкриття в 

регіонах кредитних спілок, лізингових компаній, венчурно-інвестиційних 

фондів, страхових компаній, технологічних парків, консалтингових установ, 

аудиторських служб, інноваційних кластерів, діяльність яких орієнтована на 

забезпечення не лише фінансово-економічної, але й техніко-технологічної, 

управлінсько-функціональної та організаційно-правової підтримки процесів 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; 

4) диверсифікація джерел залучення фінансово-економічних ресурсів на 

потреби соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу шляхом 

збільшення обсягів іноземних інвестицій та підвищення рівня зацікавленості 

зарубіжних інвесторів до реалізації проектів у системі внутрішньої торгівлі на 

засадах використання можливостей залучення коштів міжнародних грантів, 

збільшення частки фінансування інфраструктурних проектів з фондів країн-

членів Європейського Союзу, покращення інвестиційного іміджу України на 

міжнародній арені, у тому числі через реалізацію інструментів популяризації 

безпечності ведення бізнесу, незважаючи на ведення військових дій на 

території частини Донецької та Луганської областей.  

Керуючою структурною складовою механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, яка безпосередньо визначає стратегічні 

параметри, способи, методи й засоби вдосконалення останньої, є його 

управлінський апарат. Ефективність функціонування цього елементу механізму 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу залежить від таких 

двох базових компонент: перша – це рівень професійної компетенції 

управлінського персоналу суб’єктів господарювання, що беруть безпосередню 
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участь у процесах суспільно-економічного обміну, а друга – сформована 

методика розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень у контексті 

здійснення соціально-економічної модернізації сфери внутрішньої торгівлі. В 

цьому аспекті доцільною є стратегічна орієнтація як на розвиток 

управлінського персоналу суб’єктів оптово-роздрібної торгівлі, так і зміни 

усталеної, здебільшого авторитарної ідеології керівництва та прийняття рішень 

на всіх ієрархічних рівнях управління сферою товарного обігу.  

Покращення управлінського забезпечення сфери товарного обігу 

передбачає: реалізацію структурних змін у процесі підготовки управлінського 

персоналу на засадах організації проведення їх періодичних навчань, 

спеціалізованих тренінгів, стажування, системної перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, у тому числі із залученням ресурсно-кадрових 

потужностей мережі закладів вищої освіти торговельно-економічної 

спеціалізації, реалізації спільних проектів із інноваційними освітніми центрами, 

консалтинговими компаніями та рекрутинговими агентствами; впровадження 

заходів щодо посилення розвитку інтелектуальної складової кадрового 

персоналу, фінансування та впровадження його перспективних інноваційних 

ідей у практику господарювання; імплементації досягнень передових практик 

зарубіжного досвіду управління процесами соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу, шляхом активізації участі в міжнародних проектах і 

розвитку транскордонного співробітництва в контексті лібералізації 

торговельно-економічних відносин; дотримання справедливих принципів і 

засад кар’єрного зростання управлінського персоналу, шляхом переходу від 

практики призначення на посаду через наявність дружніх особистісних 

відносин, лояльне ставлення до політики управління діючого керівництва або ж 

приналежність до певної соціальної верстви населення на користь надання 

переваги професіоналізму, розвиненим компетенціям, управлінським навикам і 

знанням при призначенні на посаду; раціонального поєднання матеріальних і 

нематеріальних форм мотивації праці, а також розвитку почуття особистісної 

відповідальності за її кінцеві результати.  
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Реструктуризації та впровадження системних змін потребує поширена 

практика переважання авторитарного керівництва та одноосібного характеру 

прийняття рішень на всіх рівнях ієрархічного управління сфери внутрішньої 

торгівлі. Подолання вказаних недоліків у процесі проектування управлінського 

апарату механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

передбачає доцільність орієнтації на реалізацію таких заходів: 1) перехід до 

колегіального підходу прийняття управлінських рішень (особливо тих, що 

мають стратегічний характер), шляхом їх попереднього обговорення та 

узгодження з думкою більшості цільової аудиторії, максимального врахування 

висловлених пропозицій і зауважень, поетапного впровадження та корегування 

в процесі реалізації; 2) делегування частини повноважень на нижчий рівень 

ієрархічного управління процесами соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу з метою зниження рівня бюрократичної завантаженості 

представників топ-ланки управління сферою товарного обігу та підвищення 

оперативності реалізації структурних соціально-економічних зрушень; 

3) поширення практики співпраці та налагодження комунікацій у процесі 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу з консалтинговими 

та аудиторськими компаніями, що не лише забезпечує максимізацію 

ефективності розроблених управлінських рішень, але й гарантує мінімізацію 

ризиків виникнення помилок під час їх реалізації в умовах невизначеності 

параметрів економічного середовища; 4) посилення соціальної складової 

розробки та прийняття управлінських рішень на засадах розвитку соціально-

психологічних мотивів і стимулів у суб’єктів суспільно-економічного обміну 

щодо участі в процесах модернізації сфери товарного обігу.  

Формування управлінського апарату механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу об’єктивно потребує узгодження його 

проектних характеристик із базовими функціями управління (табл. 4.3). 

Для забезпечення підтримки процесів функціональної спроможності, 

гарантування безперебійного характеру виконання ключових функцій та 

своєчасного виявлення системних помилок у роботі механізму соціально-
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економічної модернізації сфери товарного обігу доцільною є формалізація в 

його структурній будові спеціалізованої діагностичної підсистеми, 

функціонування якої спрямоване на виявлення структурних проблем у роботі 

механізму, організацію моніторингу ефективності реалізації модернізаційних 

заходів, оцінювання відповідності фактичних результатів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу обґрунтованим плановим 

показникам, розробки пріоритетних напрямів своєчасного усунення 

ідентифікованих недоліків у роботі механізму.  

Таблиця 4.3 

Узгодження проектних характеристик управлінського апарату 

механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу з 

базовими функціями управління (розроблено автором) 
Функції 

управління 
Специфіка реалізації функції в 

процесі модернізації 
Проектні характеристики 
управлінського апарату 

Планування 

Спрямованість на узгодження цілей 
модернізації з ресурсними можли-
востями механізму, а також 
збалансування соціальних та еко-
номічних інтересів покупців 

Потребує наявності інструментів стра-
тегічного моделювання та прогнозу-
вання параметрів розвитку сфери то-
варного обігу в контексті її соціально-
економічної модернізації 

Аналіз 

Орієнтація на ідентифікацію рин-
кових запитів і потреб покупців, 
своєчасне виявлення зміни їх 
вподобань, оцінювання можливостей 
купівельної спроможності 

Передбачає наявність ефективних за-
собів збору, обробки, систематизації 
та оцінювання ринкової інформації з 
метою виявлення існуючих закономір-
ностей та взаємозалежностей 

Організація 

Передбачає кооперацію ресурсних 
потужностей суб’єктів сфери то-
варного обігу як державного, так і 
приватного сектора на всіх ієрар-
хічних рівнях управління 

Потребує чіткого розподілу пов-
новажень, обов’язків та відпо-
відальності між суб’єктами соціально-
економічної модернізації сфери 
товарного обігу 

Мотивація 

Спрямованість на збалансування 
матеріальних і нематеріальних форм 
мотивації праці в процесі соціально-
економічної модернізації сфери 
товарного обігу 

Передбачає доцільність реалізації 
інструментів збільшення частки 
оплати праці в структурі формування 
собівартості товару, що представлений 
на ринку 

Контроль 

Масштабний характер процесів 
соціально-економічної модернізації 
сфери товарного обігу, що формує 
надмірні ризики виникнення по-
тенційних порушень і зловживань 

Передбачає проектування контроль-
них точок здійснення соціально-
економічної модернізації сфери товар-
ного обігу та формування чітких 
регламентів накладення справедливих 
штрафних санкцій 
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Структура діагностичної підсистеми механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу повинна агрегуватися з таких трьох 

функціональних складових:  

1) інструментарій оцінювання ефективності використання ресурсів 

(спрямований на організацію періодичних контрольних замірів для розрахунку 

показників ефективності та формування звітності щодо використання наявного 

ресурсного забезпечення на потреби модернізаційних заходів, що дозволяє 

мінімізувати ризики ірраціонального використання ресурсів, зменшити витрати 

на обслуговування механізму соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу та виявити незадіяні резерви для нарощення потужностей цього 

механізму в напрямі підвищення ефективності його функціонування в 

короткостроковій перспективі); 

2) надбудова моніторингу виконання програмних цілей соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу (передбачає доцільність 

періодичного співставлення фактичних та планових показників модернізації з 

метою визначення її реальних темпів проведення, своєчасного виявлення 

недоліків проектованих заходів та унеможливлення виникнення ризиків зриву 

досягнення програмних цілей концепції соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу); 

3) блок усунення техніко-технологічних несправностей у роботі 

механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

(націлений на своєчасну ідентифікацію, локалізацію та ліквідацію ймовірних 

помилок і збоїв у процесі функціонування механізму модернізації, що гарантує 

мінімізацію ризиків простоїв його роботи та безперебійне виконання 

покладених на нього функцій в умовах динамічних змін економічного 

середовища).  

Для формалізації діагностичної підсистеми механізму соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу доцільною є реалізація таких 

заходів:  

 активізація розвитку інтеграційних відносин між державними 
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інституціями, неурядовими установами, суб’єктами господарювання, 

громадськими організаціями, торговельно-економічними асоціаціями з метою 

посилення їх комунікаційних взаємозв’язків, формування комплексної бази 

об’єктивних інформаційних даних і посилення рівня керованості процесів 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу на засадах 

організації та проведення спільних конференцій, семінарів, круглих столів, 

форумів, майданчиків обміну досвідом, створення регіональних оперативно-

координаційних структур розвитку мережі об’єктів оптово-роздрібної торгівлі;  

 поширення практики проведення комплексного періодичного аудиту 

цільового характеру використання та ефективності освоєння грошових коштів, 

виділених на реалізацію затверджених державних і регіональних програм 

розвитку торгівлі шляхом диверсифікації аналітичних процедур і перевірок за 

суб’єктами (залучення послуг Державної аудиторської служби України, 

незалежних консалтингових компаній, представників ритейлу тощо), надання 

експертних консультацій щодо підвищення ефективності використання 

програмних коштів, гарантування неухильного дотримання принципу 

накладення санкцій та штрафів у випадку виявлення порушень; 

 створення в структурі обласних державних адміністрацій регіональної 

мережі моніторингово-координаційних центрів оперативного виявлення 

потенційних ризиків і загроз для розвитку сфери внутрішньої торгівлі з метою 

реалізації механізмів детінізації торговельно-економічних відносин, 

дотримання засад ведення здорової конкуренції, протидії потенційним змовам 

на ринку, прогнозування параметрів розвитку кон’юнктури стратегічних 

сегментів товарного ринку, реалізації інструментів запобіганню виникненню 

тимчасового дефіциту на окремі види товарів, організації протидії здійсненню 

спекулятивних трансакцій на ринку та зменшення впливу сезонних коливань 

пропозиції товару на формування його кінцевої ціни для споживача.  

З метою забезпечення надійної функціональної взаємодії структурних 

складових механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

доцільною є формалізація його технологічної компоненти, яка, з однієї сторони, 
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визначає процесні регламенти функціонування цього механізму, а з іншої, – 

забезпечує техніко-технологічну підтримку оптимізаційного розподілу 

наявного ресурсного базису внутрішньої торгівлі. Проектування технологічної 

компоненти механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу передбачає реалізацію таких заходів: 

 системне проведення реінжинірингу бізнес-процесів сфери внутрішньої 

торгівлі на засадах перегляду їх технологічних карт, усунення ірраціональних 

операцій, оптимізації витрат на обслуговування покупців, вдосконалення 

процесних регламентів на всіх етапах торговельно-економічних трансакцій, 

підвищення рівня стандартів якості обслуговування покупців, здійснення 

переходу від вертикально організованої системи управління бізнес-процесами 

на користь засад становлення горизонтально інтегрованих внутрішніх 

взаємозв’язків між суб’єктами сфери товарного обігу, що функціонують на 

засадах паритетних відносин і справедливого розподілу отриманого корисного 

ефекту від формування доданої вартості між учасниками суспільно-

економічного обміну; 

 наближення вітчизняних норм і стандартів гарантування якості та 

безпечних властивостей товарів до передових практик країн-членів 

Європейського Союзу на засадах імплементації прикладних засад уніфікованих 

міжнародних систем контролю якості товарів, формування майданчиків 

спільного обміну досвідом проведення системних соціально-економічних 

трансформацій у сфері товарного обігу, пришвидшення темпів впровадження 

фундаментальної складової управління безпеки продовольчих товарів НАССР 

(Hazard Analysis and Critical Controlpoints), яка дозволяє гарантувати техніко-

технологічну підтримку моніторингу та контролю господарського процесу на 

всіх етапах виробничо-збутового ланцюга (від початку виробництва до 

реалізації товару кінцевому покупцю); 

 реалізація механізмів та інструментів покращення державної 

фінансової підтримки активізації науково-технічної діяльності в сфері 

товарного обігу на засадах переходу від залишкового принципу фінансування 
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науково-технічної діяльності до поетапного виконання положень статті 47 

Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” 157 у частині 

передбачення збільшення обсягу витрат на науку до 2025 року на рівні 3 % від 

валового внутрішнього продукту; створення на базі існуючої розгалуженої 

мережі закладів вищої освіти потужних проектно-експериментальних центрів 

розробки інновацій; впровадження ресусноощадних технологій у сфері 

товарного обігу, зниження антропогенного навантаження на природні 

екосистеми та формування замкнутого циклу утилізації відходів у контексті 

становлення засад сталого розвитку;  

 реалізація інструментів підвищення стандартів та оперативності 

обслуговування покупців шляхом розвитку ринку послуг електронної комерції, 

зниження рівня зайвого втручання безпосереднього продавця в процес купівлі 

товару, розбудови мережі терміналів самообслуговування покупців, розвитку 

засобів онлайн-торгівлі, у тому числі на засадах підвищення рівня захисту прав 

та інтересів покупців, що надають перевагу практиці придбання товарів через 

мережу Інтернет. 

Агрегація розроблених проектних пропозицій дозволяє сформувати 

механізм соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, що 

представлений на рис. 4.9. 

Таким чином, механізм соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу формалізується через призму: 1) функціонального регулятора 

торговельно-економічних відносин між учасниками суспільно-економічного 

обміну; 2) сукупності організаційно-управлінських впливів щодо 

удосконалення параметрів сфери товарного обігу у відповідності до 

об’єктивних вимог і потреб ринку; 3) фундаментального базису реалізації 

прикладних засад економічних законів і дотримання чинних норм нормативно-

правових актів у процесі розподілу матеріальних благ у суспільстві. 

Функціонування сформованого механізму соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, з однієї сторони, покликане здійснити 

пришвидшення темпів завершення процесів її системної трансформації в 
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умовах динамічних змін параметрів економічного середовища, а з іншої, – 

забезпечити адекватну організаційно-економічну підтримку безперервності 

процесів проектування та імплементації інноваційних структурних зрушень у 

системі торговельно-економічних відносин між учасниками суспільно-

економічного обміну. 

 

 
Рис. 4.9. Механізм соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 
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Своєю чергою, це потребує збалансованої реалізації прикладних засад 

державної політики розвитку сфери внутрішньої торгівлі на макро-, мезо- та 

мікрорівнях, узгодження можливостей наявних ресурсних потужностей зі 

стратегічними цілями соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу, забезпечення гнучких адаптивних властивостей структурних складових 

цільового механізму у відповідності до змін економічного середовища його 

функціонування, революційної зміни парадигми усталених підходів до 

задоволення соціально-економічних потреб покупців, реструктуризації 

соціально-психологічних мотивів і стимулів учасників суспільно-економічного 

обміну на засадах забезпечення балансу між особистісними та суспільними 

інтересами в контексті становлення процесів сталого розвитку держави. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Недосконалість і низька ефективність функціонування сфери товарного 

обігу обумовлюють доцільність обґрунтування концепції її соціально-

економічної модернізації, реалізація якої дозволяє ініціювати структурні 

зрушення в оптово-роздрібній торгівлі, ідентифікувати чіткі механізми та 

джерела фінансування пріоритетних змін, мінімізувати ризики прийняття 

ірраціональних управлінських рішень, узгодити стратегічні цілі розвитку сфери 

товарного обігу з ресурсними потужностями економіки, гарантувати 

послідовність державної політики регулювання сфери товарного обігу. 

Забезпечення ефективності та ресурсно-функціональної спроможності 

концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

передбачає її агрегування з таких структурних компонентів, як визначення 

ключової проблеми, ідентифікація причин її виникнення, обґрунтування 

стратегічної мети, цілей та строків їх досягнення, проектування механізмів і 
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засобів підвищення соціально-економічної ефективності функціонування сфери 

товарного обігу, прогнозування параметрів розвитку останньої, проектування 

очікуваних результатів за підсумками реалізації концепції. З урахуванням цього 

концепція соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

орієнтована на розбудову об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури, 

підвищення купівельної спроможності населення, детінізацію сфери товарного 

обігу, інноваційне переоснащення матеріально-технічної бази оптово-

роздрібної торгівлі, мінімізацію кількості посередницьких структур на ринку, 

формування здорового конкурентного середовища, підвищення рівня 

обслуговування покупців, покращення якості та безпеки товарів, дерегуляції 

сфери товарного обігу.  

2. Стримує становлення та розвиток процесів розширеного відтворення 

сфери товарного обігу недосконала система її інституційного забезпечення, що 

об’єктивно обумовлює доцільність розробки дієвих заходів стосовно 

покращення цієї системи на перспективу. Діагностика структурних проблем 

інституційного базису регулювання сфери товарного обігу дозволила 

обґрунтувати стратегічні напрями удосконалення цільової системи 

інституційного забезпечення, основними серед яких визначено такі: 

збалансування нормативно-правового базису, забезпечення послідовного 

характеру реалізації засад державної політики регулювання торгівлі, 

раціональне поєднання впливу формальних і неформальних інституцій, 

детінізація торговельно-економічних відносин, зменшення корупційного та 

бюрократичного навантаження, подолання диспропорцій товарного ринку, 

стимулювання розвитку оптово-збутових регіональних кластерів, розбудова 

мережі інституцій контролю якості та безпеки товарів, інституційна підтримка 

інтеграційних процесів у торгівлі, підвищення ресурсно-функціональної 

спроможності Антимонопольного комітету України, реформування діючої 

системи захисту прав споживачів, забезпечення дотримання засад ведення 

добросовісної конкуренції, удосконалення політик протекціонізму та 

імпортозаміщення, забезпечення інституційної підтримки покращення фізичної 
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та економічної доступності товарів населенню, зменшення залежності 

торговельних операцій від коливань на валютному ринку.  

3. Забезпечення керованості та ефективності процесів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу потребує формування 

адекватного її механізму, що агрегується з таких складових: 1) ресурсний блок 

(визначає масштаби та якість імплементації модернізаційних змін на засадах 

ідентифікації потужностей наявного ресурсного базису та пошуку незадіяних 

джерел його наповнення в контексті функціонування цільового механізму); 

2) управлінський апарат (формує набір організаційно-економічних 

інструментів, методів і засобів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу); 3) діагностична підсистема (покликана гарантувати 

безперебійне виконання функцій механізму соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу на засадах виявлення структурних проблем у роботі 

механізму, організації моніторингу ефективності реалізації модернізаційних 

заходів, своєчасного усунення ідентифікованих недоліків у роботі механізму); 

4) технологічна компонента (налагодження ефективної взаємодії між 

структурними складовими механізму соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу на засадах визначення його процесних регламентів і 

забезпечення техніко-технологічної підтримки процесів оптимізації розподілу 

ресурсів). 

Результати досліджень автора щодо визначення стратегічних напрямів 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу висвітлені у 

публікаціях [87;89-90;94;97;98;103;104-106;111-112;115-118]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

 

 

5.1. Структурні зміни та інституційні реформи у сфері товарного 

обігу 

 

Після макроекономічної дестабілізації 2008-2009 рр. розвиток товарного 

обігу України упродовж наступних років характеризувався низкою позитивних 

тенденцій, серед яких: зростання обсягів оптового та роздрібного 

товарообороту, підвищення рівня забезпеченості населення торговими 

площами та споживчими послугами, створення інтегрованих горизонтально-

вертикальних логістичних центрів, крупних торговельно-розважальних 

об’єктів, супер- та гіпермаркетів із високим рівнем ефективності та якості 

обслуговування покупців, розвиток комерційно-посередницької 

інфраструктури (торговельно-промислових палат, дистриб’юторських і 

дилерських агенцій, брокерських організацій, торгових (аукціонних) домів) та 

удосконалення процедур громадського контролю за ринком, певне 

пом’якшення регуляторних процедур. 

Натомість потужним зовнішнім викликом, що призвів до погіршення 

кількісно-якісних характеристик розвитку товарного обігу, починаючи з 2014 р., 

стала військова агресія на Сході України, яка негативно позначалася на діловому 

середовищі і розвитку приватного бізнесу, якості життя населення на всій 

території держави. Водночас посилилася деструктивна дія внутрішніх викликів 

розвитку товарного обігу, серед яких: слабкість структурних реформ та 

інституційних змін, недостатньо дієва й ефективна державна політика 

планування і регулювання розвитку внутрішньої торгівлі. Взаємне посилення 

зовнішніх та внутрішніх ризиків і загроз призвело до різкого погіршення якісно-
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структурних характеристик функціонування товарного обігу, зокрема в оптовій 

та оптово-роздрібній торгівлі, зниження ефективності та фінансово-ресурсної 

забезпеченості торговельних суб’єктів господарювання, зменшення обсягів 

інвестиційно-інноваційної діяльності та тінізації сфери, високої 

імпортозалежності, слабкості розвитку міжгалузевих та міжсекторальних 

зв’язків, інституційно-організаційного дисбалансу, пов’язаного з монополізацією 

ринків та непропорційною роллю великого, середнього та малого бізнесу в 

формуванні пропозиції та попиту на внутрішньому ринку, дисбалансу 

офіційного та тіньового сегментів товарного обігу. 

Саме тому сфера товарного обігу не виконує на сьогодні в повній мірі 

базові функції щодо забезпечення життєдіяльності соціально-економічної 

системи держави, економічного зростання та підвищення якості життя 

населення. Це призводить до зменшення темпів зростання реального ВВП, 

послаблення його ролі у раціоналізації та підвищенні ефективності 

господарських зв’язків, економічному відтворенні, зменшення надходжень до 

державного та місцевих бюджетів, зростання боргового тиску та ризиків 

дефолту країни, зниження зайнятості та доходів населення, погіршення 

конкурентного середовища, інвестиційної привабливості територій. 

Отже, у національній економіці України вже тривалий час не вдається 

вирішити низку системних проблем, які стрімко знижують ефективність 

функціонування вітчизняної сфери товарного обігу. Їх поділ пропонуємо 

провести на групи структурного та інституційного типу, виходячи з необхідності 

забезпечення сталого і структурно збалансованого розвитку товарного обігу 

України шляхом реалізації структурних змін та інституційних реформ, 

адаптованих до сучасної ситуації соціально-економічного розвитку держави. 

На наше переконання, мета структурних реформ полягає у формуванні 

сучасних оптимальних і ефективних співвідношень в межах товарного обігу, 

досягненні нового стану соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу, за якого її елементи збалансовані, а деструктивні чинники і системні 

проблеми, які існували в попередніх умовах, нівельовані. Наслідками 
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реформування є покращення, зміцнення та оновлення параметрів сфери 

товарного обігу, зокрема покращення структурних співвідношень щодо: обсягів 

постачання та продажу товарів імпортного та вітчизняного виробництва, їх 

споживчих та якісних характеристик, легального та тіньового чи «сірого» 

походження; об’єктів системи товаропросування, видів і форматів торгівлі, їх 

географічного розташування; техніко-технологічних та торгових можливостей 

виробничого сектора національної економіки і представлення в товарному обігу 

власної інноваційно-технологічної продукції з високою доданою вартістю; 

міжгалузевого та міжсекторального співробітництва суб’єктів базових видів 

торговельної діяльності; структури об’єктів роздрібної та оптової торгівлі; 

ринкової частки торговельних об’єктів із продажу товарів місцевого 

виробництва; параметрів міжфункціональної координації і взаємодії виробників 

імпортозамінної продукції та суб’єктів посередницької інфраструктури; 

диспропорцій регіонального розвитку товарного обігу. 

Зауважимо, що комплексне та достатньо глибоке реформування 

структури товарного обігу неможливе без відповідних інституційних змін у 

національній економіці, які формують нормативно-правовий базис реформ та 

забезпечують для цього необхідну сукупність державних, приватних і 

громадських інституцій, функціонування яких забезпечує дієвість та 

безповоротність наслідків реформування. Відомо, що інституційні зміни є 

неперервним процесом якісних трансформацій формальних та неформальних 

економічних інститутів, до яких відносяться: нормативно-правові та 

регуляторні акти, ментальні норми, а також економічні, соціальні, техніко-

технологічні, правові, політичні чинники, пов’язані з управлінням та 

регулюванням системи суспільно-економічних відносин у сфері товарного 

обігу.  

Саме тому, на наше переконання, важливо забезпечити ув’язку 

структурних та інституційних реформ у сфері товарного обігу, що дозволить за 

рахунок впливу на окремі структурні елементи та інституційний базис 

товарного обігу забезпечити значно вищу ефективність наслідків реалізації 
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державної політики забезпечення соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Напрями, завдання та очікувані результати структурних змін та 
інституційних реформ в процесі соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу (розроблено автором) 

Стратегічні напрями соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

Структурні зміни 
Мета: створення високоефективної 
динамічної і конкурентоспроможної 

системи, орієнтованої на задоволення 
потреб споживачів, а також розширення 

місткості внутрішнього і зовнішнього 
ринків 

 реалізація політики імпортозаміщення 
та безпеки розвитку внутрішнього 
ринку; 

 збільшення частки обігу інноваційно-
технологічних вітчизняних товарів з 
високою доданою вартістю та 
конкурентоспроможністю; 

 розвиток міжгалузевої, 
міжфункціональної та міжсекторальної 
кооперації у сфері товарного обігу; 

 вибудування оптимального 
співвідношення об’єктів роздрібної 
торгівлі та крупноформатних мереж; 

 розбудова збалансованої просторово-
видової мережі об’єктів торгівлі; 

 розширення ринкової частки 
торговельних об’єктів з продажу 
товарів місцевого виробництва, 
народних промислів 

Інституційні реформи 
Мета: створення необхідних і достатніх 

інституційно-правових, інституційно-
організаційних та інституційно-

економічних умов модернізації сфери 
товарного обігу 

 удосконалення організаційної 
структури державного управління 
товарним обігом; 

 впровадження системи стратегування 
розвитку товарного обігу; 

 гармонізація вітчизняного 
торговельного законодавства до 
європейських норм; 

 реформування структури прав захисту 
споживача; 

 впровадження європейських та 
міжнародних стандартів безпеки та 
якості вітчизняної продукції; 

 розвиток інституту суспільно-
громадського контролю захисту прав 
споживачів; 

 підвищення рівня прозорості і 
ефективності дозвільної системи; 

 розвиток комерційно-посередницької 
інфраструктури товарного обігу, 
зокрема товарних бірж 

Очікувані результати: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 зниження рівня імпортозалежності та 
диверсифікація торговельної діяльності; 

 формування інноваційно-модернізаційної 
моделі розвитку торгівлі; 

 покращення забезпеченості та доступності 
всіх верств населення до товарів і якісних 
торговельних послуг; 

 підвищення фінансово-економічної 
ефективності функціонування сфери 
товарного обігу; 

 ліквідація диспропорцій у просторово-
територіальному розвитку та розвитку 
видів та форматів торгівлі; 

 створення умов для безпечності та 
екологічності товарів, представлених у 
товарному обігу; 

 підвищення ефективності логістично-
збутових процесів у межах мульти-, інтер- 
та унімодальних перевезень; 

 розвиток інституційної інфраструктури 
сфери товарного обігу; 

 підвищення товарооборотності та 
зниження трансакційних витрат обігу; 

 посилення міжгалузевого та 
міжрегіонального співробітництва у сфері 
товарного обігу 
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Зауважимо, що модернізація структури вітчизняної сфери товарного обігу 

передбачає створення високоефективної динамічної і конкурентоспроможної 

системи, орієнтованої на задоволення потреб споживачів, а також розширення 

місткості внутрішнього і зовнішнього ринків. При цьому функціонування і 

подальший поступ системи забезпечується за рахунок збільшення частки обігу 

інноваційно-технологічних товарів із високою доданою вартістю, покращення 

якісних характеристик продукції, раціонального використання господарських 

та економічних ресурсів, факторних переваг національного господарства.  

Зауважимо, що, незважаючи на скорочення платоспроможності та ділової 

активності як населення, так і бізнес-середовища під дією зовнішньої агресії, 

гіпердевальвації та посилення макроекономічних і структурних дисбалансів 

розвитку національної економіки, для внутрішнього товарного обігу критично 

гострою залишається проблема імпортозалежності, особливо у сегменті 

непродовольчих товарів. При цьому для сучасного етапу розвитку товарного 

обігу характерною є ситуація, коли посилився вплив чинників, які, навпаки, 

стимулюють збільшення обсягів імпорту, серед яких: розширення місткості 

внутрішнього ринку, розвиток інфраструктури торгово-посередницької та 

зовнішньоекономічної діяльності, покращення можливостей входження в 

систему вітчизняної торгівлі. При цьому практично не сформовано систему 

бар’єрних та компенсаторних інструментів протидії проникнення імпорту на 

внутрішній ринок. Так, на початку 2017 р. імпортна квота в Україні становила 

42 % та у 2 рази перевищувала середньосвітовий рівень і в декілька разів була 

більша за показники ключових зовнішньоторговельних партнерів (США – 3,6 

рази, Японії – 3,5 рази, Китаю – 3 рази, Росії – 2,6 рази, Італії – 2 рази). Як 

наслідок, окремі сегменти внутрішнього непродовольчого ринку майже 

повністю є імпортозалежними. Зокрема, ринки товарів легкої промисловості 

забезпечені імпортом більш ніж на 90%, автомобілів – майже на 95%, 

побутових електротоварів – майже на 91%. 

Отже, окремим важливим структурним напрямом розвитку товарного 

обігу в Україні потрібно вважати системну протидію ризикам 
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імпортозалежності, яка б дозволяла стримати її зростання та досягнути певного 

науково обґрунтованого рівня. Водночас політика усунення імпортозалежності 

повинна бути поступовою та комплексною, визначальними етапами якої мають 

стати: ідентифікація можливостей і потенціалу імпортозаміщення, відновлення 

позицій та становлення конкурентоспроможного вітчизняного виробництва, 

удосконалення інституційно-структурних характеристик розвитку товарного 

обігу. Пріоритетами державної політики зниження імпортозалежності доцільно 

визначити: зменшення частки імпорту товарів широкого вжитку та 

виробничого призначення; послаблення монополізованості товарних ринків та 

їх сегментів, формування справедливого та рівного конкурентного середовища 

у сферах виробництва і товарообігу; критичне скорочення тіньового сектора; 

захист внутрішнього ринку від неправомірної конкуренції через митні тарифи, 

квоти, антидемпінгові процедури, технічне регулювання; узгодження 

зовнішньоторговельної діяльності з вимогами СОТ; розбудова збалансованої 

просторово-видової мережі об’єктів торгівлі та посилення її ролі в процесах 

імпортозаміщення. 

Для цього органам державної влади необхідно: забезпечити 

імплементацію стандартів якості виробництва; сформувати систему інститутів 

та інституцій дозвільної і ліцензійної систем, інвестиційно-інноваційної 

діяльності, допоміжної інфраструктури, майданчиків інтеграції виробничого та 

посередницького секторів, інфраструктури просування продукту вітчизняного 

виробництва; забезпечити розвиток системи споживчого кредитування, 

інтернет-технологій та розрахунків, підтримки становлення і розвитку 

альтернативних форматів із продажу вітчизняних товарів; здійснити розбудову 

недержавної системи контролю якості, безпечності та стандартизації товарів і 

послуг.  

Через високий рівень тінізації національної економіки (за різними 

оцінками від 40 до 60%) на внутрішньому ринку з’являються великі партії 

товарів низької якості, небезпечних для життя і здоров’я громадян, екологічно 

забруднювальних, фальсифікату, контрабанди за демпінговими цінами, що 
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наповнюють внутрішній ринок взамін дорожчих вітчизняних товарів. Тому 

одним із пріоритетних напрямів реалізації політики імпортозаміщення є 

подальша легалізація та детінізація товарообмінних відносин і функціонування 

об’єктів роздрібних торговельних мереж, у результаті чого можна сформувати 

прозоре і справедливе конкурентне середовище розвитку вітчизняної сфери 

товарного обігу. При цьому детінізація процесів надходження та реалізації на 

внутрішньому ринку потоків імпортної продукції має супроводжуватися, з 

одного боку, підвищенням ефективності регуляторної та дозвільно-

контролюючої сфер, зокрема посиленням контролю за зловживаннями та 

корупцією у митній службі, а з іншого, – створенням у сфері товарного обігу 

стимулів до його повернення у легальний обіг із наданням законодавчих 

гарантій. 

З огляду на те, в Україні домінує обіг вітчизняної продукції за 

стандартами третього і четвертого технологічних укладів (частка яких 

перевищує 90%), стратегічно важливим напрямом відновлення та подальшого 

зміцнення конкурентних позицій, підвищення соціально-економічної 

ефективності товарного обігу є стимулювання інноваційної активності 

підприємств, комерціалізація інновацій та наукомісткого виробництва, 

поширення науково-виробничої кооперації в цілях створення та розвитку 

замкнених циклів виробництва наукомісткої високотехнологічної продукції.  

Водночас однією з найважливіших передумов активізації інноваційної 

діяльності є розвиток базових елементів інфраструктури товарного обігу, 

зокрема інноваційної інфраструктури (технопарки, індустріальні парки, 

високотехнологічні інноваційні центри¸ інноваційні хаби), основне завдання 

якої полягає у створенні та комерціалізації результатів інноваційної діяльності 

із замкнутими циклами формування цілісного продуктового ланцюга, що 

передбачає збільшення кількості його ланок створення доданої вартості; 

фінансово-інвестиційної інфраструктури (банки, венчурні фонди, лізинг, 

форфейтинг, франчайзинг, факторинг, краудфандинг), яка покликана 

забезпечити доступ до інституційних інвесторів інноваційної діяльності, 
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здійснювати системні капіталовкладення у модернізацію виробничо-

технологічних процесів, посилити диференціацію та розширити сферу 

інвестиційної діяльності, брати участь в ініціативах суб’єктів фінансово-

інвестиційного та інноваційного середовища; комерційно-посередницької 

інфраструктури (кооперативно-логістичних центрів, дистриб’юторських і 

дилерських агенцій), яка має на меті підвищення ефективності логістичних 

схем та диверсифікацію джерел постачання товарів на об’єкти торгівлі, 

удосконалення форм товароруху до кінцевого споживача. 

Важливим напрямом структурних реформ у сфері товарного обігу є 

розвиток міжгалузевої, міжфункціональної та міжсекторальної кооперації, яка 

забезпечить доступ дрібних товаровиробників до ринку, розширить масштаб 

зовнішньоторговельних відносин, підвищить рівень конкурентного середовища 

на ринку, унеможливить розвиток зайвих ланок посередницьких структур у 

збутовому ланцюзі, мінімізує ризики погіршення якісних властивостей 

продукції та її псування, знизить рівень трансакційних витрат суб’єктів 

кооперації, мінімізує цінові спекуляції на ринку, підвищить рівень фізичної 

доступності окремих видів якісної продукції для населення, забезпечить дієвий 

моніторинг якості та безпеки споживчих властивостей продукції.  

Необхідно також акцентувати увагу на тому, що розвиток роздрібної та 

оптової торгівлі в Україні все ще незбалансований, зокрема розвиток мережевої 

роздрібної торгівлі обумовив значне відставання оптової торгівлі від 

роздрібної, дисбаланс їх взаємодії, більш низькі темпи приросту оптової 

торгівлі у порівнянні з роздрібним товарооборотом. Водночас частка 

високоефективних форматів торгівлі, крупноформатних мереж – гіпермаркетів, 

супермаркетів все ще залишається незначною, натомість широкомасштабно 

відбулося подрібнення структури оптової торгівлі, активізувалися процеси 

стихійного функціонування оптово-посередницької діяльності, створення та 

безсистемного розвитку нових форм оптових підприємств і оптово-

посередницьких структур. Як наслідок, тенденція подрібнення оптових 

підприємств призвела до порушення міжгалузевих та міжфункціональних 



316 

зв’язків, натуралізації процесів товарного обігу, необґрунтованого збільшення 

етапності товаропросування та кількості оптових посередницьких структур, 

зростання трансакційних та транспортних витрат товарного обігу і роздрібних 

цін, уповільнення оборотності товарів. При цьому рівень забезпечення 

внутрішньої торгівлі України суб’єктами оптової торгівлі у 15-20 раз нижчий, 

ніж у високорозвинутих країнах світу.  

Зауважимо, що це потребує вибудування оптимального співвідношення 

об’єктів роздрібної торгівлі та крупноформатних мереж, які будуть надавати 

населенню якісні торговельні послуги, розширений асортимент товарів за 

невисокими цінами, що: в короткостроковій перспективі забезпечить високу 

інтенсивність та прискорення руху товарних потоків внаслідок зміни масштабів 

комерційних операцій; створить необхідні передумови для посилення процесів 

міжрегіонального товарного обігу на основі системи багатоканальних поставок; 

забезпечить розвиток логістики і транспортно-складської інфраструктури; 

сформує стратегічну стабільність та економічну безпеку споживчого ринку 

територій; здійснить координацію внутрішньорегіональних поставок товарів із 

міжнародними та міжрегіональними потоками; сформує умови щодо розвитку 

та підтримки місцевих виробників.  

Одним із напрямів структурних змін у сфері оптового товарообороту є 

формування оптових продовольчих ринків, які в умовах формування споживчої 

культури населення відіграють роль інноваційних інструментів постачання 

готової продукції до кінцевого споживача. Наразі в Україні лише двадцять 

юридичних осіб мають статус оптових продовольчих ринків. При цьому їх 

мережа географічно обмежується десятьма регіонами, а саме: Донецькою, 

Запорізькою, Київською, Львівською, Луганською, Миколаївською, Одеською, 

Рівненською, Харківською та Херсонською областями. Інноваційними 

аспектами функціонування характеризуються такі оптові продовольчі ринки як 

«Шувар» у Львівській, «Столичний» у Київській, «Великі Копані» в 

Херсонській областях, однак такі передові практики трансформації оптового 

товарообороту мають скоріше поодинокий, ніж системний характер.  
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На нашу думку, формування мережі оптових ринків здійснить 

позитивний вплив на створення умов для виходу вітчизняних товаровиробників 

на прямі торги безпосередньо зі споживачами, цивілізоване формування цін на 

основі попиту і пропозиції, створення кращих умов для реалізації та купівлі 

товарів, прискорення просування продукції на ринку шляхом формування 

оптових партій. Як свідчить світовий досвід, соціально-економічним ефектом 

кооперації підприємств оптової торгівлі товарами в одному місці у вигляді 

організованого оптового продовольчого або непродовольчого ринку є 

справедливе ціноутворення на основі засад ринкової конкуренції. 

Про утвердження достатнього рівня розвитку товарного обігу свідчить 

успішне здійснення структурних змін щодо подолання критичних 

диференціацій та диспропорцій серед його сегментів. Негативно, що в Україні 

торговельні об’єкти здебільшого сконцентровані в обласних центрах та великих 

містах, тоді як на сільських та віддалених територіях мережа об’єктів торгівлі є 

нерозвинутою, що лише посилює міжрегіональну диференціацію. Додамо, що 

недостатньою є кількість спеціалізованих магазинів, зокрема з продажу якісних 

вітчизняних товарів, та об’єктів торгівлі зі спеціалізацією на продажі 

фермерської, екологічно чистої продукції, продукції народних промислів. 

Одним із важливих напрямів структурних змін у сфері товарного обігу 

вважаємо розбудову збалансованої просторово-видової мережі об’єктів торгівлі 

через посилення спеціалізації та функціональної і територіальної концентрації 

торговельних об’єктів. Йде мова про розвиток ринкових майданчиків та мережі 

об’єктів торгівлі на сільських та віддалених територіях, у малих містах зі 

спеціалізацією на продажу продукції легкої та харчової промисловості, 

сільського господарства, зокрема вітчизняного виробництва (до прикладу, 

мережі магазинів «Натуральні продукти», «Еко-Лавка», «Дідо», «Із села» 

тощо), завдяки чому місцеві товаровиробники матимуть змогу безперешкодно 

вийти на ринок та пропонувати власну продукцію.  

Зауважимо, що однією з причин все ще недостатньої соціально-

економічної ролі сфери товарного обігу України залишається недосконалість 
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інституційно-правового та обмеженість інституційно-організаційного 

забезпечення соціально-економічної ефективності її функціонування. Йдеться 

про: відсутність нормативно-правового базису щодо державного регулювання 

розвитку внутрішнього ринку та торгівлі; відсутність чітко ідентифікованих 

державних структур, відповідальних за реалізацію політики розвитку товарного 

обігу на регіональному рівні; несформованість стимулів для структурно 

збалансованого розвитку товарного обігу та створення суб’єктів торговельної 

інфраструктури.  

При цьому базисом імплементації політики структурних перетворень 

товарного обігу має стати реалізація інституційних реформ, тобто розробка та 

реалізація більш ефективних інституційно-правових, інституційно-економічних 

та інституційно-організаційних механізмів та інструментів розвитку товарного 

обігу. Водночас очікуваними результатами інституційних реформ, орієнтованих 

на забезпечення необхідних структурних змін у сфері товарного обігу, є 

створення необхідних і достатніх інституційних умов щодо впровадження 

системи стратегування розвитку товарного обігу, удосконалення організаційної 

структури державного управління товарним обігом, формування 

інфраструктури споживчого ринку та ефективної системи захисту прав 

споживачів, розвиток інституту суспільно-громадського контролю захисту прав 

споживачів, підвищення ефективності логістично-збутових процесів, 

удосконалення інститутів дозвільної та ліцензійної систем, формування 

середовища суб’єктів інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Зауважимо, що існуюча система органів державного регулювання 

характеризується складністю організаційної структури управління сферою 

товарного обігу, яка містить значну кількість інституцій, які конкурують між 

собою в умовах обмежених ресурсів та дублюють організаційні функції. Більше 

того, вертикаль системи державного управління розвитком вітчизняної сфери 

товарного обігу не вибудувана на регіональному та місцевому рівні. Зокрема, не 

в кожній обласній державній адміністрації є структура, яка відповідає за 

розвиток торгівлі. Це потребує вдосконалення організаційної структури 
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державного управління у частині розмежування повноважень органів 

виконавчої влади у сфері внутрішньої торгівлі.  

Важливою є підтримка розвитку сфери товарного обігу з боку місцевих 

органів самоврядування щодо: надання земельних ділянок під будівництво 

торговельних об’єктів чи об’єктів нерухомості на пільгових умовах; 

забезпечення фінансово-інвестиційної допомоги у вигляді державних грантів, 

фінансових та лізингових програм розвитку; підвищення рівня прозорості й 

ефективності дозвільної системи у напрямі спрощення процедур і термінів 

погодження документів дозвільного характеру, впровадження принципу 

затвердження дозвільних заявок за замовчуванням, включення до порядку 

проходження дозвільних документів вимоги щодо попередньої письмової 

оцінки пакета заявних дозвільних документів; надання організаційно-

управлінської й технічної допомоги під час проектування та оформлення прав 

на торгові будівлі; забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки 

розвитку сфери товарного обігу; здійснення активної інформаційно-

промоційної підтримки забезпечення позитивного іміджу вітчизняних товарів 

на міжнародній арені. 

Очевидно, що одним із ключових чинників реалізації інституційних 

реформ розвитку товарного обігу в Україні має стати вдосконалення 

нормативно-правового базису в цілях уможливлення якісного аналізу, 

стратегування і планування реалізації державної політики забезпечення 

збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, посилення їх 

економічної самодостатності та інтегрованості. Попри визнання розвитку 

внутрішньої торгівлі одним із пріоритетів соціально-економічного розвитку 

України залишаються так і не визначеними стратегічні цілі і завдання розвитку 

сфери товарного обігу, не запроваджено довгострокове та середньострокове 

прогнозування і планування розвитку сфери товарного обігу на 

загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях. Зокрема, ще у 

2012 р. втратила чинність Програма розвитку внутрішньої торгівлі, а до цього 

часу так і не розроблено жодного альтернативного програмного документа. 
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Відтак сфера товарного обігу розвивається без чітко окреслених стратегічних 

орієнтирів та цільових показників розвитку.  

Важливим кроком має стати розроблення Концепції розвитку 

внутрішньої торгівлі та внутрішнього споживчого ринку України, орієнтованої 

на вдосконалення системи державних заходів щодо захисту внутрішнього 

ринку від контрабанди, недобросовісної конкуренції з боку підприємств-

монополістів та постачальників імпортної продукції та підвищення стандартів 

забезпечення безпеки споживачів відповідно до міжнародних зобов’язань 

України. Водночас у межах зазначеної Концепції будуть визначені положення 

стратегії, національної та регіональної програм у цій сфері, а також 

формуватиметься інституціональне забезпечення подальшого розвитку сфери 

товарного обігу.  

У зв’язку з ратифікацією Україною Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом існує гостра необхідність адаптації вітчизняного торговельного 

законодавства до європейських норм щодо впорядкування торговельної 

діяльності, забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, формування конкурентного середовища, 

залучення інвестицій у сферу товарного обігу, підвищення рівня торговельного 

обслуговування населення та захисту прав споживачів. Додамо, що наразі існує 

гостра необхідність щодо розробки Закону України «Про внутрішню торгівлю», 

який повинен бути спрямований на: вирішення питань розвитку галузі торгівлі; 

запровадження принципів чесної конкуренції для всіх учасників ринку; 

стабілізацію цінової ситуації на ринку споживчих товарів; зменшення тіньового 

роздрібного товарообороту; планування розміщення об’єктів торгівлі та їх 

облік; регулювання організації окремих форм торгівлі. 

Крім того, відповідно до Глави 20 “Захист прав споживачів” Розділу V 

“Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про асоціацію з ЄС існує 

необхідність удосконалення нормативно-правової бази у сфері захисту прав 

споживачів, зокрема щодо системи технічного регулювання та споживчої 

політики. Йде мова про: встановлення заборони на виробництво та продаж, 
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здійснення експортно-імпортних операцій продукцією, яка через 

невідповідність зовнішнім характеристикам може становити загрозу для 

здоров’я та безпеки споживачів; запровадження санкцій за порушення 

законодавства про безпеку продукції; приведення у відповідність до 

законодавства ЄС обов’язків виробників і торговельних посередників щодо 

безпечності продукції; визначення гарантій та механізмів захисту прав 

споживачів щодо контрактів, укладених поза діловими приміщеннями; 

забезпечення захисту прав споживачів при укладенні договору споживчого 

кредитування; приведення у відповідність до права ЄС вимоги до зазначення 

цін на товари. 

З метою активного використання можливостей для вітчизняних 

торговельних підприємств внаслідок підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом необхідно реалізувати низку заходів 

державної політики у сфері товарного обігу, які передусім стосуватимуться не 

лише здійснення контрольно-наглядових, регуляторних, координаційних, 

політико-програмних функцій з питань контролю безпечності та якості 

продовольчої продукції рослинного і тваринного походження, але і 

впровадження системи управління якістю продукції. Йде мова передусім про 

створення умов для прискорення процесу впровадження європейських та 

міжнародних стандартів безпеки та якості вітчизняної продукції (НАССР, ISO, 

EN, Кодексу Аліментаріус), реформування чинної системи контролю якості й 

безпечності продовольчої продукції, зменшення кількості адміністративних 

заходів контрольного характеру та скасування дозвільних процедур. 

Крім того, в Україні важливо трансформувати інституційно-правове 

забезпечення вітчизняної системи захисту прав споживачів за принципом 

державо-утримувальної функції до приватно-утримувальної функції з достатнім 

рівнем державного контролю. Йде мова про інституціалізацію правил 

створення і функціонування недержавних інституцій атестування та контролю 

якості товарів і послуг, які пропонуються на споживчому ринку в умовах 

збереження діючої системи захисту, яка містить механізм обов’язкової 
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сертифікації.  

Водночас в Україні залишається недостатньо використаним потенціал 

громадянського суспільства, зокрема громадських об’єднань споживачів із 

питань інформування, консультування, споживчої освіти, визначення загроз, 

моніторингу товарного обігу, здійснення контролю за виконанням органами 

державної влади своїх функцій. Такого роду громадські інституції 

функціонують у багатьох розвинутих країнах світу, які є незалежними від 

державного контролю, але водночас надають більш достовірні висновки 

відносно якості і стандартизації товарів, дорожучи власною репутацією. Більше 

того, зазначені структури уповноважені здійснювати контроль у будь-який час, 

не попереджаючи суб’єктів господарювання про відповідні перевірки, оскільки 

їх результати експертизи мають незалежний експертний характер. 

Інституційні реформи щодо забезпечення структурних змін у сфері 

товарного обміну доцільно передусім спрямувати на посилення рівня 

прозорості та спрощення системи товароруху в напрямі зменшення кількості 

посередників на внутрішньому ринку, через яких продукція проходить від 

виробника чи імпортера до кінцевого споживача. Йде мова про розвиток 

комерційно-посередницької інфраструктури шляхом її диверсифікації та 

розширення, але не подальшого збільшення чисельності посередників у цілях 

оптимізації витрат, каналу товароруху. Зокрема, формування біржової та 

оптової торгівлі необхідне для забезпечення виходу вітчизняних 

товаровиробників на прямі торги безпосередньо зі споживачами, 

цивілізованого формування цін на основі попиту і пропозиції, створення 

кращих умов для реалізації та купівлі, прискорення просування продукції на 

ринку шляхом формування оптових партій. 

На нашу думку, охарактеризовані напрями структурних змін та 

інституційних реформ у сфері товарного обігу здійснюють суттєвий вплив на 

функціонально-структурні аспекти соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу щодо: зниження рівня імпортозалежності та диверсифікації 

торговельної діяльності; формування інноваційно-модернізаційної моделі 
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розвитку торгівлі; покращення забезпеченості та доступності всіх верств 

населення до товарів і якісних торговельних послуг; підвищення фінансово-

економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу; ліквідації 

диспропорцій у просторово-територіальному розвитку та розвитку видів та 

форматів торгівлі; створення умов для безпечності та екологічності товарів, 

представлених у товарному обігу; підвищення ефективності логістично-

збутових процесів у межах мульти-, інтер- та унімодальних перевезень; 

розвитку інституційної інфраструктури сфери товарного обігу; підвищення 

товарооборотності та зниження трансакційних витрат обігу; посилення 

міжгалузевого та міжрегіонального співробітництва у сфері товарного обігу. 

Варто додати, що державна політика соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу потребує й достатньо значного фінансово-ресурсного 

забезпечення. Обґрунтування джерел та інструментів його формування є 

предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

 

 

 

5.2. Інструменти підвищення фінансово-економічної ефективності в 

процесі модернізації сфери товарного обігу 

 

Сфера товарного обігу займає особливе місце в соціально-економічній 

системі України та регіонів, зокрема її участь у формуванні ВВП, наповненні 

бюджетів всіх рівнів, забезпеченні соціальної стабільності залишається 

системно високою. Водночас геополітична ситуація в країні та недостатньо 

ефективна державна політика розвитку товарного обігу України призвела до 

формування, а в подальшому – посилення окремих структурних диспропорцій, 

зокрема зниження реалізації базових функцій сфери товарного обігу в системі 

розвитку національного господарства та зростанні якості життя населення, 

монополізації сегментів ринку та концентрації торговельних мереж, посилення 
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диференціацій розвитку та ефективності функціонування внутрішнього ринку в 

територіальному і функціонально-галузевому аспектах, посилення 

імпортозалежності. 

В умовах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні, 

внаслідок зміни економічної кон’юнктури країни, часткової втрати фінансових 

активів у результаті воєнних дій, глибокої девальвації національної валюти та 

втрати платоспроможності ряду банків, посилюються проблеми 

функціонування сфери товарного обігу, що передусім обумовлено 

недостатністю власного фінансового забезпечення через зниження фінансового 

результату та рентабельності, погіршенням фінансового стану і 

платоспроможності торговельних підприємств та обмеженістю можливостей 

щодо залучення зовнішнього фінансово-економічного ресурсу, слабким 

розвитком інфраструктури фінансового ринку та фінансово-ресурсних 

можливостей інших суб’єктів товарного обігу.  

Зокрема, проведене у попередньому розділі оцінювання фінансово-

економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу дало змогу 

встановити, по-перше, що більшість торговельних підприємств потерпають від 

нестачі власного капіталу та обмеженості власних джерел фінансування, при 

цьому показник власного оборотного капіталу є від’ємним впродовж усього 

досліджуваного періоду з тенденцією до погіршення, по-друге, зафіксовано 

низькі показники фінансового результату до оподаткування, рентабельності 

операційної діяльності, по-третє, для торговельних підприємств характерними є 

низькі показники ліквідності і фінансової стійкості, що унеможливлює 

залучення фінансових ресурсів комерційних фінансово-кредитних інституцій. 

З огляду на багатоаспектність функцій, що виконуються сферою 

товарного обігу в національному господарстві, актуалізується завдання 

обґрунтування прикладних інструментів підвищення фінансово-економічної 

ефективності функціонування сфери товарного обігу, необхідного як для 

належного обслуговування поточної фінансово-господарської діяльності, 

стабільного функціонування, так і реалізації інвестиційно-інноваційних 
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програм розвитку, модернізації торгово-технологічного процесу, соціалізації 

сфери товарного обігу, здійснення логістично-збутових процесів у сфері 

товарного обігу.  

Зауважимо, що підвищення фінансово-економічної ефективності 

функціонування сфери товарного обігу зможе забезпечити виконання завдання 

щодо акумуляції необхідного обсягу фінансових ресурсів з метою задоволення 

потреби всіх учасників товарного обігу в їх функціонуванні і розвитку, 

забезпечення оптимального розподілу сформованих фінансових ресурсів між 

функціональними сферами і підсистемами для подолання диспропорцій у 

розвитку окремих ланок товарного обігу, розроблення і впровадження 

різноманітних фінансових інструментів для мобілізації, розподілу і 

перерозподілу фінансових ресурсів у цілях диференціації та розширення їх 

джерел формування та напрямів використання. 

На наше переконання, підвищення фінансово-економічної ефективності 

функціонування сфери товарного обігу потребує реалізації низки завдань, серед 

яких: (1) капіталізація сфери товарного обігу і формування фінансово-

інвестиційного ресурсу її модернізації, цільовими індикаторами чого є 

збільшення обсягів інвестицій у підприємства сфери товарного обігу, 

нарощення інвестиційного потенціалу інноваційного розвитку, забезпечення 

належної прибутковості і фінансово-економічної результативності 

торговельних підприємств, зростання суми активів і капіталу галузі, 

формування фінансово-кредитної інфраструктури товарного обігу; 

(2) формування належної економічної ефективності сфери товарного обігу, 

цільовими індикаторами чого є швидкість товарообігу, ефективне використання 

інтелектуально-кадрового ресурсу, ефективне використання матеріально-

технічної бази, ефективне використання торгово-складської та логістичної 

інфраструктури; (3) зміцнення фінансової безпеки сфери товарного обігу, 

цільовими індикаторами чого є фінансова незалежність, маневреність власного 

капіталу, співвідношення власних і позикових коштів, відношення дебіторської 

заборгованості підприємств до кредиторської; (4) забезпечення фінансово-
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економічної ефективності в галузево-функціональному аспекті сфери товарного 

обігу, цільовими індикаторами чого є обмін результатів праці на гроші, 

забезпечення потреб споживачів у товарах і послугах, активний вплив на сфери 

виробництва і споживання, на формування і розвиток внутрішнього ринку 

(рис. 5.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Інструменти та цільові індикатори підвищення фінансово-економічної 

ефективності в процесі модернізації сфери товарного обігу  

(розроблено автором) 

СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

ІНСТРУМЕНТ 1. Капіталізація сфери товарного обігу і формування фінансово-
інвестиційного ресурсу її модернізації 
 
Цільові індикатори: 
 збільшення обсягів інвестицій у підприємства сфери товарного обігу; 
 нарощення інвестиційного потенціалу інноваційного розвитку; 
 забезпечення належної прибутковості і фінансово-економічної результативності 

торговельних підприємств; 
 зростання суми активів і капіталу галузі; 
 формування фінансово-кредитної інфраструктури товарного обігу 

ІНСТРУМЕНТ 2. Формування належної економічної ефективності сфери товарного 
обігу 
 
Цільові індикатори: 
 швидкість товарообігу;  
 ефективне використання інтелектуально-кадрового ресурсу; 
 ефективне використання матеріально-технічної бази; 
 ефективне використання торгово-складської та логістичної інфраструктури 

ІНСТРУМЕНТ 3. Зміцнення фінансової безпеки сфери товарного обігу 
 

Цільові індикатори: 
 фінансова незалежність;  
 маневреність власного капіталу; 
 співвідношення власних і позикових коштів;  
 відношення дебіторської заборгованості підприємств до кредиторської 

ІНСТРУМЕНТ 4. Забезпечення фінансово-економічної ефективності в галузево-
функціональному аспекті сфери товарного обігу 
 
Цільові індикатори: 
 обмін результатів праці на гроші; 
 забезпечення потреб споживачів у товарах і послугах; 
 активний вплив на розвиток сфери виробництва; 
 активний вплив на розвиток сфери споживання; 
 вплив на формування і розвиток внутрішнього ринку 
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Відзначимо, що капіталізація сфери товарного обігу і формування 

фінансово-інвестиційного ресурсу її модернізації має стратегічний і 

довгостроковий характер, що в значній мірі залежить від внутрішніх джерел 

інвестиційного забезпечення, які складають більше 50% загального обсягу 

інвестицій у сферу товарного обігу (нерозподілений прибуток, амортизаційні 

відрахування, страхові відшкодування та іммобілізовані оборотні активи, 

приріст окремих видів поточної заборгованості).  

Зокрема, визначальну роль у підвищенні фінансово-економічної 

ефективності функціонування торговельних підприємств відіграє прибуток, що 

залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів, який 

доцільно спрямувати на капітальні вкладення інноваційного характеру та 

створення власних інвестиційних фондів розвитку. 

Важливою складовою внутрішніх джерел нарощення інвестиційного 

потенціалу інноваційного розвитку сфери товарного обігу є амортизаційні 

відрахування, що залежить від особливостей управління основними засобами і 

застосованої політики амортизації. В цілях формування накопичень для 

подальшого інвестування в інноваційну діяльність та безперервного оновлення 

активної частини основних засобів торговельним підприємствам доцільно 

застосовувати саме прискорену амортизацію. Водночас нерівномірне оновлення 

та накопичення зносу основних засобів знижує фінансово-економічні 

результати у зв’язку із збільшенням внутрішнього боргу, що призводить до 

недостатнього використання підприємствами потенціалу амортизації. 

Крім того, до внутрішніх джерел фінансування інноваційної діяльності 

підприємств сфери товарного обігу слід віднести страхові відшкодування та 

іммобілізовані оборотні активи, які здатні інтенсифікувати використання 

фінансового капіталу в цілях підвищення ефективності функціонування сфери 

товарного обігу, формування спеціальних фондів інвестиційного розвитку, 

підвищити рівень фінансової дисципліни та оптимізувати структуру джерел 

фінансування реалізації інвестиційно-інноваційних проектів. 

Щодо інших внутрішніх джерел формування інвестиційного забезпечення 
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підвищення фінансово-економічної ефективності функціонування сфери 

товарного обігу слід зазначити про приріст окремих видів поточної 

заборгованості, зокрема щодо оплати праці, бюджетних та позабюджетних 

фондів, страхування та іншої внутрішньої кредиторської заборгованості, однак 

їх використання обумовлене збільшенням поточних зобов’язань підприємств за 

розрахунками чи непокритим збитком. 

Зауважимо, що внутрішній ресурс капіталізації сфери товарного обігу і 

формування фінансово-інвестиційного ресурсу її модернізації є обмеженим, 

оскільки в умовах складного конкурентного середовища та тиску чинників 

політико-економічної кризи у торговельних підприємств немає можливості для 

розширення власної частки на внутрішньому ринку і, як наслідок, забезпечення 

їх належної прибутковості і фінансово-економічної результативності, зростання 

суми активів і капіталу галузі. Тому, крім внутрішніх джерел, підприємствам 

сфери товарного обігу в цілях формування фінансово-інвестиційного ресурсу 

доцільно використовувати зовнішні, передусім банківські кредити, фінанси 

спеціалізованих фінансово-кредитних інституцій (страхові, лізингові, 

факторингові компанії, форфейтинг, франчайзинг, краудфандинг, кредитні 

спілки, венчурні фонди), пайові, безоплатні та благодійні внески, гранти. 

Зауважимо, що серед зовнішніх джерел інвестування сфери товарного 

обігу важливу роль у підвищенні її фінансово-економічної ефективності 

відіграє банківська система. Однак в умовах скорочення фінансово-ресурсної 

бази вітчизняних банків банківська система значною мірою перестала 

виконувати покладену на неї функцію фінансово-кредитного забезпечення 

сфери товарного обігу, що обумовило замороження кредитної активності та 

ускладнило доступ до таких інвестицій внаслідок високої вартості 

обслуговування процентів за кредитами. Крім того, на недостатньому рівні 

залишаються прямі бюджетні кредити та інвестиційні податкові позики, що, в 

свою чергу, не сприяє формуванню й ефективному використанню 

інвестиційного та фінансово-ресурсного забезпечення сфери товарного обігу. 

Отже, у сучасних умовах системні кризові явища в банківській системі України 
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не дозволяють розглядати банківське кредитування як єдине ефективне 

джерело підвищення фінансово-економічної ефективності функціонування 

сфери товарного обігу і вимагають активізації та збільшення обсягів залучення 

на ці цілі інших джерел капіталу. Зокрема, стратегічно важливим джерелом 

фінансових ресурсів у сфері товарного обігу є небанківські фінансово-кредитні 

інституції. 

Водночас найбільш потужними небанківськими фінансово-кредитними 

інституціями на сьогодні є венчурні фонди, які використовують ризиковані 

стратегії інвестування і покликані функціонувати в тих сегментах фінансового 

ринку, які не є пріоритетними для банків. Однак в Україні венчурні фонди не 

виконують функції залучення фінансових ресурсів у сферу товарного обігу, 

зокрема практично не вкладають кошти у інноваційні проекти, а переважно 

кредитують середньоризикові та короткострокові проекти. Одним із основних 

чинників, який зможе суттєво збільшити залучення венчурного капіталу в 

бізнес-процеси підприємств сфери товарного обігу, створить додаткові гарантії 

для інвесторів, має стати така форма взаємодії держави та ринку, як механізм 

державно-приватного партнерства. 

В умовах ускладненого доступу до кредитних ресурсів і зниження рівня 

капітальних внутрішніх інвестицій дієвим інструментом формування 

фінансово-інвестиційного ресурсу може стати запровадження практики 

укладення лізингових операцій з метою підвищення ефективності 

капіталовкладень в осучаснення торговельно-технологічного процесу та 

модернізацію об’єктів торгівлі. При цьому фінансово-економічна ефективність 

лізингових операцій у сфері товарного обігу полягає у наступному: 

(1) лізингоодержувач має можливість використовувати високотехнологічне 

обладнання без значних початкових вкладень; (2) віднесення платежів за лізинг 

використовуваного майна на витрати підприємства в повному обсязі, що 

дозволяє оптимізувати платежі за податком на прибуток; (3) майбутні лізингові 

платежі не входять до складу кредиторської заборгованості лізингоодержувача, 

що покращує фінансово-економічні показники підприємств сфери товарного 
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обігу і дає йому можливість залучати додаткові кредитні ресурси на 

поповнення оборотних капіталів.  

Крім того, в умовах дефіциту фінансово-інвестиційного ресурсу в сфері 

товарного обігу доцільно запроваджувати альтернативні інструменти 

підвищення фінансово-економічної ефективності функціонування сфери 

товарного обігу, по-перше, селенгову діяльність у цілях підвищення активності 

використання й оновлення необоротних активів та зовнішнього міжгалузевого 

партнерства, інвестиційно-інноваційного співробітництва, по-друге, 

факторинговий підхід, який уможливлює швидке отримання більшої частини 

платежу за відвантажений товар, прискорення оборотності та оптимізацію 

структури товарних запасів, підвищення рівня дохідності капіталу та 

забезпечення своєчасного його реінвестування в цілях соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, по-третє, форфейтингові операції, які 

забезпечують мінімізацію валютних та кредитних ризиків, підвищення 

ліквідності інвестицій та зниження рівня трансакційних витрат, використання 

інструментів інвестиційного лізингу при імпорті торговельного обладнання. 

Додатковим інструментом кредитування малих торговельних підприємств, який 

стає все більш популярним в Україні, є договір франшизи, при використанні 

якого інвестиційні ресурси орієнтовані на вкладення в обладнання і 

оформлення торгової точки «під ключ», що забезпечує покращення фінансово-

економічних результатів функціонування сфери товарного обігу.  

Генеруючим, а також системоутворюючим чинником процесів 

формування, залучення, розподілу, перерозподілу та використання фінансових 

ресурсів є фінансово-кредитна інфраструктура (бiзнес-iнкубатoри, технoпарки, 

лiзингoвi, кoнсалтингoвi, аудитoрськi, юридичнi компанії, оцінювачі, актуарії, 

торгово-промислові палати та ін.), метою якої є створення інституційного 

середовища, стимулюючого та сприятливого для залучення, розподілу й 

ефективного використання фінансово-кредитних ресурсів у цілях формування 

достатнього фінансово-економічного забезпечення сфери товарного обігу.  

Крім того, ефективно функціонуюча фінансово-кредитна інфраструктура 
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покликана забезпечити: досягнення економічно прийнятної вартості залучення 

фінансових ресурсів та мінімізацію трансакційних витрат через формування 

раціональної і збалансованої системи елементів фінансово-кредитної 

інфраструктури та забезпечення прозорості і рівних «правил гри» на фінансово-

кредитному ринку; підвищення фінансово-кредитної активності шляхом 

належної консалтингово-інформаційної підтримки; забезпечення доступності, 

прозорості та належної диверсифікації джерел залучення торговельними 

підприємствами фінансово-кредитних ресурсів; задоволення потреб суб’єктів у 

фінансово-кредитному ресурсі; формування оптимальної структури фінансово-

кредитного сектора за рахунок зростання частки кредитів небанківських 

фінансово-кредитних інституцій. 

Наступним важливим завданням підвищення фінансово-економічної 

ефективності функціонування сфери товарного обігу є формування належної 

економічної ефективності сфери товарного обігу. В цілях зростання обсягу та 

швидкості товарообігу підприємствам сфери товарного обігу необхідно 

реалізувати: (1) політику товарного забезпечення товарообігу, яка передбачає 

планування структури товарообігу відповідно до потреб контингенту покупців, 

а також забезпечення обсягу та структури постачання товарів і суми товарних 

запасів, що забезпечать ритмічну безперебійну діяльність та стабільний 

асортимент товарів; (2) цінову політику торговельних підприємств через 

зростання ціни реалізації окремих видів товарів, проте можливості 

використання цього резерву обмежені конкурентною ціною реалізації 

відповідних товарів або зниженням ціни реалізації окремих видів товарів за 

умови зростання кількості реалізованих товарів за рахунок залучення 

додаткових покупців або зростання обсягу придбання товарів одним покупцем; 

(3) асортиментну політику торговельного підприємства, яка відповідає 

маркетинговим вимогам покупців, а також підвищення якості торговельного 

обслуговування та надання додаткових послуг покупцям у процесі придбання 

товарів. 

Не менш важливе значення в цілях підвищення економічної ефективності 
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підприємств сфери товарного обігу має ефективне використання їх ресурсного 

потенціалу, зокрема інтелектуально-кадрового ресурсу, матеріально-технічної 

бази, торгово-складської та логістичної інфраструктури. При цьому 

покращення стану інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств сфери 

товарного обігу потребує реалізації системної сукупності засобів, серед яких: 

покращення забезпеченості підприємств кваліфікованими кадрами та 

інтелектуальним капіталом, посилення стабільності персоналу, підвищення 

ефективності та продуктивності праці, забезпечення підприємства ефективною 

та продуктивною працею, соціальним захистом, навчанням та розвитком 

персоналу, його інноваційної активності. 

Ефективне використання матеріально-технічної бази підприємств сфери 

товарного обігу передбачає застосування окремих дій щодо покращення 

показників результативності їх використання та відтворення i досягнення 

загалом ефективних результатів фінансово-економічної діяльності підприємств 

сфери товарного обігу. При цьому підвищення ефективності використання 

елементів матеріально-технічної бази підприємств сфери товарного обігу може 

бути забезпечено за рахунок ефективного та раціонального використання 

основних засобів (частка активної частини основних засобів в їх загальній 

вартості, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних 

засобів, рівень фондоозброєності праці, рівень технічного оснащення 

підприємства, віковий склад та середній вік машин та обладнання, 

фондовіддача), площі торговельних підприємств (частка торговельної площі в 

загальній площі приміщень підприємства, щільність роздрібної мережі, рівень 

спеціалізації роздрібної торговельної мережі, співвідношення торгової та 

неторгової площі магазину, раціональність розміщення обладнання), торгових і 

складських приміщень (максимальний товарний запас, необхідна площа 

зберігання, норма площі зберігання, рівень відповідності складського 

приміщення, коефіцієнт корисної площі складу, коефіцієнт використання 

корисного об’єму складу, рівень механізації складських робіт). 

Варто зауважити, що важливим елементом економічної ефективності 
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сфери товарного обігу є ефективне використання логістичної інфраструктури, 

зокрема мережі дистрибуції між виробником і роздрібною сферою, що об’єднує 

виробників готової продукції та посередників, які спільно планують, 

координують, здійснюють і контролюють маркетингову, комерційну і 

логістичну діяльність із переміщення продукції до кінцевого споживача. При 

цьому структуру системи дистрибуції продукції підприємств на внутрішній 

ринок запропоновано розглядати як сукупність каналів і ланок переміщення 

товарів за ланцюгом: збут, у процесі якого здійснюється підготовка до продажу 

продукції, її зберігання, надання маркетингової та рекламної підтримки, 

надання інформації про характеристики та особливості продажу і 

використання; посередництво, що передбачає формування пропозиції оптових 

партій товарів, створення розподільчих мереж, фінансове та ресурсне 

забезпечення дистрибуційної мережі, транспортування продукції; опт, у межах 

якого передбачено доведення товарів до проміжного та кінцевого споживача, 

зберігання, транспортування та формування дрібних партій товарів, 

перерозподіл ризику між виробництвом і просуванням; роздріб, на якому 

продають товари кінцевому споживачеві, надають перед- та післяпродажний 

сервіс, вивчають попит, обслуговують розрахунки, проводять рекламу.  

Однією з найважливіших характеристик, що стимулюють здійснення 

діяльності у сфері товарного обігу, є її безпечність, тим більше з огляду на 

ускладнені умови вітчизняного економіко-правового середовища 

підприємницької діяльності, зокрема в торгівлі. Йдеться про «викривлене» 

конкурентне середовище внаслідок «співпраці» бізнесу і влади, що створює 

інколи непереборні перешкоди доступу інших підприємств до ринків та 

господарських ресурсів, прав діяльності, спричиняє малокеровані процеси 

розвитку крупноформатних об’єктів торгівлі, які, володіючи надмірним 

фінансовим потенціалом, витісняють із ринку менш ліквідні та 

конкурентоспроможні суб’єкти торгівлі, ускладнення, зумовлені змінами в 

системі оподаткування та посиленням тінізації товарообороту. Дійсно, від 

фінансової безпеки у сфері товарного обігу залежить забезпеченість 
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торговельних підприємств фінансовими ресурсами для фінансування поточної 

господарської діяльності, рівень фінансової стійкості і ліквідності, 

рентабельність діяльності тощо.  

Під фінансовою безпекою сфери товарного обігу слід розуміти такий 

фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю 

сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, які використовуються 

підприємствами, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, 

здатністю фінансової системи торговельних підприємств забезпечувати 

реалізацію його фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток цієї 

фінансової системи. При цьому загрози відображають зовнішні та внутрішні 

умови, в яких здійснюють свою діяльність підприємства сфери товарного обігу, 

а також взаємозв’язки підприємств із зовнішнім середовищем.  

На нашу думку, в контексті диференціації загроз на внутрішні та зовнішні 

існує необхідність розроблення та реалізації політики зміцнення фінансової 

безпеки сфери товарного обігу як на рівні підприємства, так і на державному 

рівні. В свою чергу, всередині торговельного підприємства пріоритетними 

напрямами політики зміцнення фінансової безпеки сфери товарного обігу 

можуть слугувати: бюджетно-податкова (здійснення фінансування розвитку 

торговельних підприємств на основі плановості і керованості, попередньо 

складаючи відповідні бюджети і забезпечуючи дотримання бюджетно-

фінансової дисципліни, удосконалення відносин із фіскальними органами щодо 

обслуговування та сплати податкових платежів і зборів, отримання податкових 

кредитів, відшкодування податкових платежів, до прикладу ПДВ, отримання 

бюджетно-грантового фінансування з державного та місцевих бюджетів); 

грошова (ефективне управління грошовим обігом в умовах здійснення 

внутрішніх фінансово-економічних бізнес-процесів торговельних підприємств 

та взаємовідносин із суб’єктами фінансово-кредитного сектора при здійсненні 

готівкових чи безготівкових розрахункових операцій у національній та 

іноземній валюті); кредитна (планування і здійснення операцій щодо 

отримання, обслуговування та погашення коротко- і довгострокових 
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зобов’язань підприємств сфери товарного обігу перед банківськими та іншими 

кредитними інституціями в цілях отримання грошових, товарних, лізингових 

кредитів); страхова (страхування ризиків і загроз, що можуть завдати істотних 

збитків фінансово-господарській діяльності торговельних підприємств, 

використання можливостей суб’єктів ринку страхування щодо 

співфінансування програм і проектів, які реалізуються підприємствами сфери 

товарного обігу); фондова (управління акціонерним капіталом, врегулювання 

фінансових аспектів щодо випуску та розповсюдження підприємством акцій і 

розподілу дивідендів).  

Водночас з боку держави гарантування фінансової безпеки торговельних 

підприємств доцільно забезпечити шляхом розроблення і реалізації низки 

механізмів, зокрема таких як: інституційно-правовий, який полягає у 

забезпеченні захисту права приватної та інтелектуальної власності, інвестицій, 

спрощення дозвільних процедур у сфері товарного обігу; монетарний, основна 

мета якого - забезпечення стабілізації вартості національної грошової одиниці, 

стабільності грошового обігу, розвитку інфраструктури здійснення 

безготівкових платежів, контроль грошової емісії; фіскальний, суть якого 

полягає у запровадженні інвестиційних податкових кредитів та податкових 

канікул, застосуванні норми прискореної амортизації для новітнього 

обладнання та комплектуючих до нього; ціновий, який полягає у зниженні 

тарифів на продукцію природних монополій, недопущенні монополізації ринків 

і ресурсів, прав діяльності; зовнішньоекономічний, що передбачає захист 

внутрішнього ринку від неправомірної конкуренції через митні тарифи, квоти, 

антидемпінгові процедури, технічне регулювання; узгодження 

зовнішньоторговельної діяльності з вимогами ЄС. Виважене застосування 

зазначених механізмів дозволить істотно підсилити дієвість формування 

інституційного середовища зміцнення фінансової безпеки сфери товарного 

обігу в Україні.  

Постановка фінансової безпеки в епіцентр політики підвищення 

фінансово-економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу, на 
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нашу думку, дає змогу в повній мірі забезпечити фінансову самодостатність 

торговельних підприємств, коли заздалегідь розроблятимуться і 

реалізовуватимуться механізми формування передумов фінансово-

економічного розвитку та достатньої їх ефективності як об’єкта, в який 

вкладено фінансово-інвестиційний ресурс.  

Як визначено нами вище, наступним не менш важливим напрямом у 

контексті покращення фінансово-економічного базису торговельних 

підприємств є розроблення інструментів забезпечення фінансово-економічної 

ефективності в галузево-функціональному аспекті сфери товарного обігу, які 

потрібно визначати відповідно до базових функцій і завдань, що має 

виконувати цей вид економічної діяльності у соціально-економічній системі 

держави.  

Зауважимо, що провідною в сфері товарного обігу є функція обміну 

результатів праці на гроші, тобто реалізація виробленої споживчої праці, у 

межах якої необхідно забезпечити пришвидшення товарооборотності та 

зниження рівня витрат обігу, диверсифікацію торговельної діяльності. З 

функцією обміну пов’язана функція забезпечення потреб споживачів у товарах 

і послугах відповідно до обсягів і структури платоспроможного попиту 

населення, яка зорієнтована на покращення забезпеченості та доступності всіх 

верств населення до товарів і якісних торговельних послуг, покращення впливу 

сфери товарного обігу на структуру споживання товарів. Крім того, в сучасних 

умовах актуальною є функція активного впливу, по-перше, на розвиток сфери 

виробництва, при цьому завдання товарного обігу полягає в адаптації 

виробничої програми суб’єктів реального сектора економіки до вимог ринку і 

формуванні інвестиційних ресурсів розвитку, по-друге, на розвиток сфери 

споживання, що передбачає підвищення рівня впливу сфери товарного обігу на 

внутрішній ринок та покращення його структурних характеристик, 

забезпечення збалансованого розвитку інфраструктури торгівлі, зростання 

соціально-трудової значимості торгівлі, формування платоспроможного 

попиту.  
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Важливою функцією є доведення товарів зі сфери виробництва у сферу 

споживання з максимальним збереженням їх споживчих властивостей; 

виконуючи цю функцію, сфера товарного обігу організовує масове 

переміщення товарів від виробників до споживачів, що пов’язане зі значними 

втратами на транспортування, вантажне оброблення, фасування, складське 

зберігання товарів тощо. Водночас у міру зростання імпорту не тільки 

збільшується відстань між товарними джерелами, але і зростає ланковість 

товарного руху. Основними інструментами вдосконалення цієї функції є 

раціоналізація та оптимізація системи товаропостачання шляхом скорочення 

ланковості і посередницьких структур, логістизації торгово-технологічних 

процесів, створення сумісних об’єктів, служб для виконання транспортно-

експедиційних операцій, зберігання продукції.  

Додамо, що з економічної суті сфери товарного обігу випливає функція 

здійснення активного впливу на формування і розвиток внутрішнього ринку 

щодо покращення рівня впливу товарного обігу на просторовий розвиток, 

вирівняння регіональних та субрегіональних диспропорцій, зростання 

інвестиційно-інноваційного базису товарного обігу та її модернізації, 

посилення міжгалузевого співробітництва та інтеграції товарного обігу, 

створення передумов продовольчої безпеки.  

На нашу думку, охарактеризований комплексний підхід може стати 

ефективним та дієвим у вирішенні складних системних проблем щодо 

фінансово-економічного забезпечення розвитку сфери товарного обігу та 

створити необхідний фінансово-економічний базис у вигляді капіталізації 

сфери товарного обігу і формування фінансово-інвестиційного ресурсу її 

модернізації, формування належної економічної ефективності сфери товарного 

обігу, зміцнення фінансової безпеки сфери товарного обігу, забезпечення 

фінансово-економічної ефективності в галузево-функціональному аспекті 

сфери товарного обігу для звернення до проблем соціалізації сфери товарного 

обігу як стратегічного напряму її соціально-економічної модернізації.  
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5.3. Засоби соціалізації як інструмента соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу 

 

Соціалізація сфери товарного обігу є ключовою складових економічної 

конвергенції та інтеграції соціально-трудових відносин, яка проявляється в 

соціальній переорієнтації діяльності торговельних підприємств, покращенні 

якості трудового життя, послабленні соціальних диференціацій у торговельній 

діяльності, започаткуванні нових форматів соціального підприємництва, 

забезпеченні достатньої кількості та високої якості соціально важливих 

торговельних послуг, соціальної оптимальності асортиментно-цінових 

характеристик товарів, диференціації форм зайнятості, формуванні 

конкурентоздатних робочих місць, соціальної підтримки та комерційного 

захисту інновацій персоналу в торгово-технологічному процесі. Однак 

соціальне значення сфери товарного обігу не обмежується лише забезпеченням 

системного та структурно-збалансованого формування соціально-трудового 

середовища, але і забезпечує реалізацію економічного потенціалу сфери 

товарного обігу як галузі та чистини системи національного господарства 

держави, зокрема, знижує рівень неформальної зайнятості, забезпечує 

зростання заробітної плати та рівня її детінізації, збільшує податкові 

надходження до державного та місцевих бюджетів, сприяє розвитку 

вітчизняного та місцевого виробництва, підвищує рівень ділової активності, 

посилює інтелектуалізацію потенціалу зайнятого населення, забезпечує 

продовольчу безпеку держави. 

Водночас сучасний стан соціально-трудових відносин у сфері товарного 

обігу характеризується, з одного боку, низкою негативних аспектів щодо 

створення необхідних умов задля посилення соціально-економічної активності 

персоналу та застосування сучасних мотиваційних і стимулюючих механізмів 

високопродуктивної праці. Йде мова про підвищення якості колективно-

договірного регулювання зайнятості та соціального захисту; удосконалення 

стандартів та системи оплати праці; раціональну організацію та нормування 
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праці; підвищення продуктивності та ефективності праці; забезпечення 

оптимальної структури та чисельності персоналу; покращення соціальної 

відповідальності. З іншого боку, перетворення державної політики соціалізації 

сфери товарного обігу на важливу домінанту соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу України стримується через недосконалість 

трудового законодавства, надмірну зарегульованість сфери зайнятості, 

відсутність прогнозування та стратегічного планування ринку праці, 

неузгодженість ринку праці з ринком освітніх послуг, спрямованість державної 

політики на підтримку утриманських настроїв безробітних, а не стимулювання 

та мотивацію до продуктивної зайнятості, недосконалу систему соціальних 

гарантій, низький рівень ефективності та дієвості державних програм. 

Отже, сучасний етап розвитку соціальної сфери товарного обігу в Україні 

не сприяє забезпеченню системного і структурно-збалансованого формування 

сприятливого соціально-трудового середовища, як чинника зростання 

продуктивної зайнятості, забезпечення якості соціального захисту працівників і 

послуг соціальної сфери та підвищення ефективності використання людського і 

соціального капіталу підприємств. За таких умов визріла необхідність розробки 

та імплементації комплексних та ефективних засобів соціалізації сфери 

товарного обігу. 

На наше переконання, соціалізацію сфери товарного обігу доцільно 

розглядати в контексті формування системи ефективного державного 

регулювання соціалізації на макрорівні (інституційно-правове регулювання 

соціально-трудових відносин, нормативно-методичне забезпечення розвитку 

соціалізації на галузевому рівні, розвиненість дієвої інституційної 

інфраструктури реалізації функцій і завдань соціалізації в сфері товарного 

обігу, системи соціального страхування та пенсійного забезпечення персоналу, 

колективно-договірне регулювання сфери товарного обігу) та управління 

торговельним підприємством на мікрорівні (продуктивність та ефективність 

праці, структура та якість персоналу, система трудової мотивації праці, рівень 

соціального захисту і соціальних гарантій, обсяги та рівень зайнятості, рівень 
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неформальної та вимушеної неповної зайнятості, професійно-кваліфікаційного 

розвитку, формування і реалізації інтелектуального капіталу, безпека і гігієна 

праці), в умовах яких буде досягнуто оптимальний рівень якості і розвитку 

соціально-трудових відносин усіх їх учасників. 

Вітчизняна модель соціально-трудових відносин є недосконалою, її 

основними недоліками є недосконалість трудового законодавства, що полягає у 

застарілості і неузгодженості нормативно-правових актів та недостатній 

гармонізації їх положень з міжнародними нормативами. Зокрема, Кодекс 

Законів про працю, який був прийнятий ще у 1971 р., являє собою сукупність 

правових норм, прийнятих за різних історичних та економічних умов, значна 

частка яких є застарілою та не відповідає вимогам часу, що, в свою чергу, 

унеможливлює ефективне регулювання сучасних трудових відносин, ускладнює 

застосування для регулювання відносин між роботодавцем та працівником 

цивільно-правових інструментів, особливо у сфері малого підприємництва, 

обмежує застосування трудового законодавства для захисту прав найманого 

працівника.  

Така ситуація свідчить про необхідність реформування трудового 

законодавства шляхом прийняття Трудового кодексу України, в якому повинні 

бути врегульовані питання щодо формулювання вимог щодо забезпечення 

права працівників на повагу до їх честі й гідності у трудових правовідносинах; 

визнання цивільно-правових відносин трудовими; порядку укладення 

письмового трудового договору, його дії та припинення; уточнення щодо 

оплати праці за різних обставин виконання робіт, зокрема, у разі суміщення 

професій (посад), поділу робочого дня на частини, усунення дискримінації в 

оплаті праці за сумісництвом; встановлення фінансової відповідальності 

роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам та ін. 

Водночас прийняття Трудового кодексу, по-перше, забезпечить правове 

регулювання трудових правовідносин, дотримання державних гарантій 

трудових прав працюючих, усунення існуючих неузгодженостей між 

законодавчими актами у сфері праці, по-друге, забезпечить адаптацію 
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трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії та інших 

міжнародно-правових актів – Загальної декларації прав людини, Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій 

Міжнародної організації праці, по-третє, сприятиме подальшому розвитку 

соціального діалогу всіх учасників трудових і пов’язаних з ними 

правовідносин.  

Іншою перешкодою функціонування та державного регулювання 

соціалізації сфери товарного обігу, що призводить до зниження ефективності 

організації та нормування праці, є високий рівень неформальної зайнятості, 

існування вимушеної неповної зайнятості, обмеженість практик запровадження 

нових форм працевлаштування і організації праці, соціальної згуртованості 

робочої сили галузі. При цьому, серед видів економічної діяльності однією із 

найбільш поширених є неформальна зайнятість саме в оптовій та роздрібній 

торгівлі (22,6 %), що обмежує можливість реалізації більшості соціальних прав, 

передбачених трудовим законодавством, підвищує ризик нестабільної 

зайнятості та отримання постійного доходу, призводить до втрати професійно-

кваліфікаційних навичок трудового потенціалу, ускладнює здійснення 

контролю за умовами праці та за якістю наданих товарів і послуг, 

унеможливлює доступ до кредитних та інших фінансових ресурсів.  

Це підтверджує необхідність впровадження органами державної влади 

дієвих практик легалізації зайнятості та заробітної плати. Йде мова передусім 

про розробку та прийняття довгострокової програми, спрямованої на побудову 

нової соціально-орієнтованої моделі регулювання ринку праці у сфері 

товарного обігу, заснованої на поєднанні методів: адміністративного (реалізація 

більш жорстокої політики щодо посилення відповідальності як щодо 

роботодавців за недотримання законодавства у сфері прикладання праці, так і 

щодо працівників за ухилення від сплати податків та внесків до соціальних 

фондів та покращення їх адміністрування) та організаційно-економічного 

(зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, запровадження 

обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, застосування фінансово-
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кредитних механізмів сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва, якими є пільгове кредитування, податкові канікули при 

створенні нових підприємств та робочих місць, працевлаштуванні безробітних, 

насамперед із числа соціально вразливих) характеру. 

Крім того, в умовах трансформації соціально-трудових відносин важливо 

запровадити нову систему оподаткування доходів від провадження новітніх 

форм трудових відносин, до яких відноситься: віддалена, мобільна, часткова та 

«запозичена» зайнятість, суміщення професій та посад, в т.ч. для фізичних осіб, 

які не реєструються як підприємці. При цьому, реєстрація їх платниками 

здійснюється за заявочним принципом з поданням заяви до органу місцевого 

самоврядування або податкового органу, який бере таку фізичну особу на 

податковий облік як платника податку на доходи фізичних осіб за фіксованим 

розміром.  

Ще однією загрозою, яка впливає на загострення ситуації у соціальній 

складовій сфери товарного обігу, є знецінення праці. Так, заробітна плата 

більшості працюючих не виконує стимулюючої, мотиваційної та 

відтворювальної функції, її рівень забезпечує не більш як 20 % відтворення 

робочої сили, що, в свою чергу, негативно позначається на купівельній 

спроможності номінальної заробітної плати населення. На державному рівні 

здійснюється регулювання лише мінімальної заробітної плати та мінімального 

прожиткового мінімуму, що не є достатньою соціальною гарантією. Варто 

додати, що сучасний розвиток ринку праці в сфері товарного обігу 

характеризується суттєвою диференціацією в її оплаті порівняно з іншими 

видами економічної діяльності, тоді як структура оплати праці розбалансована 

– надтарифна частина заробітної плати на більшості підприємств торгівлі 

перевищує базову тарифну, розбалансовані пропорції в оплаті праці 

працівників підприємств.  

Тому пріоритетним завданням для українського ринку праці є перехід від 

моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем оплати праці 

шляхом підвищення мінімальної заробітної плати до рівня фактичного 
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прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми 

обов’язкових платежів як орієнтовної розрахункової величини; ув’язання рівня 

оплати праці з її результатами, запровадження відрядної форми та 

прогресивних систем оплати праці; закріплення форми участі найманих 

працівників в управлінні виробництвом і розподілі його результатів; 

поетапного встановлення міжкваліфікаційної диференціації в оплаті праці 

працівників сфери торгівлі, побудованої з огляду на відмінності щодо 

складності виконуваних робіт та їхньої відповідальності. Це забезпечить 

позитивний синергічний ефект на соціально-економічний розвиток України 

через детінізацію ринку праці, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів 

та соціальних фондів, сповільнення масштабів трудової міграції за кордон.  

Додамо, що кризові явища в сфері товарного обігу призводять до значних 

обсягів заборгованості із виплати заробітної плати, що зумовлює необхідність 

урегулювання на правовому рівні питання захисту працівників у випадку 

неплатоспроможності чи призупинення економічної діяльності підприємства. 

При цьому, найбільш ефективним засобом захисту матеріальних прав 

працівників у випадку неплатоспроможності роботодавців можуть стати 

інститути гарантування виплат, які формуються на державній основі через 

створення позабюджетного фонду чи комерційній основі шляхом 

запровадження обов’язкового страхування або факторингу.  

Станом на сьогоднішній день в Україні склалася ситуація, коли в системі 

соціально-трудових відносин домінує роботодавець, який встановлює 

формальні та неформальні правила гри щодо зайнятості, організації праці, її 

оплати та мотивації. В цілях підвищення прав та можливостей персоналу 

органам державної влади необхідно сприяти або змушувати сторони до 

укладання колективних угод з працівниками. Водночас дієвість механізму 

колективно-договірного регулювання у сфері товарного обігу залишається 

критично низькою (зокрема, рівень охоплення штатних працівників 

торговельних підприємств колективними договорами складає в середньому 

35 %). Це пов’язано передусім із недосконалістю нормативно-правового базису 
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щодо обов’язкового укладання колективних договорів і угод та 

відповідальності торговельних підприємств або його посадових осіб за їх 

відсутність. Крім того, в діючому законодавстві не має вичерпного переліку 

нормативно-правових норм, на яких повинно базуватися укладення 

колективних договорів і угод у сфері товарного обігу.  

З метою подолання формального характеру колективно-договірного 

процесу державних органам влади необхідно передусім усунути прогалини в 

правовому регулюванні дії в часі колективних договорів, забезпеченні правової 

визначеності та захисту прав роботодавців та профспілок, що сприятиме 

зменшенню кількості непослідовних судових рішень щодо дії колективних 

договорів; створенню правового балансу між правами роботодавців та 

профспілок; розробити систему мотивів і стимулів для підвищення 

зацікавленості підприємств і їх персоналу в укладанні договорів у соціально-

трудовій сфері через обов’язковість поширення норм тарифної угоди на всі 

підприємства відповідної галузі, якщо тарифна угода підписана сторонами 

соціального діалогу. Це дозволить, по-перше, посилити захист прав працівників 

та реалізувати право фізичних осіб, які використовують найману працю, 

укладати колективний договір, по-друге, покращить умови працівників сфери 

товарного обігу, зокрема, через надання можливості поширення дії положень 

галузевої (міжгалузевої) угоди, по-третє, суттєво зменшить кількість 

непорозумінь між суб’єктами сторін соціального діалогу на всіх його рівнях, 

які пов’язані із організаційними питаннями укладення і виконання колективних 

угод і договорів.  

Зауважимо, що важливим аспектом регулювання соціалізації сфери 

товарного обігу є профспілковий рух. Однак дієвість та можливість 

профспілкових організацій в Україні є суто формальним, її структура застаріла і 

не відповідає сучасним вимогам до економічної діяльності підприємств сфери 

товарного обігу. По-перше, не існує постійно діючого спільного 

представницького органу, що не сприяє досягненню тривалої соціально-

трудової стабільності взаємовідносин між представницькими органами 
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найманих працівників, організацій роботодавців та органів виконавчої влади. 

По-друге, відсутня необхідна підтримка з боку найманих працівників – за 

даними соціологічної служби Центру ім. О. Разумкова, серед найманих 

працівників фактично відсутня довіра до профспілкових організації, що 

засвідчує рівень дієвості їх представницьких функцій. По-третє, переважна 

більшість профспілок традиційно орієнтується не на відстоювання прав та 

інтересів працівників, а на конформістське співробітництво з адміністраціями 

підприємств. Як наслідок, слабкість профспілок як представника та захисника 

інтересів працівників та сторони соціального діалогу деструктивно впливає на 

результативність процесу ведення колективних переговорів, сприяє 

закріпленню на національному рівні низьких соціальних стандартів. 

З метою активізації розвитку та збільшення обсягів співробітництва між 

суб’єктами соціального діалогу необхідно надати профспілкам додаткові права 

та повноваження у сфері захисту інтересів найманих працівників та ведення 

соціального діалогу у напрямах, які стосуються найважливіших для працівників 

питань – зміни умов праці, звільнення або скорочення працівників тощо. Крім 

того, доцільно переглянути критерії репрезентативності профспілок у частині 

зменшення мінімальної загальної чисельності їх членів, а також показників 

галузевої й територіальної розгалуженості, які необхідні для забезпечення 

участі у колективних переговорах щодо укладання колективних договорів і 

угод. Не менш важливим є розроблення спільно з профспілковими комітетами 

запобіжних заходів щодо недопущення протягом року звільнення працівників у 

певних чітко встановлених обсягах від їх загальної чисельності. У випадку 

невідворотності масових звільнень розробляти спільні заходи щодо 

забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню (у разі 

планування звільнення працівників з причин економічного, технологічного, 

структурного характеру або у зв’язку з ліквідацією не пізніше як за три місяці 

до запланованих звільнень, надати профспілкам відомості щодо тих заходів, 

включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії 

працівників, яких це може стосуватися). 
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Іншою перешкодою державної політики соціалізації сфери товарного 

обігу, яка здійснює деструктивний вплив на соціальну безпеку торговельних 

підприємств, є низький рівень розвитку соціальної інфраструктури. При цьому, 

визначальну роль у реформуванні соціально-побутової інфраструктури та 

розвитку мережі закладів і установ з надання соціальних послуг повинна 

відігравати держава як суб’єкт соціалізації сфери товарного обігу, який 

сприятиме створенню розгалуженої мережі закладів соціального захисту, 

покращення їх кадрового забезпечення, розвитку мережі закладів надання 

побутової і медико-соціальної допомоги, покращенню доступу населення до 

мережі соціальних служб для отримання професійних соціальних послуг. 

Водночас пріоритетними напрямами покращення соціальної підтримки 

працівників сфери товарного обігу мають стати: збереження персоналу при 

загрозі звільнення шляхом отримання соціальних послуг, наданих службою 

зайнятості роботодавцям; розробка автоматизованої системи надання 

соціальних пільг із використанням електронних карток; мінімізація кількості 

неформальних робочих місць шляхом перегляду грошових та негрошових 

витрат роботодавців, пов’язаних із найманням, виплати вихідної допомоги; 

впровадження механізму збору інформації щодо ціни робочої сили в цілях 

розв’язання проблем нормування і гарантій оплати праці, трудових спорів з 

оплати праці, створення передумови для легалізації праці, формування 

дистанційної зайнятості.  

Крім того, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким 

пропонується ухвалити Закон України “Про соціальні послуги” у новій 

редакції, основною метою якого є удосконалення діючого законодавства, 

зокрема в частині адміністрування соціальних послуг, забезпечення захисту 

прав осіб, які отримують соціальні послуги, розширення повноважень місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань 

організації надання соціальних послуг за місцем проживання осіб, які 

отримують такі послуги. Прийняття законопроекту сприятиме активізації 

реформування системи надання соціальних послуг, залучення до надання 
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соціальних послуг інститутів громадянського суспільства, покращення якості 

соціальних послуг. 

Додамо, що на сьогодні потужним інструментом посилення трудової 

мотивації та соціальної захищеності працівників є наявність та розмір 

соціального пакета, який включає надання різного роду пільг, компенсацій, 

привілеїв та соціальних гарантій. Визначення обсягу соціального пакета, крім 

обов’язкових соціальних гарантій, передбачених законодавством про працю, на 

кожному підприємстві здійснюється індивідуально і розглядається в кожному 

окремому випадку. Так, соціальний пакет повинен бути конкурентною 

перевагою торговельного підприємства на ринку праці при залученні 

висококваліфікованих фахівців, а також складатися з медичного 

обслуговування працівників (за необхідності членів їхніх сімей), додаткового 

пенсійного забезпечення, забезпечення безкоштовного проїзду, компенсації 

витрат на бензин у разі використання особистого автотранспорту, організації 

дозвілля (надання путівок, оплата санаторно-курортного лікування, організація 

туристичних поїздок, виїзних корпоративів, оплата абонементів у спортзали, 

басейн, квитки в театр і кіно тощо), надання можливості отримання 

безвідсоткової позики, оплата навчання, гнучкі графіки роботи та ін. 

Вважаємо, що недоліком державного регулювання соціалізації сфери 

товарного обігу є декларативний підхід до реалізації соціально-відповідальної 

політики як з боку держави, так і підприємств галузі, внаслідок чого розвиток 

соціального підприємництва у сфері товарного обігу залишається низьким. 

Водночас соціальне підприємництво, що базується на посиленні ролі 

економічно активних учасників сфери товарного обігу у підтримці соціально 

вразливих категорій громадян та вирішенні соціально значущих питань, може 

забезпечити зміцнення соціально-економічної безпеки галузі та держави за 

рахунок зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю та допомоги 

незахищеним верствам населення; протидії негативним міграційним 

тенденціям; розвитку творчого потенціалу населення; забезпечення прямого 

реінвестування податків та зборів на розв’язання соціально-економічних 



348 

проблем.  

Таким чином, в Україні існує гостра необхідність впровадження 

інституційно-правових умов створення соціальних підприємств, що стане 

важливим кроком у напрямку розвитку недержавного сектору політики 

соціального розвитку і соціального захисту. Йде мова про визначення критеріїв, 

за якими підприємство може бути визнане як соціальне, а також заходів 

державної підтримки, які надаються соціальним підприємствам при отриманні 

статусу соціального, зокрема, у вигляді пільг з оподаткування, при провадженні 

інвестиційної діяльності, у земельних питаннях, поворотної та безповоротної 

фінансової допомоги, позик, сприяння у наданні пріоритетів при розміщенні 

державного замовлення і виконанні державних цільових програм, у 

працевлаштуванні вразливих категорій осіб. 

Об’єктом реалізації державної політики соціалізації сфери товарного 

обігу є низький рівень професійно-кваліфікаційних характеристик персоналу та 

трудодефіцитна кон’юнктура ринку праці, що призводить до зниження 

продуктивності і ефективності праці на торговельних підприємствах. Згідно з 

проведеним дослідженням Світового банку ринку праці в Україні 

деформованою залишається структура підготовки та відповідності кадрів: 

кожна п’ята компанія вважає недостатні знання та навички існуючих на ринку 

працівників більш серйозною перешкодою для свого функціонування і 

розвитку, ніж проблеми, пов’язані з фінансуванням, корупцією та дозволами, 

необхідними для ведення бізнесу (цей показник є одним із найвищих серед 

країн з перехідною економікою Східної Європи і колишнього Радянського 

Союзу); заповнення вакантного робочого місця в Україні, для кваліфікованих 

працівників, які займаються фізичною працею, потребує набагато більше часу, 

ніж у більшості країн (п’ять тижнів замість 2,5); 25% підприємств в Україні, 

основною проблемою вважають дефіцит знань та відсутність потрібного 

переліку професійних навичок. Це свідчить про необхідність збереження і 

розвитку інтелектуально-кадрового та науково-технічного потенціалу 

працівників торгівлі як однієї з найбільших за кількістю зайнятого населення 
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сфер економіки.  

Покращення стану інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств 

сфери товарного обігу потребує реалізації системної сукупності засобів 

політики за напрямами: покращення забезпеченості підприємств 

кваліфікованими кадрами та інтелектуальним капіталом (розробка та 

використання систем тестування якості кадрів, їх схильності до інноваційної 

діяльності, діагностика та підбір ключового персоналу; організація системи 

професійної підготовки та перепідготовки кадрів; впровадження на 

підприємстві ІТ-технологій управління бізнес-процесами); зростання 

ефективності та продуктивності праці (підвищення рівня кваліфікації 

персоналу; створення фінансово-економічних та соціальних стимулів до праці; 

модернізація торгово-технологічного процесу; впровадження автоматизованих 

систем управління; реалізація організаційних та управлінських інновацій); 

розвиток, навчання та забезпечення інноваційної активності персоналу 

(реалізація стратегії розвитку персоналу у відповідності з цілями інноваційного 

розвитку підприємства; забезпечення інтелектуалізації підприємства; 

збільшення капіталовкладень на розвиток персоналу; формування ефективних 

навчальних програм; впровадження нових методів та інструментів розвитку). 

На сьогодні, однією із проблем, з якою зіштовхуються більшість 

торговельних підприємств підприємства, є високий рівень плинності кадрів, 

основними причинами чого є низький рівень оплати праці та обмеженість 

можливостей до самореалізації і саморозвитку особистості, що призводить до 

зниження ефективності функціонування підприємств сфери товарного обігу 

через зростання прямих втрат від простою, зниження інтенсивності 

торговельної діяльності, обумовлених неукомплектованістю робочих місць, 

зниження продуктивності праці, порушення норм поведінки та трудової 

дисципліни, неефективне використання коштів на навчання працівників, які 

можуть звільнитися. Саме тому існує гостра необхідність зниження плинності 

кадрів у сфері товарного обігу шляхом здійснення моніторингу процесу 

плинності персоналу, дослідження факторів плинності кадрів, виявлення 
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причин руху персоналу, розробки заходів мінімізації плинності персоналу.  

Крім ефективної системи оплати та матеріального стимулювання праці на 

підприємстві необхідно забезпечити системний розвиток персоналу через 

створення необхідної інституційної інфраструктури підбору, атестації та 

розвитку персоналу (HR-відділи, служби персоналу), які крім традиційних 

функцій – рекрутингу, адаптації, мотивації, розвитку та оцінки персоналу, 

кадрового діловодства, здійснюють вивчення тенденцій ринку праці, 

моніторинг динаміки зміни середніх заробітних плат в галузі, оперативний 

пошук і підбір персоналу, розробку локальних нормативних актів, положень, 

інструкцій щодо процесу управління персоналом, створення 

мультифункціональної системи мотивації праці, формування правил 

корпоративної культури, професійної та психологічної адаптації нових 

спеціалістів, допомогу при вирішенні конфліктів, роботу щодо попередження 

впливу стресових ситуацій, внутрішнє і зовнішнє навчання персоналу. Як 

свідчить світовий досвід, витрати на ефективний розвиток персоналу мають 

становити 5-10 % фонду заробітної плати, тоді як вітчизняні торговельні 

підприємства витрачають на розвиток персоналу в середньому 0,5 % від фонду 

заробітної плати. 

Проаналізувавши недоліки та шляхи їх усунення основних напрямів 

соціалізації сфери товарного обігу вважаємо доцільним узагальнити їх засоби 

посилення (рис. 5.3). Зокрема напрямами є: (1) удосконалення інституційно-

правового забезпечення соціалізації сфери товарного обігу; (2) реформування 

інституційно-економічного забезпечення соціалізації сфери товарного обігу; 

(3) формування інституційно-організаційного базису соціалізації сфери 

товарного обігу.  

Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що існуючий стан і 

передумови розвитку соціалізації сфери товарного обігу є недостатніми. В 

Україні сформувалася система господарювання, в якій не розроблено дієвих 

механізмів регулювання соціально-трудових відносин сфери товарного обігу, 

спрямованих  на  посилення  її  соціалізації;  загострилися  соціальні  проблеми,  
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Рис. 5.3. Напрями та засоби соціалізації як інструмента соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу (розроблено автором) 

 

особливо ті, які стосуються питання ефективної зайнятості, трудових доходів, 

умов праці, соціальної захищеності працівників; спостерігається значний 

НАПРЯМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

Удосконалення інституційно-
правового забезпечення 

соціалізації сфери  
товарного обігу 

Реформування інституційно-
економічного забезпечення 

соціалізації сфери  
товарного обігу 

Формування інституційно-
організаційного базису 

соціалізації сфери  
товарного обігу 

ЗАСОБИ 

 удосконалення трудового 
законодавства, зокрема, 
прийняття Трудового кодексу 
України; 
 поширення практики 
укладання колективних трудових 
угод та розширення їх 
можливостей; 
 ініціювання державних, 
регіональних та місцевих програм 
системного удосконалення 
соціально-трудових відносин в 
торгівлі; 
 інституалізація соціального 
партнерства та перехід до 
тарифної системи колективно-
договірного регулювання 
зайнятості і оплати праці; 
 забезпечення профспілкам 
додаткових прав та повноважень 
у сфері захисту інтересів 
найманих працівників 

 формування умов розвитку 
системи соціального страхування та 
пенсійного забезпечення персоналу; 
 запровадження нової системи 
оподаткування фонду оплати праці; 
 підтримка відрядної форми та 
прогресивних систем оплати праці; 
 започаткування практики 
надання соціальних пакетів 
працівникам; 
 реалізація проектів соціального 
підприємництва та покращення 
показників ресурсної 
забезпеченості торгівлі для 
персоналу, населення, громади; 
 залучення фінансово-
інвестиційного забезпечення 
соціалізації торговельної діяльності 

 розвиток соціально-
побутової інфраструктури; 
 розширення програм 
навчання та підвищення 
кваліфікації кадрів у сфері 
товарного обігу; 
 формування соціального та 
інтелектуально-кадрового 
капіталу, розвиток 
інформаційних джерел та 
підтримка інтелектуальної 
діяльності персоналу; 
 розробка системи трудової 
мотивації праці; 
 створення інституційної 
інфраструктури підбору, 
атестації та розвитку персоналу; 
 формування інформаційно-
консалтингового базису 
функціонування соціально-
трудових відносин 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 Державно-суспільні: 
 підвищення якості колективно-договірного 
регулювання зайнятості та соціального захисту; 
 удосконалення системи соціально-трудових 
відносин в сфері товарного обігу; 
 зниження рівня неформальної та вимушеної 
неповної зайнятості; 
 зростання заробітної плати та рівня її детінізації; 
 збільшення податкових надходжень, страхових 
внесків та ін.; 
 забезпечення соціально-продовольчої безпеки; 
 розширення асортиментних позицій соціально 
значущих товарів і послуг 

Внутрішньофірмові: 
 підвищення рівня соціального захисту і 
соціальних гарантій; 
 підвищення продуктивності та ефективності 
праці;  
 забезпечення стабільності, оптимальної 
чисельності, структури та якості персоналу; 
  покращення професійно-кваліфікаційного 
розвитку персоналу; 
 підвищення ефективності організації та 
нормування праці; 
 забезпечення соціального захисту та безпеки 
праці 
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дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією; відсутні стимули для 

детінізації оплати праці, посилення соціальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків, страхових внесків та інших обов’язкових платежів; не 

стимулюється дотримання принципів колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин; недостатньо реалізуються програми підготовки 

та підвищення кваліфікації персоналу. Зазначені деструктивні чинники значно 

перешкоджають подальшому розвитку і соціалізації сфери товарного обігу в 

Україні, удосконаленню соціально-трудових відносин у цьому виді економічної 

діяльності. 

Вважаємо, що в комплексі запропоновані заходи дозволять активізувати 

процеси соціалізації сфери товарного обігу України, причому з акцентом на 

позитивних соціально-економічних наслідках такої політики як в 

макроекономічному аспекті, так і для конкретних суб’єктів господарювання. 

Проте подальша соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу 

потребує підвищення ефективності логістично-збутових процесів у сфері 

товарного обігу, що є предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

 

 

 

5.4. Шляхи підвищення ефективності логістично-збутових процесів у 

сфері товарного обігу 

 

Поглиблення міжнародного економічного співробітництва на основі 

лібералізації зовнішньоторговельних відносин та зростання рівня відкритості 

національної економіки у сучасних умовах розвитку національного 

виробництва призводить до посилення загроз ефективного функціонування 

товарного обігу через погіршення місця країни в системі міжнародного поділу 

праці, втрату вітчизняними виробниками низки сегментів внутрішнього ринку 

товарів, надмірне насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами, 
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зниження конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання та 

національної економіки загалом. Водночас зростаючі масштаби міжнародного і 

внутрішнього товарного обігу суттєво загострили проблему оптимізації 

системи товаропросування. Як наслідок, в умовах зростання конкуренції, 

збільшення чисельності та обсягів постачання на ринок товарів-конкурентів 

актуалізується питання обґрунтування низки дієвих інструментів підвищення 

ефективності логістично-збутових процесів у сфері товарного обігу.  

Зауважимо, що на думку І. Міщука, під системою забезпечення 

логістично-збутових процесів у сфері товарного обігу слід розуміти складну 

економічну систему, що об’єднує виробників готової продукції та 

посередників, які спільно планують, координують, здійснюють і контролюють 

маркетингову, комерційну і логістичну діяльність з переміщення товарів до 

кінцевого споживача та її продажу у відповідності до наперед обраної стратегії 

і тактики cуб’єктами досліджуваної системи [137,с.327-328]. 

На нашу думку, структуру системи логістично-збутових процесів у сфері 

товарного обігу необхідно розглядати як сукупність каналів і ланок 

переміщення товарів зі сфери виробництва товарів і послуг у сферу особистого 

та виробничого споживання. Суть логістично-збутових процесів у сфері 

товарного обігу полягає у здійсненні трансформацій товарного потоку шляхом 

реалізації логістично-збутових операцій, охоплює сфери закупівель, збуту, 

транспортування, складування, виробничі за своєю суттю та специфічні за 

формою торгово-технологічні процеси в межах торговельних об’єктів, 

управління замовленнями та запасами, надання послуг тощо. 

Виходячи із основних функціональних процесів у сфері товарного обігу, 

традиційно виокремлюють торговельні процеси, спрямовані на забезпечення 

ефективного товарного обміну шляхом здійснення організаційно-економічних і  

інституційно-правових відносин між продавцями і покупцями товарів, а також 

виробничі (технологічні) процеси, пов’язані з рухом товарів у їх матеріально-

уречевленій формі шляхом виконання комплексу технологічних операцій і 

робіт (технологічний процес). При цьому, здійснення логістично-збутових 
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процесів у сфері товарного обігу ґрунтується на основних принципах 

оптимізації логістичного процесу товаропросування, серед яких: спрощення 

транспортно-експедиційних схем товаропросування, ефективне транспортне 

забезпечення товаропросування, оптимізація ланковості товаропросування, 

впровадження прогресивних схем товаропостачання, раціоналізація структури 

господарських зв’язків, застосування інструментарію логістичного 

менеджменту.  

При цьому, початкова стадія товарного обігу складається з власної 

структури збуту і структури, яка функціонує в режимі аутсорсингу та включає 

дилерів, ексклюзивних дистриб’юторів, збутові кооперативи, електронні 

портали віртуальної оптової торгівлі, партнерські організації тощо. Наступна 

стадія організації товарного обігу проявляється у наступних аспектах: оптова 

торгівля з її класичними функціями, яка представлена оптовими торговельно-

заготівельними і торговими базами, базами дрібнооптової торгівлі (гуртівні), 

оптовими ринками агропродовольчих ресурсів; оптові посередники у формі 

брокерських контор, торгово-агентських фірм, а також консигнаторів; 

організатори гуртового обороту, до яких відносяться виставково-оптові 

ярмарки, товарні біржі, аукціони. Остання стадія обігу товарів і послуг у 

товарно-грошовій формі забезпечується роздрібною торгівлею, в якій 

функціонують торговельні підприємства, які формують організований сектор і 

фізичні особи-підприємства, формальні і неформальні ринки, які 

представляють неорганізований сектор роздрібної торгівлі. 

Водночас в Україні лише 20,3% товарних ресурсів реалізовано через 

сферу оптової торгівлі, а близько 80% – через сферу роздрібної торгівлі, що не 

відповідає потребам раціональної організації торгівлі та має суттєві негативні 

наслідки для сфери товарного обігу, які передусім проявляються в послабленні 

впливу оптової торгівлі на вітчизняне виробництво та формування товарних 

ресурсів відповідно до потреб ринку, звуження її функцій щодо організації 

міжрегіональних поставок товарів, раціоналізації товароруху, трансформації 

виробничого асортименту в торговельний. Така ситуація обумовлена тим, що, 
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по-перше, оптова торгівля в Україні значною мірою зруйнована і 

трансформована здебільшого в сферу роздрібної торгівлі, по-друге, 

активізувалася діяльність дрібнооптових, роздрібних операторів, які 

забезпечують основну частину товарного обігу, по-третє, у структурі товарного 

обігу домінують товари імпортного походження, які постачаються через 

мережу дистриб’юторів.  

Додамо, що нарощення основних товарних потоків в сфері роздрібної 

торгівлі, з одного боку, підвищує швидкість товарного обігу, а з іншого – 

формує інституційно-структурні деформації, зокрема, руйнує договірні зв’язки 

з виробничим сектором, особливо довго- та середньострокові. Тоді як роздрібні 

підприємства масово використовують одноразові угоди в системі товарного 

постачання, що унеможливлює розвиток товарного виробництва. Крім того, в 

сфері роздрібної торгівлі сформувалося два сектори – організованої та 

неорганізованої торгівлі, при цьому останній переважає у сфері товарного 

обігу. Така ситуація свідчить про неефективність логістично-збутових процесів, 

задіяних для забезпечення дистрибуції товарів у сфері товарного обігу, що 

потребує комплексної їх модернізації. 

Зауважимо, що одним із найбільш важливих елементів логістично-

збутових процесів є мережа дистрибуції між виробником і роздрібною сферою, 

що об’єднує виробників готової продукції та посередників, які спільно 

планують, координують, здійснюють і контролюють маркетингову, комерційну 

і логістичну діяльність з переміщення товарів до кінцевого споживача. При 

цьому, структуру системи дистрибуції у сфері товарного обігу на внутрішній 

ринок запропоновано розглядати як сукупність каналів і ланок переміщення 

товарів за ланцюгом: “збут – посередництво – оптова торгівля – роздрібна 

торгівля в секторі споживчих товарів” (рис. 5.4). 

На етапі збуту виробники продукції та їх представники, зокрема, збутові 

відділи, дилери, збутові кооперативи, здійснюють підготовку до продажу 

продукції, її зберігання, забезпечують маркетингову та рекламну підтримку, 

формують інформаційну базу про характеристики та особливості продажу і 
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використання продукції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Етапи, суб’єкти, та завдання підвищення ефективності логістично-

збутових процесів у сфері товарного обігу (розроблено автором) 

 

У сучасних умовах збут продукції розглядається у наступних аспектах: 

       Етапи 
 
 

 

Збут 
 

Посередництво Роздріб 
 

Опт 
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 виробник; 
 представництво 

виробника; 
 імпортер; 
 представництво 

імпортера 

 уповноважені 
представники; 
 дистриб’ютори; 
 агенти; 
 брокери, маклери; 
 біржі, аукціони, 

ярмарки, торги 

 фірмові мережі; 
 оптово-
роздрібні 
суб’єкти; 
 дилери; 
 дискаунтери 

 ритейлери; 
 роздрібні торгові та 

торговельні 
підприємства; 

 товарні ринки; 
 об’єкти електрон-

ної комерції 

             Завдання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 підготовка до 
продажу продукції, 
її зберігання; 
 надання 
маркетингової та 
рекламної 
підтримки; 
 формування 
цінової політики; 
 розбудова 
збутової мережі; 
 обґрунтування 
оптимальних 
маршрутів 
переміщення 
продукції; 
 визначення 
кількості та місця 
розташування 
складів; 
 надання 
інформації про 
характеристики та 
особливості 
продажу і 
використання 

 формування 
пропозиції оптових 
партій товарів; 
 створення 
розподільчих 
мереж; 
 фінансове та 
ресурсне 
забезпечення 
дистрибуційної 
мережі; 
 стратегічне 
планування 
системи поставок; 
 використання 
аутсорсингу 
логістично-
збутових послуг, 
зокрема, 4PL та 
5PL операторів; 
 впровадження 
сучасних 
інформаційних 
технологій – 
систем класу ERP, 
WMS, WES 

 доведення 
товарів до 
проміжного та 
кінцевого 
споживача; 
 зберігання, 
транспортування та 
формування 
дрібних партій 
товарів; 
 перерозподіл 
ризику між 
виробництвом і 
просуванням; 
 вирівнювання 
інтенсивності 
матеріальних 
потоків відповідно 
до попиту 
споживачів; 
 згладжування 
асинхронності 
виробничих 
процесів; 
  реалізація 
реверсивної функції  

 продаж товарів 
кінцевому 
споживачеві; 
 надання перед- 
та післяпродаж-
ного сервісу; 
 складування і 
зберігання товарів; 
 обслуговування 
розрахунків; 
 обслуговування 
рекламацій; 
 впровадження 
брендинг-
технологій щодо 
просування товарів 
та торговельних 
технологій; 
 здійснення 
мерджер-операцій 
в цілях збільшення 
обсягів продажу 
товарів; 
 впровадження 
технологічних карт 



357 

розробка системи заходів щодо раціонального розподілу і реалізації продукції 

через вибір стратегії збуту, розбудова збутової мережі, яка включає 

ідентифікацію каналів розподілу із визначенням кількості посередників та 

зазначенням їх якісних характеристик, формування комунікаційних рішень 

щодо цінової і маркетингової політики всередині збутової мережі; формування 

системи заходів щодо ефективного фізичного переміщення продукції шляхом 

вибору транспортних засобів в цілях постачання продукції, обґрунтування 

оптимальних маршрутів, визначення кількості та місця розташування складів, 

формування інформаційного базису ланцюга «виробник – споживач». 

Зауважимо, що в процесі збуту продукції торговельні підприємства 

використовують: (1) традиційну систему збуту, яка складається із незалежних 

виробників, суб’єктів оптової та роздрібної торгівлі, основною метою яких є 

максимізація прибутку лише на власній дільниці збутової системи;  

(2) вертикальну систему збуту, яка функціонує як єдина система, включає 

виробника, декількох суб’єктів оптової та роздрібної торгівлі, які переслідують 

загальну мету;  

 (3) горизонтальну систему збуту, яка об’єднує двох чи більше 

неконкуруючих, так і конкуруючих підприємств, які можуть об'єднати свої 

капітали, виробничі і маркетингові ресурси, з метою використання нових 

маркетингових можливостей, які відкриваються на конкретному ринку, 

наприклад, при недостатності коштів, знань, потужностей для здійснення 

самостійної виробничої та збутової діяльності, або у випадку існування 

значного ризику при самостійному освоєнні нового іноземного ринку; 

(4) багатоканальну система збуту, яка передбачає використання як прямих, так і 

непрямих методів збуту, тобто товарний обіг організовується через власну 

збутову мережу, а також через незалежних посередників. 

Етап посередництва передбачає формування пропозиції оптових партій 

товарів, створення розподільчих мереж, фінансове та ресурсне забезпечення 

дистрибуційної мережі, транспортування продукції. Ці завдання реалізують 

суб’єкти оптового посередництва (уповноважені представники, дистриб’ютори, 
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агенти, брокери, маклери, біржі, аукціони, ярмарки, торги), які найбільшою 

мірою наближені до виробників чи імпортерів та фактично являються першими 

суб’єктами посередництва у мережі дистрибуції продукції від виробника до 

кінцевого споживача. При цьому, центральне місце серед оптових посередників 

займає дистриб’ютор, основна функція якого полягає не в прямій реалізації 

продукції кінцевому споживачу, а саме у розбудові та підтримці дилерської 

мережі. Крім того, дистриб’ютори зобов’язані створювати сучасні склади для 

зберігання продукції, формувати власні розподільчі мережі, забезпечувати 

трудово-ресурсний та фінансово-кредитний базис дилерської мережі. 

Особливе місце в системі логістично-збутових процесів у сфері товарного 

обігу належить стратегіям формування каналу дистрибуції, серед них: прямий 

товарорух (продукція рухається від виробника до об'єктів роздрібної торгівлі 

без залучення посередніх ланок, тобто за прямими зв'язками), непрямий 

товарорух (збут організовано через незалежних або власних посередників, які 

виконують закупівельні, логістичні функції, переважно, від свого імені і за свій 

рахунок, характерною особливістю чого є короткотерміновість зв’язків, 

нестійкі відносини, відсутність гарантій збуту), гарантування постачання 

(встановлення довготермінових зв’язків і відносин з профільними оптовими і 

оптово-роздрібними підприємствами в цілях гарантованого забезпечення 

майбутніх потреб у постачанні товарів із дотриманням зобов’язань за кількістю 

і якістю), зниження витрат (управління і оптимізація витрат, пов’язаних з 

товарорухом продукції), підтримка мережі поставок (управління ланцюгами 

поставок торгових мереж з ціллю підвищення ефективності їх діяльності і 

посилення конкурентних позицій), управління ризиками (мінімізація ризиків і 

загроз настання комерційного ризику), забезпечення конкурентоспроможності 

(посилення ринкових можливостей та сильних сторін бізнес-суб’єктів системи 

дистрибуції), зміни навколишнього середовища (прогнозування інституційних, 

організаційно-управлінських, фінансово-економічних, соціально-

демографічних та інших зовнішніх чинників та випереджаючого врахування їх 

шляхом внесення необхідних коригувань у сектор постачання і закупівель 
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дистрибуційної системи). 

Зауважимо, що проблеми логістично-збутової діяльності займають 

особливе місце у діяльності торговельних підприємств, оскільки впродовж 

останніх років зафіксовано високий рівень кореляції між розвитком системи 

постачання та конкурентоспроможністю сфери товарного обігу. Більше того, 

постійно зростає вартість матеріально-технічних потоків від постачальників до 

складів підприємства, зокрема, потоків готової продукції від виробника до 

кінцевих споживачів чи посередників. При цьому, вітчизняний ринок 

логістично-збутової діяльності характеризується безсистемністю елементів 

транспортно-логістичної інфраструктури та відсутністю достатньої кількості 

сучасних складів. Якщо в середньому в Україні на 1000 осіб припадає менше 15 

кв. м. складських приміщень, то в країнах ЄС ці показники є вищими в 15-17 

разів. Водночас, наявні в Україні складські площі здебільшого побудовані ще у 

минулому столітті або виробничі приміщення перепрофільовані під склади, що 

значною мірою не відповідає сучасним вимогам. Так, в Україні лише близько 

10 % складів відповідають вимогам класів “А” чи “Б”, 10% складів взагалі не 

сертифіковані, 50% – склади класу “Д” і 30% – класу “С”.  

Крім того, значною мірою на рівень розвитку логістично-збутової 

діяльності у сфері товарного обігу впливає комплексний стан логістичної 

системи в державі. З 2007 р. Світовим Банком розраховується індекс 

ефективності логістики Logistics Performance Index (LPI), який 

використовується для вимірювання ефективності міжнародних ланцюгів 

постачання. До основних критеріїв оцінки ефективності логістики відносять: 

ефективність митного і прикордонного оформлення; якість інфраструктури, 

пов'язаної з торгівлею і транспортом; простота організації міжнародних 

перевезень за конкурентними цінами; якість і компетентність логістичних 

послуг, що надаються операторами ринку – логістичними операторами, 

транспортними компаніями, митними брокерами; відстеження проходження 

вантажів; своєчасність поставок вантажів. У 2018 р. Україна у цьому рейтингу 

посіла 66 місце серед 160 країн світу, тоді як у 2016 р. – 80 місце, у 2014 р. – 61 
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місце, у 2010 р. – 102 місце. Зокрема, найбільш проблемною, на думку 

міжнародних експертів, в Україні є розвиток інфраструктури (116 місце в 

списку), а найкращою у відносному вираженні – відстеження проходження 

вантажів (52 рейтингове місце). Лідером за LPI традиційно залишається 

Німеччина, а також на інших найвищих місцях рейтингу в першій десятці 

опинилися Швеція, Бельгія, Австрія, Японія, Сінгапур, Данія, Великобританія 

та Фінляндія. 

Додамо, що підвищення ефективності логістично-збутових процесів у 

сфері товарного обігу необхідно забезпечити шляхом еволюційного розвитку 

логістично-збутових операцій, який складається з наступних етапів: (1) сфера 

дії логістичної системи охоплює збереження готової продукції та її 

транспортування, при цьому, функціонує за принципом безпосереднього 

реагування на щоденні коливання попиту та пропозиції під час розподілу 

продукції; (2) контроль логістично-збутової системи поширюється на 

обслуговування замовника, опрацювання замовлень, управління запасами 

готової продукції, планування функціонування системи постачання з 

використанням інформаційних систем; (3) логістично-збутова система здійснює 

контроль усіх операцій від закупівлі сировини до обслуговування кінцевого 

споживача продукції, включаючи прогнозування попиту, тоді як управління 

логістично-збутовими процесами здійснюється шляхом планування 

випереджуючих дій, а не безпосереднього реагування, більшою мірою 

орієнтуючись на підвищення продуктивності системи, а не скорочення витрат; 

(4) управління логістично-збутовими операціями здійснюється на основі 

довгострокового планування, інтегровано з маркетингом, виробництвом, 

закупівлями, постачанням, запасами і фінансами. 

Зауважимо, що на окрему увагу заслуговує використання аутсорсингу 

логістично-збутових послуг у сфері товарного обігу з метою зниження витрат в 

ланцюгу доставки товару за рахунок залучення висококваліфікованого 

логістичного оператора. Йде мова про можливість зниження внаслідок 

аутсорсингу логістичних витрат за окремими позиціями до 30%, зокрема, 
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управління складом – 30%, консолідації вантажів – 16%, оплати фрахту – 10%, 

безпосередніх транспортних послуг – 10%, управління процесами 

транспортування – 8%, вибору перевізника – 6%. Економічна доцільність 

застосування логістичного аутсорсингу в цілях підвищення ефективності 

логістично-збутових процесів у сфері товарного обігу обумовлена не лише 

можливістю оптимізувати логістичні витрати, але і одержати низку інших 

переваг, зокрема, зменшення розмірів партій та часу поставки товарів, точне 

реагування на зміну попиту обслуговуваних контингентів покупців, посилення 

гнучкості торгово-технологічного процесу, мінімізація товарних запасів, 

оптимізація руху потоків товарів, розширення асортименту товарів відповідно 

до нових запитів споживачів. 

Станом на сьогодні виокремлено низку логістичних операторів та 

відповідних їм моделей логістичного аутсорсингу, серед них: 1PL – усі 

логістично-збутові операції і процеси здійснює власник вантажів без 

застосування логістичного аутсорсингу; 2PL – логістичний оператор надає 

послуги щодо транспортування вантажів і складування; 3PL – логістичний 

оператор надає комплекс транспортних послуг, складські приміщення, 

здійснює операції з оброблення вантажів, крос-докінг, а також здійснює 

управління логістичними процесами клієнта з використанням інформаційних 

систем; 4PL – логістичний оператор забезпечує формування ланцюга поставки і 

координує діяльність усіх залучених організацій; 5PL – логістичний оператор 

здійснює інтернет-логістику, за допомогою якої формує ланцюги поставок і 

реалізує контроль логістичних процесів.  

Варто зазначити, що в економічно розвинених країнах світу активно 

розвивається сегмент 4PL та 5PL операторів, тоді як в українських реаліях, 

значною мірою домінує застосування щонайбільше 2PL моделі логістичного 

аутсорсингу, що передбачає залучення ззовні двох базових логістичних 

функцій 2PL-провайдерів: транспортування і зберігання. На вітчизняному 

ринку за принципом 4PL лише функціонує компанія “Метро Кеш енд Керрі” –

“METRO MGL Logist”. Тоді як більшість вітчизняних підприємств 
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відмовляються від логістичного аутсорсингу через високу вартість послуг 

логістичного оператора, ймовірність недотримання термінів постачання, 

недостатній рівень компетентності персоналу провайдера, недостатній рівень 

якості послуг провайдера. 

Важливим напрямом підвищення ефективності логістично-збутових 

процесів у сфері товарного обігу є впровадження сучасних інформаційних 

технологій, які слід виокремити в три групи інформаційних рішень для 

вирішення окреслених завдань, а саме: системи класу ERP (Enterprise Resource 

Planning) – комплексні системи управління торговельним підприємством, 

основним призначенням яких є інформатизація процесів обліку і торгівлі з 

метою підвищення ефективності управління зовнішніми і внутрішніми 

ресурсами підприємства, підвищення прозорості та прибутковості 

функціонування підприємства; системи класу WMS (Warehouse Management 

System) – спеціалізовані системи управління складським господарством, які 

дозволяють управляти всіма технологічними операціями на складі в режимі 

реального часу, що уможливлює ретельне управління матеріально-технічними 

ресурсами та відповідними процесами на складі; системи класу WES 

(Warehouse Execution System) – системи, що поєднують функціональність 

WMS-систем, орієнтованих на реалізацію процесів під час використання вже 

існуючої інформації в ERP-системах.  

Додамо, що передумовою ефективного управління логістично-збутовим 

ланцюгом є удосконалення управління потоками шляхом мінімізації загальних 

витрат через оптимізацію вибору постачальників матеріальних ресурсів і 

товарів, ідентифікацію каналів товаропросування на ринок, вибір технічних і 

транспортних засобів для забезпечення обробки і перевезення товарів, 

маршрутизацію і календаризацію їх перевезень, визначення деструктивних 

чинників, які обмежують функціонування логістичної системи щодо 

застосування певних технологій продажу і руху товарів, нівелювання ризиків 

економічного і техніко-технологічного характеру між суб’єктами інтегрованого 

логістичного ланцюга. Водночас позитивні результати для підвищення 
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ефективності логістично-збутових процесів у сфері товарного обігу може 

забезпечити реалізація найбільш ефективних інструментів організації 

матеріальних потоків в інтегрованих логістичних формуваннях та задіяних у 

них торговельних об’єктах. 

Зауважимо, що особливе місце в системі логістично-збутових процесів у 

сфері товарного обігу належить стратегічному плануванню системи поставок, 

що передбачає гарантоване забезпечення майбутніх потреб у постачанні 

продукції, причому одночасно із дотриманням зобов’язань за кількістю і 

якістю, а також включає наступні концепції: (1) JiT, яка передбачає 

синхронізацію обсягів і якості постачання товарів відповідно до оперативних 

планових потреб торгово-технологічного процесу в рамках системи 

дистрибуції; (2) VMI, в рамках якої здійснюється перенесення відповідальності 

за своєчасне і раціональне постачання товарів з кожного наступного 

посередника на попереднього, що потребує синхронізацію інформаційних 

потоків про потреби і запаси; (3) CPRF, яка інтегрує всі параметри 

кооперативного управління (торговельні, маркетингові та логістичні) як за 

функціональними напрямами, так і за ресурсами. 

Наступний етап логістично-збутової системи торговельних підприємств 

передбачає доведення продукції до проміжного та кінцевого споживача; 

зберігання, транспортування та формування дрібних партій товарів; 

перерозподіл ризику між виробництвом і просуванням. Основними 

представниками суб’єктів дистрибуції цього етапу слід вважати фірмові 

мережі, оптово-роздрібні суб’єкти, дилери, дискаунтери, які, на відміну, від 

посередників, співпрацюють безпосередньо з кінцевим покупцем та у 

короткотерміновому збутовому каналі можуть здійснювати діяльність без 

підтримки посередників, отримуючи товари безпосередньо у виробника і 

реалізуючи їх кінцевим споживачам. 

При цьому, оптові-роздрібні суб’єкти мають надзвичайно важливе 

значення для організації ефективної й контрольованої системи дистрибуції 

шляхом надання необхідного комплексу послуг підприємствам торгівлі, 
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переробникам, гарантування стабільного і надійного забезпечення кінцевих 

споживачів продуктами, які потребують спеціальних умов зберігання. 

Основними перевагами діяльності оптово-роздрібних суб’єктів для виробників 

продукції є можливість отримувати інформацію про реальні потреби ринку та 

замовлення на власну продукцію від великих оптових покупців, обходитися без 

послуг численних посередників і забезпечити прямі торги безпосередньо із 

споживачами, створити кращі умови збуту власної продукції. 

Зауважимо, що логістично-збутові функції оптових підприємств 

полягають у вивченні кон’юнктури товарних і регіональних ринків; організації 

господарських зв’язків між виробниками й споживачами; закупівлі товарів і 

формування товарного асортименту; складуванні, зберіганні і 

вантажопереробці; подрібненні крупних партій товарів відповідно до потреб 

споживачів; транспортно-експедиційного обслуговуванні споживачів; розробці 

методів стимулювання розповсюдження товарів; застосуванні логістичних 

технологій для оптимізації матеріальних потоків; формуванні логістичних 

каналів. Також варто наголосити на тісному зв’язку логістично-збутових 

процесів із фінансовими бізнес-процесами (кредитування постачальників та 

покупців, страхування товарних ресурсів, облік і контроль розрахункових 

операцій), які забезпечують фінансовий супровід комерційних і логістично-

збутових процесів. 

Зміст логістично-збутової діяльності в реалізації основних функцій 

підприємств оптової торгівлі доцільно систематизувати наступним чином: 

комерційна – комплекс операцій закупівельної та збутової логістики; 

інформаційно-аналітична – формування інформаційної бази щодо потенційних 

параметрів, особливостей і специфіки товарних потоків, потенційних учасників 

логістичних формувань, створення передумов для прийняття рішень з 

організації потокових процесів; маркетингова – трансформація матеріальних 

потоків, формування товарних запасів, їх утримання та відновлення, 

забезпечення витратними матеріалами, інформаційна підтримка; сервісна – 

управління замовленнями, обслуговування споживачів; реверсивна – повторне 
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використання матеріалів і тари, повернення або утилізація товарів, зберігання 

нереалізованих, зайво завезених товарів і товарів неналежної якості; 

внутрішньо-складська – комплекс логістичних операцій в межах 

технологічного процесу на складах, операції транспортної логістики. 

Варто зазначити, що значна частка логістично-збутових операцій оптових 

торговельних підприємств, зокрема, вирівнювання інтенсивності матеріальних 

потоків відповідно до попиту споживачів, перетворення асортименту 

внутрішньо-складського потоку згідно замовлення клієнта, забезпечення 

концентрування і зберігання запасів, згладжування асинхронності виробничих 

процесів, унітизацію партій вантажів зосереджена в межах складського 

господарства. Водночас склади оптових торговельних підприємств 

реалізовують логістично-збутові операції в умовах взаємодії не з кінцевими, а з 

проміжними в логістичному ланцюгу споживачами, тобто з оптовими 

покупцями, якими є роздрібні торговці, які потребують виконання замовлень на 

оптові та дрібнооптові партії товарів. 

Завершальним етапом логістично-збутової діяльності підприємств 

товарного обігу є роздріб у секторі споживчих товарів, де безпосередньо 

здійснюється продаж товарів кінцевому споживачеві, надання перед- та 

післяпродажного сервісу, складування і зберігання товарів, обслуговування 

розрахунків, обслуговування рекламацій. Основними роздрібними суб’єктами 

системи дистрибуції є ритейлери, роздрібні торгові та торговельні 

підприємства, товарні ринки, об’єкти електронної комерції. 

Торговельно-операційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі 

представлена сукупністю торгово-технологічних процесів як комплексу 

логістичних та збутових операцій, які забезпечують рух товарного потоку і 

послідовне виконання операцій щодо підготовки товарів до продажу та 

відпуску їх покупцям. Водночас торгово-технологічний процес роздрібного 

підприємства виступає як завершальний етап процесу товаропросування, який 

здійснюється на засадах потокової організації єдиного технологічного ланцюга. 

Схема логістично-збутової системи підприємств роздрібної торгівлі виглядає 
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наступним чином: «товари в дорозі – розвантажування товарів з транспортних 

засобів – розвантажування і приймання товарів – переміщування товарів до 

місць зберігання – зберігання товарів – підготовка товарів до продажу – 

переміщування товарів до місця підготовки їх до продажу – переміщення 

товарів у торгову залу – розміщування і викладка товарів у торговій залі – вибір 

і відбір товарів покупцем (продавцем) – оформлення покупки (реєстрація, 

розрахунок) – вручення товарів покупцям». 

Варто додати, що слабкими сторонами внутрішньомагазинного 

логістично-збутового ланцюга є дотичні точки «постачальник – торгова зала», 

яка пов’язана із забезпеченням постійного попиту потенційних покупців 

асортименту товарів і комплексу послуг (закупівельна логістика) і «торгова 

зала – покупець», яка потребує оптимізації руху економічних (товарних, 

кадрових, інформаційних, фінансових та ін.) потоків за критерієм максимізації 

кількості актів продажу в умовах забезпечення високого рівня обслуговування 

покупців. 

Велика чисельність особливостей сфери роздрібної торгівлі та наростаючі 

умови постійної конкуренції в цілях підвищення ефективності логістично-

збутових процесів роздрібних торговельних підприємств потребують 

системного і комплексного використання низки інноваційних інструментів, 

зокрема, запровадження систем управління інтернет-мережевими відносинами з 

клієнтами та контактними аудиторіями; запровадження практики 

розповсюдження інформаційно-комерційних боксів з продажу товарів; 

запровадження інноваційних підходів щодо політики збуту товарів за 

результатами сегментування ринку; впровадження брендинг-технологій щодо 

просування товарів та торговельних технологій; здійснення мерджер-операцій в 

цілях збільшення обсягів продажу товарів. Крім того, при розробці 

раціональних схем модернізації логістично-збутових процесів у сфері 

товарного обігу, торговельними підприємствам доцільно розробити 

технологічні карти, які відображатимуть тип торговельного об’єкту, схему 

торгово-технологічного процесу, частоту завезення товарів і вивезення тари, 
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інтенсивність товаропотоку, існуючий парк торгово-технологічного обладнання 

та його розміщення в об’єктах роздрібної торгівлі. 

З огляду на зазначене, вважаємо, що для досягнення мети та вирішення 

завдань соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу необхідно 

також визначити не лише шляхи підвищення ефективності логістично-збутових 

процесів у сфері товарного обігу, але й забезпечити розвиток інституційної 

інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, що 

є предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

 

 

 

5.5. Розвиток інституційної інфраструктури соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу 

 

Функціонування і розвиток сфери товарного обігу залежить від значної 

кількості чинників, які безпосередньо чи опосередковано впливають на 

життєздатність та ефективність торговельно-економічних відносин як у межах 

торговельного сектора, так і поза ним. Сфера товарного обігу як окремий вид 

економічної діяльності характеризується достатньо високим потенціалом 

саморегулювання, однак в умовах макроекономічної нестабільності, політичної 

неврегульованості, зміни зовнішньоекономічного вектора держави, фінансової 

залежності та соціальної незахищеності існує необхідність системного 

інституційного забезпечення підтримки та стимулювання соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу. Водночас у стратегічній 

перспективі соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу значною 

мірою залежить не стільки від впливу фінансово-економічних важелів 

(характеру ціноутворення, податкових ставок, обсягу інвестиційних ресурсів), а 

від рівня розвитку інституційного базису галузі (захисту прав власності, 

забезпечення узгодженості та дотримання законодавства, усунення 
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неефективного адміністративного регулювання торговельної діяльності, 

налагодження взаємодії між формальними та неформальними інститутами). 

Зауважимо, що рівень розвитку сфери товарного обігу України та 

ефективність його регулювання є недостатнім, що проявляється на макро-, 

мезо- та мікрорівнях через низьку ділову активність, високі трансакційні 

витрати та зниження економічної ефективності торговельних підприємств, 

недостатній контроль за розвитком торгівлі та її мережі, слабкість стимулів до 

розвитку на інноваційних засадах, посилення монополізації галузі, невисоку 

ресурсну забезпеченість торговельних суб’єктів господарювання, недостатній 

рівень розвитку інтернет-торгівлі та малу частку безготівкової форми 

розрахунку, диференціацію та деформацію у споживанні товарів, розвитку та 

ефективності торгівлі у міських і сільських поселеннях, за регіонами та між 

обласними центрами і решти територій. Водночас головною перешкодою 

активізації розвитку товарного обігу, його соціально-економічної модернізації є 

відсутність системного підходу, в основі якого має бути комплексне поєднання 

структурних змін та інституційних реформ, які одночасно формують чітке і 

прозоре нормативно-правове поле, закладають елементи інституційної 

інфраструктури, створюють належні стимули і мотиви для всіх суб’єктів 

товарного обігу.  

На наше переконання, під інституційною інфраструктурою соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу слід розуміти систему 

ефективно функціонуючих державних і недержавних інститутів підтримки і 

стимулювання розвитку сфери товарного обігу, які формують організаційно-

економічні умови прискорення руху товарів і коштів, зростання інвестиційних 

можливостей торговельних підприємств та забезпечують обслуговування і 

регулювання безперервного та ефективного функціонування й розвитку сфери 

товарного обігу. При цьому, базовими елементами інституційної 

інфраструктури торговельного сектору є організаційний – суб’єкти та 

структури, які виконують управлінську, обслуговуючу та посередницькі 

функції; інституційний – нормативно-правовий базис та неформальні правила 
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гри; ресурсний – фінансово-інвестиційне, матеріально-технічне, 

інтелектуально-кадрове, інформаційно-аналітичне забезпечення та ін. 

Варто зазначити, що сучасний стан розвитку інституційної 

інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

України забезпечує здійснення торговельно-обмінних операції між 

виробниками продукції та її споживачами, однак поки що перебуває на стадії 

становлення та далеко не в повній мірі забезпечує виконання покладених на неї 

функцій щодо створення стабільних умов функціонування сфери товарного 

обігу. Зокрема, йдеться про: недосконалість функціонування організованого 

біржового ринку, нерозвиненість хеджування, форвардної та ф’ючерсної 

біржової торгівлі; відсутність налагодженого постійного каналу реалізації 

продукції; недостатній рівень технічного супроводження лабораторіями з 

контролю за якістю продукції при її реалізації; недосконале та неефективне 

функціонування торгових домів, які здебільшого виконують функції 

дрібноторгових посередників; неефективність функціонування оптових ринків.  

Критично незадовільний стан інфраструктурного забезпечення торгівлі 

посилює деструктивні впливи соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу, серед яких погіршення доступу дрібних товаровиробників до 

ринку, зменшення масштабів зовнішньоторговельних відносин, зниження рівня 

конкурентних позицій вітчизняних суб’єктів господарювання, формування 

непрозорих механізмів реалізації продукції, розвиток зайвих ланок 

посередницьких структур у збутовому ланцюзі, посилення ризиків погіршення 

якісних характеристик продукції та її псування, підвищення частки 

трансакційних витрат суб’єктів господарювання, уможливлення цінових 

спекуляцій на ринку, обмеження фізичної доступності окремих видів якісної 

продукції для населення, ускладнення моніторингу якості та безпеки 

споживчих характеристик продукції [24, с. 52-59]. З огляду на це, важливим 

теоретико-методичним висновком є необхідність розвитку інституційної 

інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, з 

поетапним застосуванням адміністративних і економічних засобів та 
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інструментів для забезпечення сталого і структурно-збалансованого розвитку 

цього виду економічної діяльності.  

Зауважимо, що для торговельних підприємств, які планують посилити 

позиції на внутрішньому ринку та виходити на зовнішні ринки, має важливе 

значення раціоналізація каналів товаропросування продукції від виробника до 

споживача через товарні чи аграрні біржі, діяльність яких полягає у 

ціноутворенні, реалізації антимонопольного механізму, забезпеченні рівних 

можливостей та балансу інтересів покупців та продавців. Однак значна частка 

товарних бірж не мають акредитації для обслуговування процесу купівлі-

продажу продукції в цілях укладання зовнішньоекономічних контрактів. Крім 

того, переважна більшість вітчизняних біржових угод є спотовими, тоді як 

використанням форвардних та ф’ючерсних контрактів як умови забезпечення 

реалізації продукції за затвердженими цінами у визначені терміни, формування 

прозорих й прогнозованих індикаторів обсягів попиту і пропозиції та цінових 

трендів є недостатнім.  

З метою поширення практики хеджування при торгівлі продукцією на 

біржах необхідно передусім удосконалити діючий інституційно-правовий базис 

функціонування товарних бірж в контексті укладення форвардних, ф’ючерсних 

угод і опціонів; сформувати систему гарантій в умовах обслуговування угод 

спотового ринку; запровадити торгівлю товарними деривативами; розробити 

стандартизовані правила торгівлі форвардними біржовими контрактами та 

іншими обов’язковими документами, які обслуговують процедуру укладення 

біржових угод і забезпечити їх гармонізацію із міжнародними стандартами. 

Збутові проблеми у сфері товарного обігу можливо вирішити шляхом 

створення розгалуженої мережі оптових ринків. Водночас у більшості регіонів 

України відсутнє необхідне інфраструктурне забезпечення оптової торгівлі, 

відповідно до об’єктивних вимог і потреб соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу. Так, станом на сьогоднішній день в Україні лише 

двадцять юридичних осіб мають статус оптових ринків сільськогосподарської 

продукції. Однією з причин зазначеної ситуації є відсутність документів 
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територіального планування, містобудівного зонування та планування забудови 

і розвитку територій, значні труднощі отримання земельних ділянок під 

будівництво нових торгових об’єктів, обмежені можливості з підключення до 

мереж місцевого комунального господарства, слабкого розвитку дорожньої 

інфраструктури, відсутності складів та логістичних центрів. 

При цьому, важлива роль стимулювання розвитку оптових ринків 

належить органам місцевого самоврядування, завдання яких полягає у 

здійсненні обов’язкового містобудівного планування, що передбачає виділення 

земельних ділянок для торговельних, логістичних та інших організацій; 

покращенні доступності площ, земельних ділянок та приміщень під 

будівництво торгових об’єктів і об’єктів інфраструктури на основі відкритих 

тендерів, що забезпечують прозорість їх виділення; контролі за їх ефективним 

використанням та за санітарно-гігієнічним станом ринків; реконструкції й 

будівництві споруд на ринках в частині дотримання ними відповідних 

стандартів; встановленні ринкового збору; запровадженні диференційованих 

орендних ставок у цілях підвищення привабливості невикористовуваних та 

неефективно використовуваних земельних ділянок під розвиток оптових ринків 

торгівлі; створенні умов для документального оформлення факту купівлі-

продажу на оптових ринках, нарощуванні комунальних генеруючих і 

розподільчих потужностей, розвитку сфери телекомунікацій та електронних 

платежів.  

Додамо, що елементами інфраструктури, які покликані підвищувати 

ефективність функціонування торговельних підприємств, створювати умови 

для своєчасного й безперервного нарощування обсягів пропозиції продукції на 

ринку, є інфраструктура матеріально-технічного та ресурсного забезпечення 

(транспорт, складське господарство, зв’язок, мережа елеваторів, технології). 

Водночас, окремі елементи інфраструктури та системи просування і збуту 

продукції в рамках політики забезпечення соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу повинні створюватися на державному рівні, інші – 

безпосередньо підприємницькими структурами. В свою чергу, держава як 
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основний суб’єкт інституційного забезпечення реалізації політики забезпечення 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу повинна сформувати 

необхідні інституційні (нормативно-правові, організаційно-економічні) умови 

функціонування інфраструктури та окремих її елементів, а ринок – визначати 

кон’юнктуру необхідних послуг, тобто їх обсяги, види, вартість.  

Зауважимо, що транспортна інфраструктура відіграє важливу роль у 

функціонуванні та розвитку сфери товарного обігу шляхом забезпечення 

взаємозв’язку між виробництвом і споживанням, посилення руху товарно-

матеріальних потоків та підтримання мобільності робочої сили. Водночас 

високий ступінь зношеності основних засобів, незадовільний транспортно-

експлуатаційний стан автодоріг, низький рівень техніко-технологічного 

оснащення портової інфраструктури та річкового транспорту, неефективна та 

непрозора діяльність державних підприємств-монополістів, які її обслуговують, 

призводить до стрімкого згортання обсягів вітчизняних товаропотоків як в 

межах країни, так і на міжнародних ринках.  

Так, в світовому рейтингу Global Competitiveness Index 2017 за якістю 

доріг Україна на 130 місці зі 137-ми країн світу [204]. Крім того, постійно 

зростаючий попит на швидке, економне та безпечне перевезення вантажів 

автомобільним транспортом не забезпечується через відсутність вантажної 

техніки для контейнерних перевезень і переміщення автошляхами інших 

великогабаритних вантажів. Важливого значення набуває будівництво, 

реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг 

загальнонаціонального та місцевого значення, розширення будівництва нових 

автодоріг першої та другої категорії шляхом спрямування до спеціальних 

дорожніх фондів 50 % від суми перевиконання щомісячних індикативних 

показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного 

оформлення товарів. Актуальною є проблема реконструкції та облаштування 

відповідно до європейських вимог міжнародних автомобільних пунктів 

пропуску на кордонах України, що сприятиме активізації 

зовнішньоторговельної діяльності у межах транскордонного та 
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інтеррегіонального співробітництва.  

Додамо, що капітального оновлення потребує майже весь рухомий склад 

залізничного транспорту – від тягових засобів до вагонів для вантажних 

перевезень. Зокрема, в “Укрзалізниці” рівень зношеності тепловозів становить 

97%, електровозів – 90 , вантажних вагонів – 90%, що гальмує інтенсифікацію 

вантажних перевезень. Як наслідок, станом на сьогодні “Укрзалізниця” 

неспроможна повністю забезпечити попит на вагони для завантаження та 

перевезення потрібних підприємствам обсягів вантажів, що негативно вливає 

на розвиток вітчизняної сфери товарного обігу. Така ситуація потребує 

розроблення необхідних умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою 

оновлення і модернізації матеріально-технічної бази залізничного транспорту, 

забезпечення розвитку державно-приватного партнерства і впровадження 

механізму лізингу, що сприятиме зростанню ефективності реалізації потенціалу 

залізничного транспорту як передумови розвитку інституційної інфраструктури 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу.  

Водночас в цілях диверсифікації транспортних перевезень у сфері 

товарного обігу доцільно задіяти портову інфраструктуру та національну 

інфраструктуру річкового транспорту, що потребує розроблення ефективної 

державної політики планування та розвитку портової галузі, спрямованої на 

покращення сервісу в морських портах, розвитку припортової інфраструктури 

(залізничних підходів, припортових залізничних станцій, автомобільних доріг, 

внутрішніх водних шляхів), створення умов для залучення приватних 

інвестицій, забезпечення державних гарантій та захисту прав інвесторів, 

підвищення ефективності використання наявних потужностей в морських 

портах та посилення конкурентоспроможності вітчизняних портів, 

удосконалення законодавчої бази з питань судноплавства на внутрішніх водних 

шляхах. Зауважимо, що перспективним напрямом розбудови транспортної 

системи України є розвиток мультимодальних (комбінованих) перевезень, які 

передбачають комбінування різних видів транспорту, зокрема, використання 

автомобільного, залізничного та морського видів транспорту.  
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Додамо, що стан розвитку інфраструктури зберігання продукції як 

важливого елемента інституційної інфраструктури соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу є недостатнім. До прикладу, близько 30 % 

сільськогосподарської продукції втрачається під час зберігання через 

відсутність сховищ та переробних потужностей. Це зумовлює гостру 

необхідність розвитку складської інфраструктури та мережі елеваторів шляхом 

впровадження процедури видачі дозволів за принципом «єдиного вікна», що 

прискорить проходження дозвільних процедур при землевідведенні та розробці 

техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва елеваторів, 

зерносховищ, логістичних центрів. 

Визначальне значення для соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу має технічна оснащеність сучасних об’єктів торгівлі. Йде мова 

про використання більш продуктивного, багатофункціонального фасувального, 

пакувального, етикетирувального обладнання, електронних контрольно-

касових машин, що сприятиме пришвидшенню оборотності товарів у 

торговельній мережі, оптимізації розмірів товарних запасів та 

використовуваних торгових площ, раціональному використанню ланок 

товароруху, а, отже, підвищенню ефективності функціонування сфери 

товарного обігу. 

Посилення конкурентних позицій торговельних підприємств, 

забезпечення їх соціально-економічної модернізації потребує більш активного і 

системного впровадження інновацій. При цьому, однією із найважливіших 

передумов інноваційної діяльності є її фінансове, зокрема інвестиційне 

забезпечення. Тоді як основним джерелом фінансування інноваційної 

діяльності у сфері товарного обігу є власні кошти підприємств, переважання 

яких серед інших джерел фінансування досліджуваної сфери зумовлене, по-

перше, низьким рівнем використанням кредитних ресурсів – інноваційні 

проекти є, як правило, довгостроковими та вимагають значних 

капіталовкладень на свою реалізацію, а кредитні ресурси здебільшого 

надаються на короткий термін та під високі відсотки, що зумовлює низьку 
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частку кредитів у загальному обсязі фінансування інноваційної діяльності у 

сфері товарного обігу, по-друге, нерозвиненістю венчурного фінансування 

інноваційної діяльності – венчурні фонди практично не вкладають кошти у 

інноваційні проекти, а переважно реалізовують середньоризикові та 

короткострокові проекти, що є наслідком дії низки деструктивних чинників, 

зокрема, стагнації фондового ринку, дестабілізації сфери інститутів спільного 

інвестування та переведення їх на загальну систему оподаткування, що нівелює 

мотивацію до інвестування в інноваційну сферу товарного обігу. Таким чином 

формування інвестиційного базису розвитку інноваційної діяльності у сфері 

товарного обігу набуває високої актуальності.  

Більше того, ми вважаємо, що види та інструменти впровадження 

інновацій у сфері товарного обігу доцільно здійснювати за наступними 

напрямами: управлінські інновації – стратегічне і тактичне планування 

інноваційної діяльності та підвищення її ефективності, посилення контролю та 

відповідальності за ефективність використання інвестиційних ресурсів на 

інноваційні цілі, розробка нових економічних стимулів та нетрадиційних 

джерел фінансово-інвестиційного забезпечення; соціально-економічні інновації 

– розвиток альтернативних форм торгівлі та нових об’єктів її інфраструктури; 

ринкові та маркетингові інновації – формування альтернативних каналів 

товароруху, розширення практик вертикальної та горизонтальної інтеграції, 

створення кластерної моделі функціонування інноваційної сфери товарного 

обігу; техніко-технологічні інновації – розробка і реалізація нових технологій 

товаропросування, комерціалізація інновацій у торгово-технологічному 

процесі, активне використання ІТ-технологій, застосування нововведень в 

обліку товарних запасів, аналізі та аудиті якості бізнес-процесів; товарно-

продуктові інновації – удосконалення технологій мерчандайзингу та 

смарвендингу, впровадження інформаційно-технологічних нововведень у 

маркетинг, ціноутворення та збут товарів. 

В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів торговельних 

підприємств та хронічного бюджетного недофінансування інноваційної 
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діяльності, формування фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку 

інноваційної сфери товарного обігу доцільно здійснювати шляхом: 

(1) активізації венчурного фінансування інноваційної діяльності через 

удосконалення інституційно-правового базису залучення приватного капіталу 

до фінансування прикладних досліджень із забезпеченням відповідних прав на 

об’єкти інтелектуальної власності і подальшу комерціалізацію отриманих в ході 

таких прикладних досліджень результатів; (2) розвитку банківського 

кредитування інноваційної діяльності торговельних підприємств шляхом 

запровадження преференцій для комерційних банків у разі спрямування ними 

фінансових ресурсів на довгострокове кредитування інноваційних проектів та 

розробки гарантійних механізмів на зразок державного страхування кредитів 

для банків, які вкладають кошти в інноваційну сферу; (3) стимулювання 

лізингових відносин, що потребує удосконалення регулювання лізингової 

діяльності щодо встановлення сум, які зараховуються до валового доходу 

лізингодавця, та валових витрат лізингоодержувача при сплаті лізингових 

платежів, які включають частину вартості майна, переданого у фінансовий 

лізинг; (4) запровадження нетрадиційних інструментів фінансової підтримки 

розвитку ІТ-сфери, таких як форфейтинг, франчайзинг, факторинг, 

краудфандинг, які мають значні переваги адресності, прозорості та гнучкості 

над традиційними формами залучення фінансових ресурсів. 

Зауважимо, що одним із найбільш перспективних функціональних 

напрямів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу є розвиток 

інституційних елементів інфраструктури міжгалузевого і міжфункціонального 

співробітництва (інноваційних торговельних кластерів, промислово-збутових 

кластерів, локальних інтегрованих систем, інвестиційно-інноваційних 

майданчиків, інформаційно-комунікаційних та проектно-консультаційних 

центрів тощо), що уможливить об’єднання у їх межах ресурсів та компетенцій, 

недоступних для окремих торговельних підприємств, як от: спільний 

фінансовий і бухгалтерський облік, консалтингова та аудиторська діяльність, 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття колегіальних управлінських 
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рішень, контроль якості бізнес-процесів у рамках єдиного торгово-

технологічного ланцюга. Як наслідок, метою розвитку суб’єктів міжгалузевого 

і міжфункціонального співробітництва є створення економічних умов та 

стимулів для об`єднання інтересів всіх учасників процесу товарного обігу – від 

генерування знань до реалізації продукції на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. 

З метою підвищення ефективності функціонування інституцій 

міжгалузевого та міжфункціонального співробітництва в контексті соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу необхідним видається 

розроблення інституційно-економічних механізмів податкової політики через 

встановлення податкових преференцій для торговельних підприємств, які 

здійснюють НДДКР при моніторингу ефективності таких пільг, запровадження 

інвестиційно-інноваційного податкового кредиту щодо сплати податку на 

прибуток, отриманого від реалізації інноваційної продукції; амортизаційної 

політики шляхом підвищення норм податкової амортизації основних фондів 

для високотехнологічної продукції, застосування бонусної амортизації для 

високотехнологічного обладнання; митної політики через передбачення 

штрафних санкцій за нецільове використання ввезеного без сплати ввізного 

мита устаткування, обладнання та комплектуючих до них суб’єктами 

інноваційної діяльності.  

При цьому, на регіональному рівні доцільно ініціювати створення 

«майданчиків» співпраці науково-дослідної сфери, торговельних підприємств, 

інвесторів, фінансово-кредитних інституцій в цілях соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу шляхом звільнення суб’єктів міжгалузевого 

співробітництва від сплати місцевих податків впродовж кількох перших років 

або всього терміну їх функціонування. 

Крім того, в Україні досі залишається нерозвиненою інфраструктура 

нематеріальної компоненти сфери товарного обігу, про що свідчить низька 

активність суб’єктів товарного обігу зі створення та використання об’єктів 

інтелектуальної власності (ОІВ), мала кількість патентних заявок та 
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недостатність їх впровадження у сфері товарного обігу, недостатній рівень 

використання та комерціалізації ОІВ, існування значного тіньового сектору 

ринку інтелектуальної власності. Така ситуація обумовлена тим, що в нашій 

країні так і не створені центри комерціалізації інтелектуальної власності, 

спеціалізовані агентства, які відображають пропозицію або попит на результати 

інтелектуальної діяльності, спеціалізовані інформаційні ресурси, які здатні 

забезпечувати підвищення обізнаності суб’єктів сфери товарного обігу про 

інтелектуальну власність, її переваги і можливості, неінституціалізована 

діяльність судів, які спеціалізуються на розглядах справ охорони і захисту прав 

на ОІВ. При цьому, тенденції набуття правової охорони та комерціалізації ОІВ 

в Україні відзначаються низьким рівнем врахування ОІВ в якості 

нематеріальних активів на балансах підприємств. 

Відтак, розвиток інфраструктури нематеріальної компоненти сфери 

товарного обігу першочергово потребує створення інституційно-правових умов 

розвитку системи охорони інтелектуальної власності у частині удосконалення 

обліку нематеріальних активів підприємств та розробки механізмів щодо 

стимулювання підприємств до постановки на баланс ОІВ, спрощення процедур 

розгляду заявок на отримання охоронних документів на об’єкти 

інтелектуальної власності, розробки програми захисту патентних прав і ноу-хау 

через звернення до спеціалізованих (“патентних”) судів. 

У зв’язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом існує необхідність забезпечення високого рівня захисту 

прав споживачів. Водночас в Україні фактично зберігся екстенсивний підхід до 

побудови та розвитку системи захисту прав споживачів із домінуванням 

контрольно-наглядових функцій держави щодо фіксації фактичного порушення 

прав споживачів на внутрішньому ринку, а не застосування превентивного 

підходу в цілях недопущення та попередження таких порушень. Крім того, в 

Україні неефективно використовується потенціал громадянського суспільства, 

зокрема громадських об’єднань споживачів, що свідчить про потребу 

формування та подальшої розбудови принципово нової системи суб’єктів 
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недержавної інфраструктури контролю нагляду за товарами і послугами на 

внутрішньому споживчому ринку – сертифікаційних організацій, громадських 

організацій захисту прав споживачів, страхових компаній. Додамо, що в країнах 

ЄС кількість таких інституцій становить більше 200, серед них: Асоціація 

європейських споживачів, Європейська асоціація з координації представництва 

інтересів споживачів у сфері стандартизації, Європейське бюро спілки 

споживачів, Європейське товариство кооперативів споживачів, Союз 

організацій споживачів, Міжнародна організація споживчих досліджень і 

випробувань. 

Таким чином, структурно-логічна схема практичної імплементації 

запропонованих функціональних напрямів щодо покращення товароруху, 

формування матеріально-технічного та ресурсного забезпечення, інвестиційно-

інноваційного розвитку сфери товарного обігу, забезпечення міжгалузевої та 

міжфункціональної співпраці, посилення нематеріальної компоненти сфери 

товарного обігу та захисту прав споживача, спрямованих на удосконалення 

параметрів розвитку інституційної інфраструктури соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, набуває вигляду як на рис. 5.5. 

Ключовою передумовою забезпечення вільного товароруху вітчизняної 

продукції на зовнішні ринки, в т.ч. на ринок ЄС, є приведення системи 

технічного регулювання у відповідність до міжнародних стандартів (НАССР, 

ISO, EN, Кодексу Аліментаріус), що надасть змогу нівелювати технічні бар’єри, 

зокрема, невідповідність вітчизняних стандартів гарантування якості та 

безпечності продукції з вимогами країн-членів ЄС.  

Впровадження в Україні міжнародних стандартів технічного регулювання 

ускладнюється передусім нерозвиненістю належної інфраструктури, 

незадовільними санітарно-гігієнічними умовами виробництва продукції, 

суттєвою нестачею спеціалізованих лабораторій та обладнання, а також 

несформованістю системи інформаційно-консультаційної підтримки 

вітчизняних виробників переходу на європейські стандарти безпеки. 
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Рис. 5.5. Функціональні напрями та засоби розвитку інституційної 
інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 

(розроблено автором) 

Ф
ун

кц
іо

на
ль

ні
 н

ап
ря

ми
 р

оз
ви

тк
у 

ін
ст

ит
уц

ій
но

ї і
нф

ра
ст

ру
кт

ур
и 

со
ці

ал
ьн

о-
ек

он
ом

іч
но

ї м
од

ер
ні

за
ці

ї с
фе

ри
 т

ов
ар

но
го

 о
бі

гу
 

 
Раціоналізація каналів 

товаропросування 
продукції з сектору 

виробництва до сектору 
споживання 

 
 
 
 
 
 
 

Розвиток інфраструктури 
матеріально-технічного та 
ресурсного забезпечення 

сфери товарного обігу 

 
 
 
 

Інвестиційне забезпечення 
інноваційного розвитку 

підприємств торгівлі 

 
 

Розвиток інституційних 
елементів інфраструктури 

міжгалузевого і 
міжфункціонального 

співробітництва 

 
 

Посилення нематеріальної 
компоненти сфери 

товарного обігу 

 удосконалення інституційно-правового базису 
функціонування товарних бірж в контексті укладення 
форвардних, ф’ючерсних угод і опціонів;  

 формування системи гарантій в умовах обслуговування 
угод спотового ринку; 

 запровадити торгівлю товарними деривативами; 
 розроблення стандартизованих правил торгівлі 

форвардними біржовими контрактами; 
 створення розгалуженої мережі оптових ринків 

 реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг 
та міжнародних пунктів пропуску; 

 оновлення і модернізації матеріально-технічної бази 
залізничного транспорту; 

 використання потужностей портової інфраструктури та 
інфраструктури річкового транспорту; 

 розвиток мультимодальних (комбінованих) перевезень; 
 розвиток складської інфраструктури та мережі елеваторів; 
 використання багатофункціонального фасувального, 

пакувального, етикетирувального обладнання, електронних 
контрольно-касових машин 

 активізація венчурного фінансування інноваційної 
діяльності сфери товарного обігу; 

 розвиток банківського кредитування торговельних 
підприємств; 

 стимулювання лізингових відносин; 
 розвиток нетрадиційних інструментів фінансової 

підтримки; 
 удосконалення системи страхування торговельних ризиків 
 

 
Стимулювання розвитку 
інфраструктури захисту 

прав споживача 

 пільгове оподаткування для суб’єктів інфраструктури; 
 підвищення норм податкової амортизації основних фондів 

для високотехнологічної продукції; 
  застосування бонусної амортизації для 

високотехнологічного обладнання; 
 уможливлення ввезення без сплати ввізного мита 

устаткування, обладнання та комплектуючих до них; 
 звільнення від сплати місцевих податків суб’єктів 

інфраструктури 

 удосконалення обліку нематеріальних активів підприємств; 
 розробки механізмів щодо стимулювання підприємств до 

постановки на баланс ОІВ; 
  спрощення процедур розгляду заявок на отримання 

охоронних документів на ОІВ; 
 розробки програми захисту патентних прав і ноу-хау через 

звернення до спеціалізованих («патентних») судів 

 розбудови системи суб’єктів недержавної інфраструктури 
контролю нагляду за товарами і послугами; 

 впровадження міжнародних стандартів безпечності та 
якості продуктів харчування (НАССР, ISO, EN); 

 фінансово-податкова та інформаційно-консультаційна 
підтримка впровадження міжнародних стандартів безпеки 
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Це вимагає формування мотиваційних організаційно-економічних 

механізмів стимулювання процесу впровадження міжнародних стандартів 

безпеки та якості продукції та покращення санітарно-гігієнічних норм 

приміщень через надання фінансово-податкової підтримки суб’єктам 

господарювання. Не менш важливим є підвищення рівня інформаційно-

консультаційного забезпечення процесу впровадження підприємствами 

необхідних змін у торговельній діяльності, які призведуть до підтвердження їх 

продукції міжнародним нормам якості та безпечності. 

Серед найбільш значимих позитивних наслідків підсилення дії 

функціональних напрямів на розвиток інституційної інфраструктури соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу доцільно виокремити: 

пришвидшення товарооборотності та зниження рівня витрат обігу, підвищення 

ефективності внутрішньої торгівлі, диверсифікація торговельної діяльності, 

зниження рівня трансакційних витрат, покращення впливу торгівлі на 

структуру споживання, якісне покриття територій держави, населення та 

суб’єктів господарювання товарами (продукцією), впровадження міжнародних 

стандартів безпеки та якості продукції, інноваційна модернізація торговельних 

підприємств та їх техніко-технологічне переоснащення, створення інвестиційно 

привабливих вертикально та горизонтально інтегрованих торговельних 

об’єктів, реалізація функції контролю сталого розвитку внутрішнього ринку. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Забезпечення сталого і структурно збалансованого розвитку товарного 

обігу України як чинника формування макроекономічних передумов швидкості 

та ефективності посткризового відновлення національної економіки потребує 

реалізації, по-перше, структурних змін, які стосуються реалізації політики 
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імпортозаміщення та безпеки розвитку внутрішнього ринку; збільшення частки 

обігу інноваційно-технологічних вітчизняних товарів з високою доданою 

вартістю та конкурентоспроможністю; розвитку міжгалузевої, 

міжфункціональної та міжсекторальної кооперації у сфері товарного обігу; 

вибудування оптимального співвідношення об’єктів роздрібної торгівлі та 

крупноформатних мереж; розбудови збалансованої просторово-видової мережі 

об’єктів торгівлі; розширення ринкової частки торговельних об’єктів з продажу 

товарів місцевого виробництва, по-друге, інституційних реформ щодо 

удосконалення організаційної структури державного управляння товарним 

обігом; впровадження системи стратегування розвитку товарного обігу; 

гармонізації вітчизняного торговельного законодавства до європейських норм; 

реформування структури прав захисту споживача; впровадження європейських 

та міжнародних стандартів безпеки та якості вітчизняної продукції; розвитку 

інституту суспільно-громадського контролю захисту прав споживачів; 

підвищення рівня прозорості і ефективності дозвільної системи; розвитку 

комерційно-посередницької інфраструктури товарного обігу, зокрема, товарних 

бірж. 

2. Встановлено, що підвищення фінансово-економічної ефективності 

функціонування сфери товарного обігу потребує реалізації низки інструментів, 

які передбачають, по-перше, капіталізацію сфери товарного обігу і формування 

фінансово-інвестиційного ресурсу її модернізації з метою збільшення обсягів 

інвестицій у підприємства сфери товарного обігу, нарощення інвестиційного 

потенціалу інноваційного розвитку, забезпечення належної прибутковості і 

фінансово-економічної результативності торговельних підприємств, зростання 

суми активів і капіталу галузі, формування фінансово-кредитної 

інфраструктури товарного обігу, по-друге, формування належної економічної 

ефективності сфери товарного обігу з метою підвищення швидкості 

товарообігу, ефективного використання інтелектуально-кадрового ресурсу, 

матеріально-технічної бази, торгово-складської та логістичної інфраструктури, 

по-третє, зміцнення фінансової безпеки сфери товарного обігу в цілях 
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підвищення фінансової незалежності, маневреності власного капталу, 

досягнення оптимального співвідношення власних і позикових коштів та 

оптимального відношення дебіторської заборгованості підприємств до 

кредиторської, по-четверте, забезпечення фінансово-економічної ефективності 

в галузево-функціональному аспекті сфери товарного обігу з метою 

забезпечення ефективного виконання функцій товарного обігу у соціально-

економічній системі держави. 

3. Застосування системно-структурного аналізу дало змогу обґрунтувати 

напрями соціалізації сфери товарного обігу України за базовими пріоритетами 

державної політики в цій сфері. За інституційно-правовим напрямом – це 

удосконалення трудового законодавства, поширення практики укладання 

колективних трудових угод та розширення їх можливостей, ініціювання 

державних, регіональних та місцевих програм системного удосконалення 

соціально-трудових відносин в торгівлі, інституалізація соціального 

партнерства та перехід до тарифної системи колективно-договірного 

регулювання зайнятості і оплати праці, забезпечення профспілкам додаткових 

прав та повноважень у сфері захисту інтересів найманих працівників; за 

інституційно-економічним – формування умов розвитку системи соціального 

страхування та пенсійного забезпечення персоналу, запровадження нової 

системи оподаткування фонду оплати праці, підтримка відрядної форми та 

прогресивних систем оплати праці, започаткування практики надання 

соціальних пакетів працівникам, реалізація проектів соціального 

підприємництва та покращення показників ресурсної забезпеченості торгівлі 

для персоналу, населення, громади, залучення фінансово-інвестиційного 

забезпечення соціалізації торговельної діяльності; за інституційно-

організаційним – розвиток соціально-побутової інфраструктури, розширення 

програм навчання та підвищення кваліфікації кадрів у сфері товарного обігу, 

формування соціального та інтелектуально-кадрового капіталу, розвиток 

інформаційних джерел та підтримка інтелектуальної діяльності персоналу, 

розробка системи трудової мотивації праці, створення інституційної 
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інфраструктури підбору, атестації та розвитку персоналу, формування 

інформаційно-консалтингового базису функціонування соціально-трудових 

відносин. 

4. Структуру логістично-збутової системи у сфері товарного обігу 

запропоновано розглядати як послідовність таких етапів: (1) збут, на якому 

здійснюється підготовка до продажу продукції, її зберігання; надання 

маркетингової та рекламної підтримки; формування цінової політики; 

розбудова збутової мережі; обґрунтування оптимальних маршрутів 

переміщення продукції; визначення кількості та місця розташування складів; 

надання інформації про характеристики та особливості продажу і 

використання; (2) посередництво, що передбачає формування пропозиції 

оптових партій товарів; створення розподільчих мереж; фінансове та ресурсне 

забезпечення дистрибуційної мережі; стратегічне планування системи 

поставок; використання аутсорсингу логістично-збутових послуг, зокрема, 4PL 

та 5PL операторів; впровадження сучасних інформаційних технологій – систем 

класу ERP, WMS, WES; (3) опт, в рамках якого передбачено доведення товарів 

до проміжного та кінцевого споживача; зберігання, транспортування та 

формування дрібних партій товарів; перерозподіл ризику між виробництвом і 

просуванням; вирівнювання інтенсивності матеріальних потоків відповідно до 

попиту споживачів; згладжування асинхронності виробничих процесів; 

реалізацію реверсивної функції; (4) роздріб в секторі споживчих товарів, на 

якому продають товари кінцевому споживачеві, надають перед- та 

післяпродажний сервісу; здійснюють складування і зберігання товарів; 

обслуговують розрахунки; проводять рекламу; впроваджують брендинг-

технології щодо просування товарів та торговельних технологій; здійснюють 

мерджер-операції в цілях збільшення обсягів продажу товарів; впроваджують 

технологічні карти. 

5. В умовах системності проблем розвитку сфери товарного обігу є 

підстави для реалізації дієвих системно-цільових засобів за всіма 

функціональними напрямами розвитку інституційної інфраструктури 
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соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, зокрема, 

раціоналізації каналів товаропросування продукції з сектору виробництва до 

сектору споживання, розвитку інфраструктури матеріально-технічного та 

ресурсного забезпечення сфери товарного обігу, інвестиційного забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств торгівлі, розвитку інституційних елементів 

інфраструктури міжгалузевого і міжфункціонального співробітництва, 

посилення нематеріальної компоненти сфери товарного обігу, стимулювання 

розвитку інфраструктури захисту прав споживача. Узгодженість суб’єктів їх 

реалізації, термінів, ресурсного забезпечення та інструментів, спрямованих на 

досягнення стратегічних пріоритетів та поточних завдань розвитку 

інституційної інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу, дозволить сформувати необхідний базис економічної 

ефективності функціонування цього сектора економіки, його подальшого 

структурно збалансованого розвитку і реалізації високого потенціалу в системі 

поступу національного господарства України. 

Результати досліджень автора щодо обґрунтування функціонально-

структурних аспектів соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу висвітлені у публікаціях [90;94;98;103;105;106;111;115-116;118-119;123-

124]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено узагальнення та нові підходи до вирішення науково-

прикладної проблеми обґрунтування теоретико-методологічних засад та 

прикладних аспектів соціально-економічної модернізації сфери товарного 

обігу. Отримані науково-теоретичні, методичні, методологічні та практичні 

результати дозволяють зробити такі висновки. 

1. Узагальнено, що сфера товарного обігу є сукупністю економічних, 

організаційних, правових та інших відносин між суб’єктами щодо купівлі-

продажу, обміну, постачання товарів, послуг, матеріальних, фінансових, 

кадрових, інвестиційних, інформаційних, інших видів ресурсів із метою 

споживання, обміну, переробки, комерціалізації, реалізації та подальшого 

використання. Це складна динамічна економічна система, основними 

елементами якої є суб’єкти, об’єкти, інститути, інституційна інфраструктура та 

інформаційна, ринкова, матеріальна, фінансова підсистеми. Ефективне 

функціонування сфери товарного обігу забезпечується реалізацією її базисних 

загальносуспільних (синхронізації, економії, страхування, інформаційно-

комунікаційної) та економічних (технологічної, торговельної, організаційно-

економічної та соціально-економічної) функцій. Фактично це сегмент 

національної економіки, в межах якого забезпечується переміщення продукту 

(товарів, продукції, робіт, послуг) від сектора виробництва до сектора 

споживання, відповідно, якість його функціонування безпосередньо 

позначається на внутрішньому виробництві, розвитку торговельно-

посередницької ланки та її інфраструктури, задоволенні потреб суб’єктів 

господарювання та кінцевих споживачів у товарах (продукції), а відтак – 

базових параметрах економічного зростання країни та якості життя її 

населення.  

2. Ідентифіковано, що соціально-економічна модернізація сфери 

товарного обігу – це комплексна, швидка і системна реорганізація 

інституційних, організаційних, економічних, соціальних, інфраструктурних, 
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інформаційно-технологічних, психологічно-ментальних та інших умов і засад її 

функціонування, що дозволяє у короткостроковій перспективі досягти якісних 

структурно-інституційних змін та інклюзивного характеру зростання як основи 

подальшого сталого, збалансованого довгострокового розвитку сфери 

товарного обігу, реалізації її економічного та соціального потенціалу в системі 

національного господарства. Досягнення її завдань потребує розуміння 

повноцінного складу напрямів державної політики соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу, серед яких – інституційний, 

адміністративно-управлінський, структурний, економічний, інноваційний, 

ринковий, соціальний та інфраструктурний.  

3. Встановлено, що багатоаспектність та різнорівневість системи сфери 

товарного обігу об’єктивно зумовлюють важливість розуміння та врахування 

під час організації і реалізації державної політики її модернізації повноцінної 

низки економіко-організаційних та соціально-політичних факторів, 

ідентифікованих за групами: зовнішні та внутрішні, глобалізаційні, 

інтернаціоналізаційні, інституціональні, екстенсивні та інтенсивні. Ключовими 

сучасними факторами-тенденціями впливу на процеси соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу є соціополітична монополізація, цифрове 

суспільство, інформаційна економіка. За характером впливу фактори 

модернізації сфери товарного обігу доцільно поділяти на стимулюючі та 

дестимулюючі. 

4. Визначено, що комплексним засобом регулюючого впливу на процеси 

модернізації сфери товарного обігу є її державне регулювання, яке: залежить 

від стану розвитку економіки та бюджетно-фінансових можливостей, 

кон’юнктури внутрішнього ринку та його сегментів, стану конкуренції, 

інституціонального базису, політичної ситуації. Таке регулювання 

регламентується інституційно-правовим забезпеченням; реалізується за 

допомогою методів, механізмів, інструментів та засобів; має специфіку, 

обумовлену зміною умов і параметрів зовнішнього економіко-політичного 

середовища. Зокрема, в умовах глобалізації державне регулювання все більше 
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опирається на фінансово-економічне стимулювання розвитку внутрішнього 

виробництва, антимонопольне регулювання, захист внутрішнього ринку та 

імпортозаміщення, регламентацію електронної комерції та віртуальних 

розрахунків, стандартизацію і сертифікацію товарів відповідно до європейських 

і світових норм, систему захисту прав споживача. 

5. Встановлено, що перешкодами і недоліками як подальшого розвитку, 

так і більш якісної реалізації функцій сфери товарного обігу України 

залишаються: висока імпортозалежність, нестабільність пропозиції на 

внутрішньому ринку конкурентоспроможного вітчизняного продукту, 

сповільнення швидкості товароруху, низька ланковість торгівлі, мала роль 

електронних засобів комунікації та електронних форм комерції, скорочення 

чисельності підприємств та об’єктів торгівлі, недоліки структурного характеру. 

З використанням регресійного аналізу встановлено найбільш істотні параметри 

соціально-економічного розвитку сфери товарного обігу, які позитивного 

визначають її у валовий регіональний продукт, а саме: середньомісячна 

заробітна плата штатних працівників торговельних підприємств (коефіцієнт 

регресії – 0,83), кількість зайнятих на торговельних підприємствах у 

розрахунку на величину торгової площі (0,2), оптовий товарооборот 

підприємств оптової торгівлі на одиницю населення (0,89), товарооборот 

підприємств торгівлі у розрахунку на одного зайнятого працівника (0,42) та 

кількість торгових місць у середньому на одному ринку з продажу споживчих 

товарів (-0,098). 

6. З’ясовано, що вагомим фактором, що стримує соціально-економічну 

модернізацію сфери товарного обігу України, є недостатня ефективність її 

державного регулювання, а саме таких його базових засобів та інструментів  як: 

інституційно-правового регулювання, податкової політики, стратегування і 

планування розвитку, фінансово-кредитної підтримки, організаційно-

інституційних засобів, соціально-психологічних та інформаційно-

роз’яснювальних заходів. Встановлено, що недостатньо ефективне державне 

регулювання соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу має 
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негативні наслідки, зокрема: послаблення функцій та завдань сфери товарного 

обігу в економіці, зростання у підприємств трансакційних витрат та рівня 

збитковості, стагнація інвестиційної та інноваційної активності, недотримання 

суб’єктами сфери товарного обігу базових умов конкурентного та 

регуляторного середовища, зниження економічної ефективності створення 

замкнутих циклів виробництва, просування і збуту високоякісної продукції. 

7. Доведено, що сучасна державна політика соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу повинна орієнтуватися на положення 

базового стратегічного документа в цій сфері, а саме концепції соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу України. Її впровадження 

дозволить ініціювати необхідні структурні зрушення, ідентифікувати чіткі 

механізми та джерела фінансування пріоритетних змін, мінімізувати ризики 

прийняття ірраціональних управлінських рішень, узгодити стратегічні цілі 

розвитку сфери товарного обігу з ресурсними потужностями економіки, 

гарантувати послідовність державної політики регулювання сфери товарного 

обігу. Ефективність та ресурсно-функціональна спроможність концепції 

передбачає її агрегування з таких структурних компонент, як визначення 

ключової проблеми, ідентифікація причин її виникнення, обґрунтування 

стратегічних цілей та строків їх досягнення, проектування механізмів і засобів 

підвищення соціально-економічної ефективності функціонування сфери 

товарного обігу, прогнозування параметрів розвитку та очікуваних результатів 

за підсумками реалізації державної політики.  

8. Підкреслено, що практична реалізація положень концепції соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу України потребує формування 

якісного і повноцінного інституційного забезпечення реформ у цій сфері. Тому 

в роботі охарактеризовано його стратегічні напрями, а саме: збалансування 

нормативно-правового базису, забезпечення послідовного характеру реалізації 

засад державної політики регулювання розвитку торгівлі, раціональне 

поєднання впливу формальних і неформальних інституцій, детінізація 

торговельно-економічних відносин, зменшення корупційного та 
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бюрократичного навантаження, подолання диспропорцій товарного ринку, 

стимулювання розвитку оптово-збутових регіональних кластерів, розбудова 

мережі інституцій контролю якості та безпечності товарів, інституційна 

підтримка інтеграційних процесів у виробництві та торгівлі, підвищення 

ресурсно-функціональної спроможності антимонопольної політики, 

реформування діючої системи захисту прав споживачів, забезпечення 

дотримання засад ведення добросовісної конкуренції, вдосконалення політики 

протекціонізму та імпортозаміщення. 

9. Доведено, що інструментом імплементації державної політики 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу є формування та 

реалізація відповідного механізму. В підсумку проходження таких методичних 

етапів його проектування, як планування структурної побудови, ідентифікація 

джерел ресурсного базису, узгодження проектної спроможності зі 

стратегічними цілями модернізації, експериментальна апробація, усунення 

структурно-функціональних недоліків, визначено елементи внутрішньої 

конфігурації механізму: управлінський апарат, ресурсний блок, технологічна 

компонента та діагностична підсистема. Доведено їх співвідношення та 

взаємозв’язки між ними. Невід’ємною умовою ефективності механізму є 

націленість його елементів на збалансовану реалізацію функцій планування, 

організації, аналізу, мотивації та контролю у сфері соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу України. 

10. Обґрунтовано необхідність реалізації відповідних структурних змін та 

інституційних реформ для забезпечення сталого і структурно збалансованого 

підходу до соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України 

як чинника та умови формування макроекономічних передумов швидкості та 

ефективності посткризового відновлення національної економіки. В межах 

першого напряму цільовими орієнтирами державного регулювання повинні 

стати: збільшення частки обігу інноваційно-технологічних товарів вітчизняного 

виробництва з високою доданою вартістю; розвиток міжгалузевої, 

міжфункціональної та міжсекторальної кооперації у сферах виробництва і 
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товарного обігу; вибудування оптимального співвідношення різноформатних та 

збалансованих просторово-видових мереж об’єктів торгівлі тощо. В межах 

другого – вдосконалення організаційної структури системи управління 

процесами модернізації сфери товарного обігу; впровадження стратегування її 

розвитку; гармонізація вітчизняного торговельного законодавства до 

європейських норм; реформування системи захисту прав споживача; 

впровадження європейських та міжнародних стандартів безпечності та якості 

продукції; розвиток інституту суспільно-громадського контролю; підвищення 

рівня прозорості й ефективності дозвільної системи; розвиток виробничо-

комерційно-посередницької інфраструктури.  

11. Сформовано інструменти, реалізація яких необхідна для підвищення 

фінансово-економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу, 

які передбачають: по-перше, капіталізацію і формування фінансово-

інвестиційного ресурсу модернізації, нарощення інвестиційного потенціалу 

інноваційного розвитку, забезпечення належної прибутковості і фінансово-

економічної результативності, зростання активів і капіталу, формування 

фінансово-кредитної інфраструктури товарного обігу; по-друге, забезпечення 

належної економічної ефективності з метою підвищення швидкості 

товарообігу, ефективного використання ресурсів, товарних запасів та 

матеріально-технічної бази, торгово-складської та логістичної інфраструктури; 

по-третє, зміцнення фінансової безпеки сфери товарного обігу в цілях 

підвищення фінансової незалежності, маневреності власного капіталу, 

досягнення оптимального співвідношення власних і позикових коштів та 

дебіторської і кредиторської заборгованості; по-четверте, забезпечення 

фінансово-економічної ефективності в галузево-функціональному аспекті з 

метою якісного виконання її функцій та завдань у соціально-економічній 

системі держави. 

12. Аргументовано важливість соціальних аспектів модернізації сфери 

товарного обігу України, тому метою державної політики повинна бути її 

належна соціалізація з рівномірним поширенням на мікро-, галузевий та 
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державно-суспільний рівні. Відповідні засоби державного регулювання 

потрібно формувати за такими ключовими напрямами політики: удосконалення 

інституційно-правового забезпечення соціалізації; реформування інституційно-

економічного забезпечення соціалізації; формування інституційно-

організаційного базису соціалізації сфери товарного обігу. 

13. Виявлено, що негативні аспекти соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу України більшою мірою знаходяться в площині 

функціонування її “реального сегмента”. Зокрема, мова йде про стан 

сформованості та якість функціонування логістично-збутової підсистеми, 

проблеми якої призводять до уповільнення товароруху, нераціонального 

розподілу товарів за територіями держави та галузями економіки, 

необґрунтованої і нераціональної структури цін тощо. Обґрунтовано, що на 

першому етапі коригування цієї ситуації повинно стосуватися вдосконалення 

системи суб’єктів у межах етапів: збут → посередництво → опт → роздріб. На 

другому етапі – стимулювання державою суб’єктів сфери товарного обігу до 

виконання комплексу відповідних завдань, у підсумку впровадження яких і 

буде досягнуто модернізацію її логістично-збутової підсистеми. 

14. Встановлено, що сталість і довгостроковість, незворотність наслідків 
процесу реформування сфери товарного обігу України у критичній мірі 
визначаються формуванням на поточному етапі якісної і збалансованої 
інституційної інфраструктури її соціально-економічної модернізації. 
Визначено, що система відповідних заходів державного регулювання у цьому 
контексті має формуватися за такими функціональними напрямами: 
раціоналізація каналів товаропросування продукції з сектора виробництва до 
сектора споживання; розвиток інфраструктури матеріально-технічного та 
ресурсного забезпечення; інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 
суб’єктів виробництва і торгівлі; розвиток інституційних елементів 
інфраструктури міжгалузевої та міжфункціональної співпраці; посилення 
нематеріальної компоненти та активізація процесів цифровізації; становлення 
повноцінної інфраструктури захисту прав споживача та законних економічних 
інтересів економічних агентів – суб’єктів сфери товарного обігу України.  
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Динаміка обороту роздрібної торгівлі в Україні та його структури  
у 2005, 2010-2017 рр. (складено за [161, с. 8;160, с. 5;38]) 

(темпи приросту, у % до попереднього року) 
Показники Роки 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Оборот роздрібної торгівлі, млрд грн 18,9 21,4 26,6 18,4 9,4 1,4 14,4 13,9 -30,6 
- роздрібний товарооборот 
підприємств (юридичних осіб) 14,5 30,4 29,0 15,7 3,7 1,8 14,1 14,0 5,4 
- роздрібний товарооборот фізичних 
осіб-підприємців 20,1 20,8 34,9 20,5 9,7 1,0 13,7 13,7 -57,4 
- оборот організованих ринків з 
продажу сільськогосподарських 
продуктів та неформальних ринків 

3,1 4,5 2,5 16,3 20,8 3,0 21,5 15,6 - 

Частки в обороті роздрібної торгівлі (у тому числі) 
- роздрібного товарообороту 
підприємств (юридичних осіб) -2,2 - -0,6 0,1 -0,1 - 24,6 -2,2 - 
- роздрібного товарообороту 
фізичних осіб-підприємців 2,8 0,8 0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -17,6 2,8 0,8 
- обороту організованих ринків з 
продажу сільськогосподарських 
продуктів та неформальних ринків 

-1,4 -0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 -7,0 -1,4 -0,1 

 
Таблиця Б.2 

Динаміка роздрібного товарообороту в Україні та його товарного складу і структури у 
2005, 2010-2017 рр. (складено за [161, с. 10, 12;160, с. 7, 16;38]) 

(темпи приросту, у % до попереднього року) 
Показники Роки 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Роздрібний товарооборот 14,5 30,4 29,0 15,7 3,7 1,8 14,1 14,0 5,4 
у тому числі 
- продовольчі товари 32,4 32,1 34,4 19,4 9,3 -4,3 17,6 13,8 2,4 
- непродовольчі товари 11,2 17,4 25,8 13,4 - 6,2 11,7 14,2 7,6 
Частки в роздрібному товарообороті 
- продовольчих товарів 0,9 1,1 1,5 1,3 2,1 -2,5 1,3 -0,1 -1,2 
- непродовольчих товарів -0,9 -1,1 -1,5 -1,3 -2,1 2,5 -1,3 0,1 1,2 

 
Таблиця Б.3 

Динаміка товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі України та їх складу і 
структури у 2005, 2010-2017 рр. (складено за [161, с. 61-63;160, с. 67-69;38]) 

(темпи приросту, у % до попереднього року) 
Показники Роки 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Товарні запаси 15,9 21,8 7,1 15,0 -1,9 15,5 20,0 9,0 21,8 
у тому числі 
- продовольчі товари 22,1 27,3 -5,1 2,2 12,6 25,2 29,9 1,7 27,3 
- непродовольчі товари 18,2 20,0 11,3 18,8 -5,6 12,5 16,7 11,7 20,0 
Частки в товарних запасах, у тому числі 
- продовольчі товари 0,8 1,1 -2,9 -2,6 3,0 2,0 2,1 -1,9 1,1 
- непродовольчі товари -0,8 -1,1 2,9 2,6 -3,0 -2,0 -2,1 1,9 -1,1 
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Таблиця Б.4 
Динаміка оптового товарообороту в Україні та його товарного складу і структури у 

2005, 2010-2017 рр. (складено за [39;158, с. 2-3;38]) 
(темпи приросту, у % до попереднього року) 

Показники Роки 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Оптовий 
товарооборот 5,5 8,8 11,4 -1,3 -1,7 -8,1 25,9 25,1 22,7 
у тому числі 
- продовольчі 
товари 0,2 0,5 0,4 10,6 -7,2 -2,5 15,2 12,7 24,2 
- непродовольчі 
товари 8,0 11,9 14,1 -3,8 -0,3 -9,3 28,6 27,8 22,4 
Частки в оптовому товарообороті, у тому числі 
- продовольчі 
товари 0,5 -1,9 2,1 -1,1 1,1 -1,7 -1,8 0,3 -1,9 
- непродовольчі 
товари -0,5 1,9 -2,1 1,1 -1,1 1,7 1,8 -0,3 1,9 
Частки продажу 
товарів 
вітчизняного 
виробництва 

-3,0 -2,6 -5,0 -4,6 -5,8 -1,6 -2,4 -0,8 -2,6 

у тому числі 
продовольчі товари 0,8 0,4 -1,8 -2,0 -0,3 3,8 1,2 0,4 0,4 
непродовольчі 
товари -4,5 -3,0 -6,1 -5,0 -7,4 -2,2 -2,4 -1,1 -3,0 
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Рис. Б.1. Структура оптового товарообороту за кварталами в Україні  

у 2010-2017 рр. (складено за [38]) 
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Таблиця Б.5 
Динаміка товарних запасів підприємств оптової торгівлі України та їх складу і 

структури у 2010-2017 рр. (складено за [158, с. 2-3;38]) 
(темпи приросту, у % до попереднього року) 

Показники Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарні запаси 20,1 30,2 2,7 5,7 3,4 27,8 29,7 22,9 
у тому числі 
- продовольчі товари 5,9 4,4 18,6 -5,9 315,4 -76,8 42,9 19,1 
- непродовольчі 
товари 27,7 38,5 -1,3 9,1 -75,9 485,5 27,4 23,6 
Частки в товарних запасах, у тому числі 
- продовольчі товари 2,1 -4,9 3,0 -2,4 61,1 -66,6 1,4 -0,5 
- непродовольчі 
товари 2,1 4,9 -3,0 2,4 -61,1 66,6 -1,4 0,5 
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Рис. Б.2. Структура суб’єктів товарного обігу за типами господарювання в Україні у 2010-

2016 рр. (складено за [41, с. 19]) 
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Таблиця Б.6 
Оборот роздрібної торгівлі за регіонами України у 2005, 2010-2017 рр.,  

млрд грн (складено за [38]) 

Регіони 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 174,4 541,5 685,7 812,1 888,8 901,9 1031,7 1175,3 815,3 640,9 -360,0 
АР Крим 7,1 22,1 28,7 35,7 40,0 - - - - - - 
Вінницька 4,9 14,7 19,0 22,4 24,5 29,3 34,5 38,4 21,0 16,1 -17,4 
Волинська 3,5 10,1 13,1 15,9 17,9 21,5 27,2 28,8 15,3 11,8 -13,5 
Дніпропетровська 13,6 41,8 51,3 60,9 68,2 80,4 94,9 106,4 72,5 58,9 -33,9 
Донецька 16,3 55,0 69,3 84,0 91,4 64,7 34,6 36,7 22,8 6,5 -13,9 
Житомирська 3,6 11,5 15,4 17,4 19,3 23,3 28,5 31,5 20,3 16,7 -11,2 
Закарпатська 4,5 11,3 14,8 17,0 17,2 20,2 24,8 27,3 18,6 14,1 -8,7 
Запорізька 8,6 23,4 28,9 34,4 37,2 41,9 48,2 55,4 36,2 27,6 -19,2 
Івано-Франківська 3,9 13,1 17,5 20,6 22,6 27,4 33,8 37,7 19,3 15,4 -18,4 
Київська 5,3 20,6 27,1 33,6 37,0 43,6 55,0 62,0 55,0 49,7 -7,0 
Кіровоградська 2,9 9,2 11,4 13,7 15,2 18,0 22,0 25,6 15,4 12,5 -10,2 
Луганська 7,2 23,0 28,5 36,1 39,5 19,8 8,2 9,1 5,9 -1,3 -3,2 
Львівська 8,8 25,2 31,3 36,2 39,2 45,8 57,5 68,4 51,4 42,6 -17,0 
Миколаївська 3,9 12,7 16,5 19,7 21,0 23,4 27,5 32,1 19,7 15,8 -12,4 
Одеська 9,6 32,6 42,1 50,6 55,6 60,7 72,6 86,1 61,8 52,2 -24,3 
Полтавська 5,2 14,5 18,7 21,7 23,2 26,4 30,6 35,7 25,7 20,5 -10,0 
Рівненська 3,2 9,8 12,8 14,8 16,1 19,7 23,5 25,6 14,9 11,7 -10,7 
Сумська 3,7 9,9 12,8 15,4 16,5 19,2 22,9 26,3 16,2 12,5 -10,1 
Тернопільська 2,7 9,1 11,5 13,0 14,0 16,7 20,3 22,5 11,7 9,0 -10,8 
Харківська 13,4 38,8 49,5 56,3 62,0 71,7 84,1 95,9 65,0 51,6 -30,9 
Херсонська 3,7 11,4 14,0 16,5 17,9 21,2 26,4 29,8 19,1 15,4 -10,7 
Хмельницька 4,1 12,5 15,7 17,9 19,4 22,3 26,0 29,8 20,2 16,1 -9,6 
Черкаська 4,0 13,0 16,3 19,1 20,8 24,0 27,9 30,8 19,9 15,9 -10,9 
Чернівецька 2,5 8,0 9,7 11,1 12,3 14,6 17,5 19,0 13,6 11,1 -5,4 
Чернігівська 3,1 10,1 12,6 14,6 16,0 18,4 21,7 24,7 15,9 12,8 -8,8 
м. Київ 23,3 72,1 89,3 104,4 114,4 127,8 161,7 189,6 158,1 134,8 -31,5 
м. Севастополь 1,8 6,0 7,8 9,4 10,5 - - - - - - 
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Таблиця Б.7 
Структура обороту роздрібної торгівлі за регіонами України  

у 2005, 2010-2017 рр., % (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 
АР Крим 4,1 4,1 4,2 4,4 4,5 - - - - - - 
Вінницька 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 3,2 3,3 3,3 2,6 -0,2 -0,7 
Волинська 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,4 2,6 2,5 1,9 -0,1 -0,6 
Дніпропетровська 7,8 7,7 7,5 7,5 7,7 8,9 9,2 9,1 8,9 1,1 -0,2 
Донецька 9,3 10,2 10,1 10,3 10,3 7,2 3,4 3,1 2,8 -6,5 -0,3 
Житомирська 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,6 2,8 2,7 2,5 0,4 -0,2 
Закарпатська 2,6 2,1 2,2 2,1 1,9 2,2 2,4 2,3 2,3 -0,3 - 
Запорізька 4,9 4,3 4,2 4,2 4,2 4,6 4,7 4,7 4,4 -0,5 -0,3 
Івано-Франківська 2,2 2,4 2,6 2,5 2,5 3,0 3,3 3,2 2,4 0,2 -0,8 
Київська 3,0 3,8 4,0 4,1 4,2 4,8 5,3 5,3 6,7 3,7 1,4 
Кіровоградська 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,1 2,2 1,9 0,2 -0,3 
Луганська 4,1 4,2 4,2 4,4 4,4 2,2 0,8 0,8 0,7 -3,4 -0,1 
Львівська 5,0 4,7 4,6 4,5 4,4 5,1 5,6 5,8 6,3 1,3 0,5 
Миколаївська 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,6 2,7 2,7 2,4 0,2 -0,3 
Одеська 5,5 6,0 6,1 6,2 6,3 6,7 7,0 7,3 7,6 2,1 0,3 
Полтавська 3,0 2,7 2,7 2,7 2,6 2,9 3,0 3,0 3,2 0,2 0,2 
Рівненська 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 2,2 2,3 2,2 1,8 - -0,4 
Сумська 2,1 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 2,2 2,0 -0,1 -0,2 
Тернопільська 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,9 2,0 1,9 1,4 -0,1 -0,5 
Харківська 7,7 7,2 7,2 6,9 7,0 7,9 8,2 8,2 8,0 0,3 -0,2 
Херсонська 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,4 2,6 2,5 2,3 0,2 -0,2 
Хмельницька 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 0,1 - 
Черкаська 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,7 2,7 2,6 2,4 0,1 -0,2 
Чернівецька 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,6 1,7 0,3 0,1 
Чернігівська 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0 0,2 -0,1 
м. Київ 13,4 13,3 13,0 12,9 12,9 14,2 15,7 16,1 19,4 6,0 3,3 
м. Севастополь 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 - - - -   
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Таблиця Б.8 
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за регіонами України у 2005, 

2010-2017 рр., млрд грн (складено за [38]) 

Регіони 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 90,0 271,4 350,1 405,1 433,1 427,5 487,6 556,0 586,3 496,3 30,3 
АР Крим 3,2 9,7 12,9 16,5 18,2 - - - - - - 
Вінницька 2,2 5,5 7,3 8,3 8,8 9,8 11,4 12,6 12,3 10,1 -0,3 
Волинська 1,7 4,6 5,9 7,2 8,2 9,1 11,6 12,0 9,6 7,9 -2,4 
Дніпропетровська 8,1 24,1 29,9 35,0 37,7 42,1 47,7 52,2 56,1 48,0 3,9 
Донецька 7,5 24,6 31,3 37,6 40,2 27,6 15,1 16,0 15,8 8,3 -0,2 
Житомирська 1,7 4,8 6,6 7,2 7,9 9,1 10,8 11,9 12,4 10,7 0,5 
Закарпатська 2,6 5,9 7,5 7,7 8,1 9,7 12,2 13,4 12,2 9,6 -1,2 
Запорізька 3,7 10,5 13,4 16,0 17,1 19,4 22,2 25,4 25,5 21,8 0,1 
Івано-Франківська 1,5 4,8 6,4 7,1 7,5 9,0 10,6 11,7 11,4 9,9 -0,3 
Київська 2,8 11,7 16,3 20,8 22,5 25,1 31,7 37,1 41,8 39,0 4,7 
Кіровоградська 1,4 4,3 5,3 6,2 6,5 7,5 8,6 9,9 10,4 9,0 0,5 
Луганська 2,7 8,9 11,4 14,2 15,0 7,5 3,1 3,5 3,2 0,5 -0,3 
Львівська 5,3 14,5 18,2 19,7 19,8 23,0 29,2 34,1 37,1 31,8 3,0 
Миколаївська 1,7 5,5 7,2 8,3 8,9 9,7 11,4 13,3 13,2 11,5 -0,1 
Одеська 5,0 17,5 22,8 26,9 28,9 30,7 36,8 43,6 47,0 42,0 3,4 
Полтавська 2,4 7,0 9,1 10,4 10,9 11,8 13,5 15,4 16,7 14,3 1,3 
Рівненська 1,5 4,2 5,5 6,2 6,7 8,0 9,4 9,9 9,4 7,9 -0,5 
Сумська 1,7 3,8 5,0 5,8 6,0 6,9 8,1 9,3 9,7 8,0 0,4 
Тернопільська 1,3 3,7 4,7 5,0 5,0 6,1 7,4 8,1 6,5 5,2 -1,6 
Харківська 6,5 18,2 23,0 25,9 28,0 31,2 36,8 41,8 46,1 39,6 4,3 
Херсонська 1,8 5,1 6,3 7,3 7,8 9,1 11,0 12,6 12,7 10,9 0,1 
Хмельницька 1,8 5,1 6,5 7,3 7,5 8,6 10,1 11,5 11,3 9,5 -0,2 
Черкаська 1,7 5,5 7,1 7,9 8,4 9,5 11,1 12,2 11,3 9,6 -0,9 
Чернівецька 1,4 4,0 4,9 5,1 5,3 6,4 7,7 8,2 7,2 5,8 -1,0 
Чернігівська 1,5 4,2 5,5 6,3 6,8 7,7 8,9 10,0 10,3 8,8 0,3 
м. Київ 16,6 50,6 66,0 73,8 79,7 82,9 101,3 120,4 137,3 120,7 16,9 
м. Севастополь 0,8 3,0 4,1 5,3 5,9 - - - - - - 
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Таблиця Б.9 
Структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за регіонами 

України у 2005, 2010-2017 рр., % (складено за [38]) 

Регіони 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 
АР Крим 3,6 3,6 3,7 4,1 4,2 - - - - - - 
Вінницька 2,4 2,0 2,1 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,1 -0,3 -0,2 
Волинська 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,2 1,6 -0,3 -0,6 
Дніпропетровська 9,0 8,9 8,5 8,6 8,7 9,8 9,8 9,4 9,6 0,6 0,2 
Донецька 8,3 9,1 8,9 9,3 9,3 6,5 3,1 2,9 2,7 -5,6 -0,2 
Житомирська 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 2,1 2,2 2,1 2,1 0,2 - 
Закарпатська 2,9 2,2 2,1 1,9 1,9 2,3 2,5 2,4 2,1 -0,8 -0,3 
Запорізька 4,1 3,9 3,8 3,9 3,9 4,5 4,6 4,6 4,3 0,2 -0,3 
Івано-Франківська 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 2,1 2,2 2,1 1,9 0,2 -0,2 
Київська 3,1 4,3 4,7 5,1 5,2 5,9 6,5 6,7 7,1 4,0 0,4 
Кіровоградська 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 0,2 - 
Луганська 3,0 3,3 3,3 3,5 3,5 1,8 0,6 0,6 0,5 -2,5 -0,1 
Львівська 5,9 5,3 5,2 4,9 4,6 5,4 6,0 6,1 6,3 0,4 0,2 
Миколаївська 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 2,3 2,3 2,4 2,3 0,4 -0,1 
Одеська 5,6 6,4 6,5 6,6 6,7 7,2 7,5 7,8 8,0 2,4 0,2 
Полтавська 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 0,1 - 
Рівненська 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5 1,9 1,9 1,8 1,6 -0,1 -0,2 
Сумська 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 -0,2 - 
Тернопільська 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5 1,1 -0,3 -0,4 
Харківська 7,2 6,7 6,6 6,4 6,5 7,3 7,5 7,5 7,9 0,7 0,4 
Херсонська 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 2,1 2,3 2,3 2,2 0,2 -0,1 
Хмельницька 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 2,0 2,1 2,1 1,9 -0,1 -0,2 
Черкаська 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 2,2 2,3 2,2 1,9 - -0,3 
Чернівецька 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,5 1,6 1,5 1,2 -0,4 -0,3 
Чернігівська 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 0,1 - 
м. Київ 18,4 18,6 18,9 18,2 18,4 19,4 20,8 21,7 23,4 5,0 1,7 
м. Севастополь 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 - - - - - - 
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Таблиця Б.10 
Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі за регіонами України у 2005, 2010-

2017 рр., млрд грн (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 511,2 861,0 1107,3 1093,3 1074,8 988,0 1244,2 1556,0 1908,7 1397,5 352,7 
АР Крим 5,3 13,7 14,1 13,0 13,6 - - - - - - 
Вінницька 3,1 8,5 7,7 8,9 8,7 10,5 18,2 14,8 18,8 15,7 4,0 
Волинська 10,4 15,8 13,3 13,6 14,7 14,1 18,5 51,9 72,6 62,2 20,7 
Дніпропетровська 66,5 98,9 97,4 85,9 89,0 77,7 93,3 122,3 149,8 83,3 27,5 
Донецька 68,1 173,9 238,0 207,1 176,4 95,6 68,1 53,1 57,4 -10,7 4,3 
Житомирська 47,6 13,6 5,4 5,6 5,5 5,5 6,7 16,5 18,2 -29,4 1,7 
Закарпатська 3,8 6,8 10,1 8,8 11,2 12,8 14,0 6,7 6,5 2,7 -0,2 
Запорізька 19,6 25,7 21,4 16,9 16,2 15,9 22,8 35,0 39,7 20,1 4,7 
Івано-Франківська 4,9 8,7 6,4 7,3 10,6 6,8 9,2 11,4 12,2 7,3 0,8 
Київська 19,5 44,0 50,5 61,1 61,5 65,8 83,8 101,4 122,0 102,5 20,6 
Кіровоградська 3,0 8,4 9,2 12,2 16,0 20,4 14,5 17,3 20,2 17,2 2,9 
Луганська 16,5 22,1 18,8 19,0 15,2 7,8 3,8 4,8 4,8 -11,7 - 
Львівська 18,5 23,9 39,3 41,7 39,2 41,7 36,4 37,9 43,3 24,8 5,4 
Миколаївська 16,6 21,1 17,1 16,6 18,1 17,4 23,7 30,8 37,3 20,7 6,5 
Одеська 21,9 46,8 45,5 42,9 41,8 38,8 43,6 75,2 91,7 69,8 16,5 
Полтавська 8,4 32,6 11,8 11,4 12,1 12,8 16,2 23,0 27,1 18,7 4,1 
Рівненська 3,6 3,7 4,7 4,4 4,3 4,4 6,2 7,6 9,0 5,4 1,4 
Сумська 3,0 5,3 5,4 5,0 4,8 5,1 11,1 15,6 17,0 14,0 1,4 
Тернопільська 1,5 4,9 11,7 19,6 19,6 22,9 30,5 9,6 11,8 10,3 2,2 
Харківська 26,6 46,7 51,8 42,2 42,2 44,5 62,9 66,8 80,0 53,4 13,2 
Херсонська 5,2 10,6 8,3 62,2 6,2 7,1 9,0 10,8 12,6 7,4 1,8 
Хмельницька 8,0 5,0 5,5 6,4 6,4 4,9 6,9 10,4 15,7 7,7 5,3 
Черкаська 4,4 9,8 11,8 12,3 12,3 15,2 23,1 22,7 26,9 22,5 4,2 
Чернівецька 2,0 2,5 3,1 3,1 3,1 2,8 3,7 4,3 5,1 3,1 0,8 
Чернігівська 2,5 5,9 7,2 6,6 6,6 7,6 9,9 10,8 12,4 9,9 1,6 
м. Київ 164,6 378,2 383,8 416,0 416,0 430,0 608,3 795,3 996,6 832,0 201,3 
м. Севастополь 2,6 11,2 7,9 3,4 3,3 - - - - - - 
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Таблиця Б.11 
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за регіонами України 

у 2005, 2010-2017 рр., % (складено за [38]) 

Регіони 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 
АР Крим 1,0 1,6 1,3 1,2 1,3 - - - - - - 
Вінницька 0,6 1,0 0,7 0,8 0,8 1,1 1,5 1,0 1,0 0,4 - 
Волинська 2,0 1,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 3,3 3,8 1,8 0,5 
Дніпропетровська 13,0 11,5 8,8 7,9 8,3 7,9 7,5 7,9 7,8 -5,2 -0,1 
Донецька 13,3 20,2 21,5 18,9 16,4 9,7 5,5 3,4 3,0 -10,3 -0,4 
Житомирська 9,3 1,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 1,1 1,0 -8,3 -0,1 
Закарпатська 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0 1,3 1,1 0,4 0,3 -0,4 -0,1 
Запорізька 3,8 3,0 1,9 1,5 1,5 1,6 1,8 2,2 2,1 -1,7 -0,1 
Івано-Франківська 1,0 1,0 0,6 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 -0,4 -0,1 
Київська 3,8 5,1 4,6 5,6 5,7 6,7 6,7 6,5 6,4 2,6 -0,1 
Кіровоградська 0,6 1,0 0,8 1,1 1,5 2,1 1,2 1,1 1,1 0,5 - 
Луганська 3,2 2,6 1,7 1,7 1,4 0,8 0,3 0,3 0,3 -2,9 - 
Львівська 3,6 2,8 3,5 3,8 3,6 4,2 2,9 2,4 2,3 -1,3 -0,1 
Миколаївська 3,2 2,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 -1,2 - 
Одеська 4,3 5,4 4,1 3,9 3,9 3,9 3,5 4,8 4,8 0,5 - 
Полтавська 1,6 3,8 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 -0,2 -0,1 
Рівненська 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 -0,2 - 
Сумська 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,9 1,0 0,9 0,3 -0,1 
Тернопільська 0,3 0,6 1,1 1,8 1,8 2,3 2,5 0,6 0,6 0,3 - 
Харківська 5,2 5,4 4,7 3,9 3,9 4,5 5,1 4,3 4,2 -1,0 -0,1 
Херсонська 1,0 1,2 0,7 5,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 -0,3 - 
Хмельницька 1,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 -0,8 0,1 
Черкаська 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,9 1,5 1,4 0,5 -0,1 
Чернівецька 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,1 - 
Чернігівська 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,1 -0,1 
м. Київ 32,2 43,9 34,7 38,0 38,7 43,5 48,9 51,1 52,2 20,0 1,1 
м. Севастополь 0,5 1,3 0,7 0,3 0,3 - - - - - - 
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Таблиця Б.12 
Торгова площа магазинів підприємств роздрібної торгівлі за регіонами України у 2005, 

2010-2017 рр., тис. м2 (складено за [38]) 

Регіони 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 6359 8431 9013 9294 9419 7753 7721 7698 7031 672 -667 
АР Крим 229 277 322 306 309 - - - - - - 
Вінницька 218 235 240 245 232 202 209 210 205 -13 -5 
Волинська 136 169 170 168 161 160 163 160 144 8 -16 
Дніпропетровська 543 731 792 771 787 723 727 702 636 93 -66 
Донецька 556 801 837 893 878 439 252 232 197 -359 -35 
Житомирська 186 182 181 179 185 161 161 164 153 -33 -11 
Закарпатська 131 184 195 187 177 178 182 184 171 40 -13 
Запорізька 238 374 392 407 414 314 340 323 286 48 -37 
Івано-Франківська 124 169 171 184 180 169 167 168 154 30 -14 
Київська 206 313 344 369 408 421 450 477 464 258 -13 
Кіровоградська 131 139 146 148 153 138 138 141 129 -2 -12 
Луганська 238 303 345 356 353 74 53 53 58 -180 5 
Львівська 355 427 436 432 435 438 458 466 422 67 -44 
Миколаївська 150 209 214 240 236 209 217 207 180 30 -27 
Одеська 474 513 576 612 637 584 625 637 621 147 -16 
Полтавська 178 263 263 272 266 241 235 235 198 20 -37 
Рівненська 122 179 203 210 197 200 178 179 160 38 -19 
Сумська 139 145 163 169 171 171 167 161 153 14 -8 
Тернопільська 91 122 126 119 118 110 112 117 97 6 -20 
Харківська 382 544 589 587 582 571 579 583 539 157 -44 
Херсонська 149 186 181 189 210 210 211 209 180 31 -29 
Хмельницька 187 207 227 223 226 213 213 217 191 4 -26 
Черкаська 151 185 192 194 205 177 164 158 138 -13 -20 
Чернівецька 78 111 111 119 116 108 111 118 101 23 -17 
Чернігівська 169 159 186 192 184 161 172 166 146 -23 -20 
м. Київ 714 1167 1254 1374 1439 1381 1437 1431 1307 593 -124 
м. Севастопол 84 137 157 149 160 - - - - - - 
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Таблиця Б.13 
Роздрібний товарооборот на одну особу населення за регіонами України у 2005, 2010-

2017 рр. (складено за [38]) 

Регіони 

2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017.р 
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Україна 1,9 5,9 7,7 8,9 9,5 9,9 11,4 13,0 13,8 
АР Крим 1,6 10 4,9 10 6,6 10 8,4 9 9,2 8 - - - - - - - - 
Вінницька 1,3 22 3,3 26 4,5 25 5,1 25 5,4 25 6,1 23 7,1 22 7,9 22 8,0 21 
Волинська 1,7 9 4,4 16 5,7 15 6,9 13 7,8 10 8,7 8 11,1 8 11,5 10 11,6 10 
Дніпропетровська 2,3 2 7,2 4 9,0 5 10,6 5 11,4 5 12,8 3 14,6 4 16,1 4 15,8 5 
Донецька 1,6 12 5,5 9 7,1 9 8,6 8 9,2 9 6,4 21 3,5 24 3,8 24 3,7 24 
Житомирська 1,3 21 3,8 22 5,1 19 5,7 20 6,3 20 7,2 15 8,6 15 9,6 16 9,7 16 
Закарпатська 2,1 7 4,7 13 6,0 13 6,2 18 6,4 18 7,7 12 9,7 11 10,6 12 10,8 11 
Запорізька 2,0 8 5,8 7 7,4 7 8,9 7 9,6 7 10,9 6 12,6 6 14,5 6 14,8 6 
Івано-Франківська 1,1 27 3,4 24 4,6 24 5,1 24 5,5 24 6,5 20 7,6 20 8,4 20 8,3 20 
Київська 1,6 11 6,8 5 9,5 4 12,1 3 13,1 3 14,5 2 18,3 2 21,4 2 22,0 2 
Кіровоградська 1,3 19 4,3 17 5,3 18 6,2 16 6,6 17 7,7 13 8,8 14 10,2 13 10,2 13 
Луганська 1,1 26 3,9 19 5,0 20 6,3 15 6,7 16 3,4 25 1,4 25 1,6 25 1,4 25 
Львівська 2,1 6 5,7 8 7,2 8 7,8 10 7,8 11 9,1 7 11,5 7 13,5 7 14,0 7 
Миколаївська 1,4 16 4,7 12 6,1 12 7,1 12 7,6 12 8,3 10 9,8 10 11,5 9 11,6 9 
Одеська 2,1 5 7,3 3 9,5 3 11,3 4 12,1 4 12,8 4 15,4 3 18,3 3 18,8 3 
Полтавська 1,6 14 4,7 11 6,1 11 7,1 11 7,4 13 8,1 11 9,3 12 10,8 11 10,5 12 
Рівненська 1,3 17 3,7 23 4,8 23 5,4 23 5,8 22 6,9 18 8,1 18 8,5 19 5,4 23 
Сумська 1,3 18 3,2 27 4,3 27 5,1 26 5,3 26 6,1 22 7,3 21 8,4 21 8,5 19 
Тернопільська 1,2 25 3,4 25 4,3 26 4,6 27 4,7 27 5,7 24 6,9 23 7,6 23 7,5 22 
Харківська 2,3 3 6,6 6 8,4 6 9,4 6 10,2 6 11,4 5 13,5 5 15,4 5 15,9 4 
Херсонська 1,6 13 4,6 14 5,8 14 6,8 14 7,2 14 8,5 9 10,3 9 11,9 8 11,8 8 
Хмельницька 1,3 23 3,9 21 4,9 22 5,5 22 5,7 23 6,6 19 7,8 19 8,9 18 9,5 17 
Черкаська 1,2 24 4,2 18 5,5 16 6,2 17 6,7 15 7,6 14 8,9 13 9,8 14 10,0 14 
Чернівецька 1,5 15 4,5 15 5,4 17 5,6 21 5,8 21 7,1 17 8,4 17 9,0 17 9,1 18 
Чернігівська 1,3 20 3,8 20 5,0 21 5,8 19 6,3 19 7,2 16 8,4 16 9,6 15 9,7 15 
м. Київ 6,2 1 18,1 1 23,5 1 26,1 1 27,9 1 28,8 1 35,0 1 41,3 1 44,2 1 
м. Севастополь 2,2 4 7,9 2 10,7 2 13,8 2 15,2 2 - - - - - - - - 
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Таблиця Б.14 

Забезпеченість населення об’єктами роздрібної торгівлі за регіонами України у 2005, 2010-2017 
рр., од. на 10 тис. осіб (складено за [38]) 

Регіони 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 16 14 14 14 13 12 12 12 9 -7 -3 
АР Крим 18 16 16 14 14 - - - - - - 
Вінницька 19 16 15 15 13 12 12 12 10 -9 -2 
Волинська 19 15 15 15 14 14 13 13 9 -10 -4 
Дніпропетровська 15 13 13 12 12 11 11 12 10 -5 -2 
Донецька 13 12 12 12 12 5 4 4 3 -10 -1 
Житомирська 18 16 15 15 14 13 13 13 10 -8 -3 
Закарпатська 17 13 13 11 11 10 10 10 7 -10 -3 
Запорізька 15 14 13 13 13 13 13 13 9 -6 -4 
Івано-Франківська 14 12 12 12 11 11 10 10 7 -7 -3 
Київська 16 17 17 17 17 16 17 17 14 -2 -3 
Кіровоградська 20 19 18 16 15 15 15 15 12 -8 -3 
Луганська 13 12 12 12 11 3 2 2 2 -11 - 
Львівська 20 16 16 15 15 15 15 15 12 -8 -3 
Миколаївська 17 13 13 13 12 12 12 12 10 -7 -2 
Одеська 17 14 14 13 13 13 13 13 10 -7 -3 
Полтавська 19 16 16 15 14 13 13 13 11 -8 -2 
Рівненська 15 14 14 14 13 13 13 13 10 -5 -3 
Сумська 15 13 13 12 12 11 11 10 8 -7 -2 
Тернопільська 13 11 12 11 10 10 11 10 8 -5 -2 
Харківська 14 13 13 14 13 13 13 14 12 -2 -2 
Херсонська 16 13 13 12 12 12 13 13 10 -6 -3 
Хмельницька 18 14 15 14 14 14 14 14 10 -8 -4 
Черкаська 16 14 15 14 13 13 12 12 9 -7 -3 
Чернівецька 13 11 11 11 10 10 10 10 7 -6 -3 
Чернігівська 22 18 18 17 15 14 14 14 11 -11 -3 
м. Київ 14 15 16 17 18 17 17 16 14 - -2 
м. Севастополь 23 23 21 19 20 - - - - - - 
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Таблиця Б.15 
Забезпеченість населення торговою площею магазинів підприємств роздрібної торгівлі 

за регіонами України у 2005, 2010-2017 рр., м2 на  
10 тис. осіб (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 1355 1842 1975 2040 2073 1806 1805 1808 1659 304 -149 
АР Крим 1158 1411 1639 1557 1571 - - - - - - 
Вінницька 1275 1431 1469 1505 1435 1254 1303 1318 1299 24 -19 
Волинська 1312 1624 1639 1608 1546 1531 1562 1538 1387 75 -151 
Дніпропетровська 1574 2189 2384 2331 2389 2205 2232 2171 1969 395 -202 
Донецька 1202 1807 1900 2042 2022 1020 590 547 468 -734 -79 
Житомирська 1391 1422 1425 1412 1464 1283 1288 1319 1239 -152 -80 
Закарпатська 1052 1480 1561 1494 1409 1411 1446 1466 1360 308 -106 
Запорізька 1280 2074 2191 2281 2332 1779 1943 1857 1658 378 -199 
Івано-Франківська 890 1224 1236 1333 1300 1219 1204 1216 1121 231 -95 
Київська 1172 1825 2002 2139 2363 2438 2602 2747 2647 1475 -100 
Кіровоградська 1228 1379 1459 1492 1556 1407 1412 1461 1344 116 -117 
Луганська 987 1326 1520 1576 1577 330 241 242 268 -719 26 
Львівська 1381 1679 1716 1703 1716 1725 1808 1842 1670 289 -172 
Миколаївська 1235 1767 1814 2049 2020 1798 1874 1804 1574 339 -230 
Одеська 1974 2148 2411 2557 2658 2439 2615 2670 2607 633 -63 
Полтавська 1140 1765 1784 1854 1826 1665 1636 1651 1399 259 -252 
Рівненська 1056 1554 1755 1813 1700 1728 1536 1542 1382 326 -160 
Сумська 1138 1247 1417 1477 1514 1524 1502 1454 1396 258 -58 
Тернопільська 820 1121 1162 1105 1091 1021 1052 1102 926 106 -176 
Харківська 1353 1977 2149 2140 2125 2092 2128 2158 2002 649 -156 
Херсонська 1318 1710 1672 1753 1954 1960 1983 1978 1724 406 -254 
Хмельницька 1361 1556 1719 1701 1734 1631 1639 1687 1500 139 -187 
Черкаська 1123 1442 1501 1525 1624 1420 1323 1284 1127 4 -157 
Чернівецька 865 1228 1227 1304 1283 1191 1223 1309 1119 254 -190 
Чернігівська 1443 1446 1708 1776 1725 1527 1645 1602 1434 -9 -168 
м. Київ 2650 4166 4455 4831 5013 4784 4945 4888 4452 1802 -436 
м. Севастополь 2213 3613 4129 3874 4139 - - - - - - 
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Таблиця Б.16 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників торговельних підприємств за 

регіонами України у 2005, 2010-2017 рр., грн (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 713 1874 2339 2704 3010 3439 4692 5808 7631 6918 1823 
АР Крим 534 1331 1606 1783 1979 - - - - - - 
Вінницька 482 1422 1688 1937 2146 2420 3168 3698 5712 5230 2014 
Волинська 501 1242 1453 1701 1918 2078 2716 3372 4657 4156 1285 
Дніпропетровська 686 1484 2155 2278 2269 2703 3613 4380 6182 5496 1802 
Донецька 681 1949 2433 2961 3337 3520 7624 7658 10142 9461 2484 
Житомирська 482 1296 1646 1784 1965 2303 2868 3658 5529 5047 1871 
Закарпатська 610 1528 1690 1911 2182 2355 3305 3539 5269 4659 1730 
Запорізька 569 1174 1692 1873 1916 2201 2861 3712 5383 4814 1671 
Івано-Франківська 520 1459 1676 1875 1979 2122 2628 3525 4897 4377 1372 
Київська 889 1930 2809 3450 3438 3842 5634 6572 9112 8223 2540 
Кіровоградська 500 1230 1496 1844 1980 2358 2761 3453 5161 4661 1708 
Луганська 639 1367 1677 1870 1937 2310 2040 2896 3956 3317 1060 
Львівська 636 1562 1876 2138 2461 2540 3298 4455 5611 4975 1156 
Миколаївська 567 1597 1916 2046 2207 2817 3766 4646 6598 6031 1952 
Одеська 568 1347 1756 2207 2534 2544 3196 3890 5088 4520 1198 
Полтавська 611 1423 1864 2104 2233 2355 2848 3342 5535 4924 2193 
Рівненська 596 1389 1655 1743 2122 2174 2653 3271 4479 3883 1208 
Сумська 503 1275 1664 1706 1810 2033 2639 3274 4728 4225 1454 
Тернопільська 467 1260 1573 1796 2112 2631 3044 4440 5916 5449 1476 
Харківська 582 1366 1892 1866 2074 2324 2866 3368 4749 4167 1381 
Херсонська 464 1412 1583 1729 1912 2333 2740 5288 6396 5932 1108 
Хмельницька 492 1420 1670 1951 2055 2253 2861 3579 6185 5693 2606 
Черкаська 540 1336 1983 2250 2067 2319 2910 3802 4987 4447 1185 
Чернівецька 611 1490 1644 1881 2021 2318 2911 3939 5040 4429 1101 
Чернігівська 465 1349 1641 1775 1990 2248 2998 4097 4767 4302 670 
м. Київ 1349 3207 3729 4319 4896 5452 7610 9811 11982 10633 2171 
м. Севастополь 498 1459 1653 1824 2281 - - - - - - 
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Таблиця Б.17 
Кількість зайнятого населення у торговельних підприємствах за регіонами України у 

2005, 2010-2017 рр., тис. осіб (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 4175,2 4832,0 4865,0 4441,7 4556,2 3965,7 3510,7 3516,2 3525,8 -649,4 9,6 
АР Крим 196,4 258,9 268,6 241,7 246,2 - - - - - - 
Вінницька 107,2 139,2 143,2 127,1 130,0 120,4 132,0 129,7 120,7 13,5 -9,0 
Волинська 82,8 104,1 103,8 92,6 95,4 87,9 89,0 87,0 86,6 3,8 -0,4 
Дніпропетровська 333,2 393,8 389,8 374,7 391,2 362,0 367,2 349,1 340,8 7,6 -8,3 
Донецька 467,0 476,5 493,2 453,8 466,0 441,8 148,5 144,0 154,3 -312,7 10,3 
Житомирська 99,0 148,2 141,2 130,3 134,4 119,4 117,9 123,9 125,4 26,4 1,5 
Закарпатська 95,7 107,0 109,1 93,0 96,7 95,6 92,6 89,5 86,0 -9,7 -3,5 
Запорізька 163,1 193,3 193,5 182,2 184,4 168,4 156,0 157,5 151,1 -12,0 -6,4 
Івано-Франківська 92,1 103,3 104,7 98,9 104,5 99,6 103,3 104,6 105,9 13,8 1,3 
Київська 153,6 171,7 172,9 150,2 159,3 149,8 157,4 157,3 160,2 6,6 2,9 
Кіровоградська 73,9 79,4 78,4 73,4 76,4 67,6 64,4 62,1 61,0 -12,9 -1,1 
Луганська 236,5 261,6 268,7 256,6 271,6 263,4 61,6 65,9 69,7 -166,8 3,8 
Львівська 190,6 232,6 233,2 200,8 202,9 189,3 194,0 191,4 192,4 1,8 1,0 
Миколаївська 107,0 119,2 125,9 114,6 115,4 99,5 99,2 96,1 93,4 -13,6 -2,7 
Одеська 228,4 274,8 273,9 247,8 251,9 229,1 230,7 234,4 232,8 4,4 -1,6 
Полтавська 121,3 138,0 148,0 136,6 138,4 119,1 113,2 117,2 119,9 -1,4 2,7 
Рівненська 108,4 126,5 131,0 123,8 126,2 120,6 128,1 120,9 117,5 9,1 -3,4 
Сумська 105,7 107,1 108,0 105,4 106,7 88,8 89,8 94,4 96,4 -9,3 2,0 
Тернопільська 62,2 86,8 83,7 72,2 73,1 69,9 69,6 68,2 74,3 12,1 6,1 
Харківська 324,5 356,2 335,4 297,3 303,2 276,5 281,7 299,8 301,6 -22,9 1,8 
Херсонська 89,1 112,2 107,0 100,2 102,7 95,1 96,6 95,3 94,5 5,4 -0,8 
Хмельницька 116,8 137,1 133,9 126,4 128,8 114,6 110,1 112,3 113,7 -3,1 1,4 
Черкаська 105,7 111,0 110,9 100,4 100,9 96,9 94,1 90,3 92,1 -13,6 1,8 
Чернівецька 70,1 84,9 86,3 73,8 75,2 69,6 69,2 70,4 70,3 0,2 -0,1 
Чернігівська 97,7 111,7 104,7 102,0 103,3 94,4 95,5 94,4 91,9 -5,8 -2,5 
м. Київ 314,1 354,3 371,6 326,1 330,9 326,4 349,0 360,5 373,3 59,2 12,8 
м. Севастополь 33,1 42,6 44,4 39,8 40,5 - - - - - - 
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Таблиця Б.18 
Кількість зайнятих у торговельних підприємствах на величину торгової площі за 

регіонами України у 2005, 2010-2017 рр., осіб на 10 м2 (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 7 6 5 5 5 5 5 5 5 -2 - 
АР Крим 9 9 8 8 8 - - - - - - 
Вінницька 5 6 6 5 6 6 6 6 6 1 - 
Волинська 6 6 6 6 6 5 5 5 6 - 1 
Дніпропетровська 6 5 5 5 5 5 5 5 5 -1 - 
Донецька 8 6 6 5 5 10 6 6 8 - 2 
Житомирська 5 8 8 7 7 7 7 8 8 3 - 
Закарпатська 7 6 6 5 5 5 5 5 5 -2 - 
Запорізька 7 5 5 4 4 5 5 5 5 -2 - 
Івано-Франківська 7 6 6 5 6 6 6 6 7 - 1 
Київська 7 5 5 4 4 4 3 3 3 -4 - 
Кіровоградська 6 6 5 5 5 5 5 4 5 -1 1 
Луганська 10 9 8 7 8 36 12 12 12 2 - 
Львівська 5 5 5 5 5 4 4 4 5 - 1 
Миколаївська 7 6 6 5 5 5 5 5 5 -2 - 
Одеська 5 5 5 4 4 4 4 4 4 -1 - 
Полтавська 7 5 6 5 5 5 5 5 6 -1 1 
Рівненська 9 7 6 6 6 6 7 7 7 -2 - 
Сумська 8 7 7 6 6 5 5 6 6 -2 - 
Тернопільська 7 7 7 6 6 6 6 6 8 1 2 
Харківська 8 7 6 5 5 5 5 5 6 -2 1 
Херсонська 6 6 6 5 5 5 5 5 5 -1 - 
Хмельницька 6 7 6 6 6 5 5 5 6 - 1 
Черкаська 7 6 6 5 5 5 6 6 7 - 1 
Чернівецька 9 8 8 6 6 6 6 6 7 -2 1 
Чернігівська 6 7 6 5 6 6 6 6 6 - - 
м. Київ 4 3 3 2 2 2 2 3 3 -1 - 
м. Севастополь 4 3 3 3 3 - - - - - - 
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Таблиця Б.19 
Роздрібний товарооборот на 1 м2 торгової площі магазинів за регіонами України у 2005, 

2010-2017 рр., тис. грн (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 14,2 32,2 38,8 43,6 46,0 55,1 63,2 72,2 83,4 69,2 11,2 
АР Крим 14,0 35,0 40,1 53,9 58,9 - - - - - - 
Вінницька 10,1 23,4 30,4 33,9 37,9 48,5 54,5 60,0 60,0 49,9 - 
Волинська 12,5 27,2 34,7 42,9 50,9 56,9 71,2 75,0 66,7 54,2 -8,3 
Дніпропетровська 14,9 33,0 37,8 45,4 47,9 58,2 65,6 74,4 88,2 73,3 13,8 
Донецька 13,5 30,7 37,4 42,1 45,8 62,9 59,9 69,0 80,2 66,7 11,2 
Житомирська 9,1 26,4 36,5 40,2 42,7 56,5 67,1 72,6 81,0 71,9 8,4 
Закарпатська 19,8 32,1 38,5 41,2 45,8 54,5 67,0 72,8 71,3 51,5 -1,5 
Запорізька 15,5 28,1 34,2 39,3 41,3 61,8 65,3 78,6 89,2 73,7 10,6 
Івано-Франківська 12,1 28,4 37,4 38,6 41,7 53,3 63,5 69,6 74,0 61,9 4,4 
Київська 13,6 37,4 47,4 56,4 55,1 59,6 70,4 77,8 90,1 76,5 12,3 
Кіровоградська 10,7 30,9 36,3 41,9 42,5 54,3 62,3 70,2 80,6 69,9 10,4 
Луганська 11,3 29,4 33,0 39,9 42,5 101,4 58,5 66,0 55,2 43,9 -10,8 
Львівська 14,9 34,0 41,7 45,6 45,5 52,5 63,8 73,2 87,9 73,0 14,7 
Миколаївська 11,3 26,3 33,6 34,6 37,7 46,4 52,5 64,3 73,3 62,0 9,0 
Одеська 10,5 34,1 39,6 44,0 45,4 52,6 58,9 68,4 75,7 65,2 7,3 
Полтавська 13,5 26,6 34,6 38,2 41,0 49,0 57,4 65,5 84,3 70,8 18,8 
Рівненська 12,3 23,5 27,1 29,5 34,0 40,0 52,8 55,3 58,8 46,5 3,5 
Сумська 12,2 26,2 30,7 34,3 35,1 40,4 48,5 57,8 63,4 51,2 5,6 
Тернопільська 14,3 30,3 37,3 42,0 42,4 55,5 66,1 69,2 67,0 52,7 -2,2 
Харківська 17,0 33,5 39,0 44,1 48,1 54,6 63,6 71,7 85,5 68,5 13,8 
Херсонська 12,1 27,4 34,8 38,6 37,1 43,3 52,1 60,3 70,6 58,5 10,3 
Хмельницька 9,6 24,6 28,6 32,7 33,2 40,4 47,4 53,0 59,2 49,6 6,2 
Черкаська 11,3 29,7 37,0 40,7 41,0 53,7 67,7 77,2 81,9 70,6 4,7 
Чернівецька 17,9 36,0 44,1 42,9 45,7 59,3 69,4 69,5 71,3 53,4 1,8 
Чернігівська 8,9 26,4 29,6 32,8 37,0 47,8 51,7 60,2 70,5 61,6 10,3 
м. Київ 23,2 43,4 52,6 53,7 55,4 60,0 70,5 84,1 105,0 81,8 20,9 
м. Севастополь 9,5 21,9 26,1 35,6 36,9 - - - - - - 
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Таблиця Б.20 
Частки товарів, виготовлених на території України, у структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі підприємств за регіонами  
у 2005, 2010-2017 рр., % (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 70,5 64,3 61,9 58,9 57,2 57,8 58,1 55,8 52,3 -18,2 -3,5 
АР Крим 74,8 70,4 69,3 68,4 62,5 - - - - - - 
Вінницька 82,3 71,5 62,7 58,1 56,4 57,4 57,1 53,2 47,3 -35,0 -5,9 
Волинська 85,3 68,9 70,7 62,1 55,6 55,6 51,8 52,2 56,4 -28,9 4,2 
Дніпропетровська 67,3 63,0 62,7 61,4 60,2 60,8 61,8 58,7 56,4 -10,9 -2,3 
Донецька 64,1 62,3 59,3 57,8 55,8 60,1 68,0 63,6 57,6 -6,5 -6,0 
Житомирська 83,7 75,2 74,1 71,0 67,8 67,6 65,5 62,2 59,1 -24,6 -3,1 
Закарпатська 85,4 60,7 55,9 54,9 54,3 57,0 59,4 54,4 52,0 -33,4 -2,4 
Запорізька 75,8 66,9 67,0 67,1 67,3 67,8 66,8 62,5 59,6 -16,2 -2,9 
Івано-Франківська 83,1 66,1 64,5 62,3 63,3 67,7 66,2 62,9 60,0 -23,1 -2,9 
Київська 83,0 69,4 64,6 57,7 53,7 54,6 56,3 55,5 53,3 -29,7 -2,2 
Кіровоградська 87,2 77,8 74,4 72,9 70,6 71,1 70,8 68,3 66,3 -20,9 -2,0 
Луганська 72,5 63,1 60,1 58,9 59,0 60,4 66,7 62,4 58,9 -13,6 -3,5 
Львівська 77,3 67,8 63,0 58,7 59,1 57,6 60,2 56,2 53,3 -24,0 -2,9 
Миколаївська 75,6 70,3 71,3 68,7 64,5 61,0 63,9 60,7 57,8 -17,8 -2,9 
Одеська 68,7 63,4 59,2 54,6 53,5 52,3 50,8 51,0 49,8 -18,9 -1,2 
Полтавська 74,2 67,3 64,4 62,8 61,8 63,2 64,0 60,0 55,1 -19,1 -4,9 
Рівненська 83,3 67,9 62,6 60,3 57,5 56,9 59,0 56,1 53,3 -30,0 -2,8 
Сумська 81,1 75,5 74,1 71,7 69,6 68,8 68,6 64,2 62,0 -19,1 -2,2 
Тернопільська 86,7 69,1 67,2 61,8 60,3 60,1 57,8 54,9 51,5 -35,2 -3,4 
Харківська 63,6 60,6 59,6 55,8 55,0 57,7 58,0 55,1 52,0 -11,6 -3,1 
Херсонська 77,3 76,4 72,6 63,9 61,0 59,8 59,0 56,1 53,8 -23,5 -2,3 
Хмельницька 75,8 71,6 65,3 61,8 59,1 63,4 64,4 61,2 57,0 -18,8 -4,2 
Черкаська 82,6 76,7 75,1 71,3 69,5 69,4 67,6 64,1 57,3 -25,3 -6,8 
Чернівецька 82,6 71,7 70,6 64,9 66,4 66,9 69,6 61,1 56,8 -25,8 -4,3 
Чернігівська 81,4 78,2 72,7 69,8 67,8 66,3 67,0 64,7 62,8 -18,6 -1,9 
м. Київ 53,1 53,3 51,9 48,3 47,0 47,5 47,7 46,3 43,3 -9,8 -3,0 
м. Севастополь 76,2 59,5 58,2 57,3 57,2 - - - - - - 
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Таблиця Б.21 
Товарні запаси підприємств роздрібної торгівлі за регіонами України у 2005, 2010-2017 

рр., млрд грн (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 9,6 31,2 38,0 40,7 46,8 45,9 53,0 63,6 69,3 59,7 5,7 
АР Крим 0,3 1,0 1,3 1,4 1,6 - - - - - - 
Вінницька 0,2 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,3 0,2 
Волинська 0,2 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 0,9 - 
Дніпропетровська 0,8 3,1 3,3 3,5 4,0 5,5 5,3 6,1 7,7 6,9 1,6 
Донецька 0,7 2,4 3,4 4,0 5,1 2,1 1,4 1,5 1,4 0,7 -0,1 
Житомирська 0,1 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 - 
Закарпатська 0,2 0,6 0,7 0,7 1,2 1,2 1,1 1,7 1,5 1,3 -0,2 
Запорізька 0,3 1,2 1,6 1,6 2,4 1,9 2,4 2,8 2,6 2,3 -0,2 
Івано-Франківська 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,4 1,3 1,0 -0,1 
Київська 0,3 1,3 1,5 1,9 1,6 1,8 2,1 4,0 4,8 4,5 0,8 
Кіровоградська 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 - 
Луганська 0,2 1,0 1,3 1,5 2,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 -0,1 
Львівська 0,4 1,4 1,6 1,9 2,0 2,5 3,3 4,2 5,0 4,6 0,8 
Миколаївська 0,2 0,6 0,7 0,7 1,4 0,9 1,2 1,5 1,2 1,0 -0,3 
Одеська 0,6 2,5 2,8 2,9 3,0 4,0 5,3 5,5 5,8 5,2 0,3 
Полтавська 0,2 0,7 1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,5 1,3 -0,1 
Рівненська 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,4 1,3 0,3 
Сумська 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 - 
Тернопільська 0,1 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 0,8 0,7 -0,1 
Харківська 0,8 2,1 2,7 2,8 3,3 4,1 5,1 5,7 6,0 5,2 0,3 
Херсонська 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,2 - 
Хмельницька 0,2 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,2 - 
Черкаська 0,1 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 - 
Чернівецька 0,1 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 - 
Чернігівська 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,1 0,9 - 
м. Київ 2,5 7,1 7,9 8,5 8,6 9,9 12,0 14,2 16,8 14,3 2,6 
м. Севастополь 0,1 0,4 0,7 0,7 0,9 - - - - - - 
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Таблиця Б.22 
Коефіцієнти оборотності товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі за регіонами 

України у 2005, 2010-2017 рр. (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 9,4 8,7 9,2 10,0 9,3 9,3 9,2 8,7 8,5 -0,9 -0,2 
АР Крим 10,7 9,7 9,9 11,8 11,4 - - - - - - 
Вінницька 11,0 9,2 10,4 11,9 11,0 10,9 10,4 9,7 8,2 -2,8 -1,5 
Волинська 8,5 9,2 9,8 12,0 11,7 11,4 12,9 10,9 8,7 0,2 -2,2 
Дніпропетровська 10,1 7,8 9,1 10,0 9,4 7,7 9,0 8,6 7,3 -2,8 -1,3 
Донецька 10,7 10,3 9,2 9,4 7,9 13,1 10,8 10,7 11,3 0,6 0,6 
Житомирська 17,0 12,0 11,0 14,4 15,8 13,0 13,5 11,9 12,4 -4,6 0,5 
Закарпатська 13,0 9,8 10,7 11,0 6,8 8,1 11,1 7,9 8,1 -4,9 0,2 
Запорізька 12,3 8,8 8,4 10,0 7,1 10,2 9,3 9,1 9,8 -2,5 0,7 
Івано-Франківська 5,0 12,0 10,7 11,8 10,7 11,3 11,8 8,4 8,8 3,8 0,4 
Київська 9,3 9,0 10,9 10,9 14,1 13,9 15,1 9,3 8,7 -0,6 -0,6 
Кіровоградська 14,0 14,3 10,6 12,4 13,0 12,5 14,3 12,4 13,0 -1,0 0,6 
Луганська 13,5 8,9 8,8 9,5 6,8 18,8 10,3 8,8 10,7 -2,8 1,9 
Львівська 13,3 10,4 11,4 10,4 9,9 9,2 8,8 8,1 7,4 -5,9 -0,7 
Миколаївська 8,5 9,2 10,3 11,9 6,4 10,8 9,5 8,9 11,0 2,5 2,1 
Одеська 8,3 7,0 8,1 9,3 9,6 7,7 6,9 7,9 8,1 -0,2 0,2 
Полтавська 12,0 10,0 9,1 9,5 9,1 8,4 9,6 9,6 11,1 -0,9 1,5 
Рівненська 15,0 10,5 9,2 10,3 11,2 10,0 11,8 9,0 6,7 -8,3 -2,3 
Сумська 17,0 12,7 12,5 14,5 12,0 9,9 10,1 10,3 10,8 -6,2 0,5 
Тернопільська 13,0 9,3 7,8 12,5 10,0 12,2 9,3 9,0 8,1 -4,9 -0,9 
Харківська 8,1 8,7 8,5 9,3 8,5 7,6 7,2 7,3 7,7 -0,4 0,4 
Херсонська 9,0 10,2 10,5 10,4 9,8 10,1 9,2 9,0 9,1 0,1 0,1 
Хмельницька 9,0 8,5 8,1 9,1 8,3 7,8 7,8 8,2 8,1 -0,9 -0,1 
Черкаська 17,0 11,0 11,8 11,3 12,0 10,6 10,1 10,2 9,4 -7,6 -0,8 
Чернівецька 14,0 10,0 9,8 10,2 7,6 9,1 11,0 9,1 8,0 -6,0 -1,1 
Чернігівська 7,5 14,0 11,0 12,6 11,3 11,0 9,9 9,1 9,4 1,9 0,3 
м. Київ 6,6 7,1 8,4 8,7 9,3 8,4 8,4 8,5 8,2 1,6 -0,3 
м. Севастополь 8,0 7,5 5,9 7,6 6,6 - - - - - - 
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Таблиця Б.23 
Товарооборот підприємств торгівлі у розрахунку на одного зайнятого працівника за 

регіонами України у 2005, 2010-2017 рр., тис. грн  
(складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 205,3 362,8 460,7 536,2 538,7 595,7 810,3 971,0 965,7 760,4 -5,3 
АР Крим 78,9 172,8 199,2 251,9 272,1 - - - - - - 
Вінницька 93,3 208,3 233,1 307,8 319,2 413,2 499,1 512,7 412,2 318,9 -100,5 
Волинська 209,8 311,0 317,9 398,2 427,1 506,3 641,9 1159,5 1268,8 1059,0 109,3 
Дніпропетровська 300,5 446,6 476,8 489,7 502,3 545,9 640,7 818,9 815,4 514,9 -3,5 
Донецька 225,9 600,5 778,8 801,8 718,3 453,5 864,5 779,5 649,7 423,8 -129,8 
Житомирська 646,5 211,7 184,1 220,6 230,7 301,5 373,2 484,3 383,8 -262,7 -100,5 
Закарпатська 108,4 211,4 285,3 346,8 367,1 431,5 523,8 474,9 364,8 256,4 -110,1 
Запорізька 216,1 317,5 324,9 351,9 362,0 429,0 568,9 717,5 627,9 411,8 -89,6 
Івано-Франківська 119,4 263,8 285,3 352,6 397,1 429,2 520,3 586,8 371,8 252,4 -215,0 
Київська 201,8 470,3 561,0 788,1 772,9 912,9 1102,3 1298,5 1381,1 1179,3 82,6 
Кіровоградська 99,8 277,1 328,4 441,1 510,5 710,1 708,5 863,5 729,5 629,7 -134,0 
Луганська 125,3 215,5 220,0 268,4 251,7 131,0 243,5 263,7 191,9 66,6 -71,8 
Львівська 179,0 263,9 378,4 484,9 483,0 577,8 605,0 694,2 615,3 436,3 -78,9 
Миколаївська 239,5 354,4 333,6 395,9 423,5 512,6 645,2 818,2 762,8 523,3 -55,4 
Одеська 172,4 361,2 399,8 471,7 483,3 542,9 629,6 860,2 824,2 651,8 -36,0 
Полтавська 140,1 426,6 257,6 302,9 318,8 411,4 516,8 626,1 550,5 410,4 -75,6 
Рівненська 78,4 133,4 167,0 193,9 202,1 249,8 289,8 343,3 254,3 175,9 -89,0 
Сумська 79,2 177,4 210,6 241,9 249,5 342,1 473,3 554,8 430,5 351,3 -124,3 
Тернопільська 84,4 201,6 346,5 564,4 574,6 708,2 912,4 588,3 395,4 311,0 -192,9 
Харківська 154,1 300,0 377,5 414,1 429,6 525,3 652,3 678,4 601,0 446,9 -77,4 
Херсонська 124,9 245,1 260,5 981,8 293,3 372,0 458,1 532,5 419,3 294,4 -113,2 
Хмельницька 129,5 159,6 197,9 240,3 250,4 296,7 373,5 447,5 394,7 265,2 -52,8 
Черкаська 99,3 256,8 316,7 390,9 410,1 505,7 677,5 740,6 635,2 535,9 -105,4 
Чернівецька 80,2 154,6 185,4 240,5 256,0 312,5 382,9 413,7 332,5 252,3 -81,2 
Чернігівська 71,6 179,1 236,4 259,8 273,5 344,3 413,6 470,1 384,9 313,3 -85,2 
м. Київ 747,8 1588,7 1591,4 1994,8 2003,6 2136,2 2757,9 3415,0 3866,5 3118,7 451,5 
м. Севастополь 166,2 504,7 442,0 402,0 425,9 - - - - - - 
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Таблиця Б.24 
Кількість ринків з продажу споживчих товарів за регіонами України у 2005, 2010-2017 

рр., од. (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 2886 2758 2698 2647 2609 2428 2177 2134 2101 -785 -33 
АР Крим 166 170 166 159 160 - - - - - - 
Вінницька 116 95 96 97 88 89 89 85 82 -34 -3 
Волинська 57 59 49 49 50 50 50 49 47 -10 -2 
Дніпропетровська 191 213 211 207 203 197 197 198 198 7 - 
Донецька 304 250 252 243 229 117 117 102 101 -203 -1 
Житомирська 75 63 62 62 62 61 61 61 61 -14 - 
Закарпатська 110 99 96 93 94 94 94 96 97 -13 1 
Запорізька 100 95 92 90 91 88 88 85 84 -16 -1 
Івано-Франківська 106 103 103 98 97 95 95 92 93 -13 1 
Київська 93 101 99 99 102 101 101 94 90 -3 -4 
Кіровоградська 82 75 72 71 71 69 69 68 67 -15 -1 
Луганська 138 137 134 130 127 26 26 27 26 -112 -1 
Львівська 141 136 130 119 117 116 116 117 115 -26 -2 
Миколаївська 79 74 66 70 68 68 68 67 65 -14 -2 
Одеська 203 190 188 188 185 180 180 173 168 -35 -5 
Полтавська 93 88 82 81 83 82 82 79 77 -16 -2 
Рівненська 68 69 69 66 64 62 62 63 60 -8 -3 
Сумська 61 58 56 57 57 53 53 53 52 -9 -1 
Тернопільська 63 69 65 61 62 60 60 64 63 - -1 
Харківська 118 115 123 121 120 122 122 123 120 2 -3 
Херсонська 69 65 64 64 64 63 63 62 62 -7 - 
Хмельницька 120 123 117 118 116 115 115 114 114 -6 - 
Черкаська 60 58 57 58 59 59 59 58 58 -2 - 
Чернівецька 58 60 61 61 60 54 54 53 52 -6 -1 
Чернігівська 69 66 65 64 66 64 64 62 62 -7 - 
м. Київ 105 96 97 97 93 92 92 89 87 -18 -2 
м. Севастополь 41 31 26 24 21 - - - - - - 
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Таблиця Б.25 
Кількість торгових місць на ринках з продажу споживчих товарів за регіонами України 

у 2005, 2010-2017 рр., тис. од. (складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 931,4 886,3 878,9 867,1 849,7 803,1 732,7 716,6 690,1 -241,3 -26,5 
АР Крим 40,7 37,9 38,3 35,8 34,6 - - - - - - 
Вінницька 30,9 27,5 27,1 27,3 26,6 26,5 26,0 24,2 23,1 -7,8 -1,1 
Волинська 18,2 19,2 19,4 19,3 19,2 19,8 19,8 19,6 19,3 1,1 -0,3 
Дніпропетровська 70,5 63,2 61,2 58,9 57,9 58,2 57,1 57,3 56,9 -13,6 -0,4 
Донецька 84,4 69,1 72,7 68,4 65,6 70,1 38,2 31,4 29,1 -55,3 -2,3 
Житомирська 24,7 22,7 22,5 22,7 22,4 22,0 22,1 22,1 22,0 -2,7 -0,1 
Закарпатська 20,6 19,4 20,4 20,5 20,6 21,1 21,1 20,7 20,1 -0,5 -0,6 
Запорізька 42,2 43,9 54,7 40,0 39,9 52,7 51,9 51,8 51,1 8,9 -0,7 
Івано-Франківська 18,8 19,9 19,0 18,7 18,5 19,5 19,2 19,3 18,9 0,1 -0,4 
Київська 28,3 27,6 26,5 26,5 26,4 27,1 25,9 26,2 26,4 -1,9 0,2 
Кіровоградська 23,3 21,3 21,8 20,6 20,3 21,8 22,6 22,3 22,0 -1,3 -0,3 
Луганська 43,0 42,0 41,1 40,9 38,2 39,3 9,7 10,4 10,0 -33,0 -0,4 
Львівська 32,1 31,9 31,7 31,0 30,3 30,4 30,1 29,9 28,4 -3,7 -1,5 
Миколаївська 28,9 25,1 34,5 20,9 20,5 32,9 32,0 31,4 30,7 1,8 -0,7 
Одеська 56,0 54,7 57,0 54,6 52,0 53,6 53,2 52,4 51,1 -4,9 -1,3 
Полтавська 32,9 32,0 30,7 30,4 31,9 33,4 33,0 29,7 26,9 -6,0 -2,8 
Рівненська 18,0 17,7 16,6 17,7 18,0 18,6 17,9 17,9 17,0 -1,0 -0,9 
Сумська 21,8 22,1 22,1 21,2 21,0 21,6 20,9 20,6 19,9 -1,9 -0,7 
Тернопільська 15,0 14,6 14,1 13,5 13,5 14,1 13,3 13,4 13,0 -2,0 -0,4 
Харківська 53,8 43,9 51,4 49,4 48,3 49,8 49,9 49,9 49,1 -4,7 -0,8 
Херсонська 27,2 25,2 25,5 25,7 25,7 26,3 28,1 27,3 26,7 -0,5 -0,6 
Хмельницька 39,1 38,3 38,3 37,0 37,1 38,4 37,3 36,5 35,7 -3,4 -0,8 
Черкаська 25,4 24,3 23,2 23,2 23,2 24,2 23,7 23,5 22,9 -2,5 -0,6 
Чернівецька 21,0 21,8 22,1 21,7 21,6 22,4 22,2 22,1 21,7 0,7 -0,4 
Чернігівська 25,7 21,0 20,5 19,0 18,7 20,7 19,7 19,5 19,0 -6,7 -0,5 
м. Київ 44,9 38,7 38,5 37,2 36,3 38,6 37,8 37,2 37,1 -7,8 -0,1 
м. Севастополь 14,4 12,8 12,5 11,9 7,9 - - - - - - 
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Таблиця Б.26 
Кількість торгових місць в середньому на одному ринку з продажу споживчих товарів 

за регіонами України у 2005, 2010-2017 рр., од.  
(складено за [38]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

Україна 323 321 326 328 326 331 337 336 328 5 -8 
АР Крим 245 223 231 225 216 - - - - - - 
Вінницька 266 289 282 281 302 298 292 285 282 16 -3 
Волинська 319 325 396 394 384 396 396 400 411 92 11 
Дніпропетровська 369 297 290 285 285 295 290 289 287 -82 -2 
Донецька 278 276 288 281 286 599 326 308 288 10 -20 
Житомирська 329 360 363 366 361 361 362 362 361 32 -1 
Закарпатська 187 196 213 220 219 224 224 216 207 20 -9 
Запорізька 422 462 595 444 438 599 590 609 608 186 -1 
Івано-Франківська 177 193 184 191 191 205 202 210 203 26 -7 
Київська 304 273 268 268 259 268 256 279 293 -11 14 
Кіровоградська 284 284 303 290 286 316 328 328 328 44 - 
Луганська 312 307 307 315 301 1512 373 385 385 73 - 
Львівська 228 235 244 261 259 262 259 256 247 19 -9 
Миколаївська 366 339 523 299 301 484 471 469 472 106 3 
Одеська 276 288 303 290 281 298 296 303 304 28 1 
Полтавська 354 364 374 375 384 407 402 376 349 -5 -27 
Рівненська 265 257 241 268 281 300 289 284 283 18 -1 
Сумська 357 381 395 372 368 408 394 389 383 26 -6 
Тернопільська 238 212 217 221 218 235 222 209 206 -32 -3 
Харківська 456 382 418 408 403 408 409 406 409 -47 3 
Херсонська 394 388 398 402 402 417 446 440 431 37 -9 
Хмельницька 326 311 327 314 320 334 324 320 313 -13 -7 
Черкаська 423 419 407 400 393 410 402 405 395 -28 -10 
Чернівецька 362 363 362 356 360 415 411 417 417 55 - 
Чернігівська 372 318 315 297 283 323 308 315 306 -66 -9 
м. Київ 428 403 397 384 390 420 411 418 426 -2 8 
м. Севастополь 351 413 481 496 376 - - - - - - 
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Додаток В 
 

Таблиця В.1 
Кількість найманих працівників у суб’єктах торговельної діяльності в Україні у 2010-

2016 рр. (складено за [40, с. 35]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 / 

2010 
2017 / 
2016 

Кількість найманих праців-
ників у суб’єктах торговель-
ної діяльності*, тис. осіб 

1847,8 1864,6 1782,9 1711,7 1492,9 1280,9 1339,1 -508,7 58,2 

у тому числі 
- підприємства 1215,1 1220,4 1165,2 1129,3 993,4 899,9 912,8 -302,3 12,9 
- фізичні особи-підприємці 632,7 644,2 617,7 582,4 499,5 381,0 426,3 -206,4 45,3 
Частки в загальній кількості найманих працівників, % 
- підприємства 65,8 65,5 65,4 66,0 66,5 70,3 68,2 2,4 -2,1 
- фізичні особи-підприємці 34,2 34,5 34,6 34,0 33,5 29,7 31,8 -2,4 2,1 
* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
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* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
 

Рис. В.1. Кількість зайнятих працівників та частка найманих з них працівників у суб’єктах 
торговельної діяльності в Україні у 2010-2016 рр. (складено за [40, с. 33, 35]) 
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* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
 

Рис. В.2. Кількість зайнятих працівників та частка найманих з них працівників на 
торговельних підприємствах в Україні у 2010-2016 рр. (складено за [41, с. 33, 35]) 

 

 
Таблиця В.2 

Склад витрат на персонал торговельних підприємств* в Україні  
у 2010-2016 рр. (складено за [41, с. 85]) 

(млрд грн) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 

2010 
2016 / 
2015 

Витрати на персонал 32,3 42,3 53,3 49,0 50,0 58,1 67,9 35,6 9,8 
у тому числі** 
- оптова торгівля 18,7 25,4 32,5 27,5 28,8 33,2 38,3 19,6 5,1 
- роздрібна торгівля 11,2 13,9 17,0 18,0 18,2 21,5 25,5 14,3 4,0 

У тому числі 
Витрати на оплату праці 24,4 32,3 37,9 36,9 37,4 44,7 56,7 32,3 12,0 
у тому числі 
- оптова торгівля 14,3 19,4 22,5 20,9 21,7 25,8 32,3 18,0 6,5 
- роздрібна торгівля 8,3 10,6 12,6 13,3 13,5 16,3 21,0 12,7 4,7 
Відрахування на соціальні 
заходи 7,9 10,0 15,4 12,1 12,6 13,4 11,2 3,3 -2,2 
у тому числі 
- оптова торгівля 4,4 6,0 10,0 6,6 7,1 7,4 6,0 1,6 -1,4 
- роздрібна торгівля 2,9 3,3 4,4 4,7 4,7 5,2 4,5 1,6 -0,7 
* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
** Крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
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Таблиця В.3 
Склад витрат на персонал фізичних осіб-підприємців* в Україні  

у 2010-2016 рр. (складено за [41, с. 85]) 
(млрд грн) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 

2010 
2016 / 
2015 

Витрати на персонал 8,6 10,2 13,4 12,9 12,4 10,5 11,3 2,7 0,8 
у тому числі** 
- оптова торгівля 1,4 1,8 2,3 1,9 2,1 1,8 1,7 0,3 -0,1 
- роздрібна торгівля 6,8 7,7 11,0 10,3 9,5 8,1 8,9 2,1 0,8 
у тому числі 
Витрати на оплату 
праці 6,8 7,7 10,2 9,4 9,1 7,7 8,2 1,4 0,5 

у тому числі 
- оптова торгівля 1,1 1,3 1,7 1,4 1,6 1,3 1,2 0,1 -0,1 
- роздрібна торгівля 5,5 6,0 7,9 7,5 6,9 5,6 6,5 1,0 0,9 
Відрахування на 
соціальні заходи 1,8 2,5 3,2 3,5 3,3 2,8 3,1 1,3 0,3 
у тому числі 
- оптова торгівля 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 - 
- роздрібна торгівля 1,3 1,7 3,1 2,8 2,6 2,5 2,4 1,1 -0,1 
* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
** Крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
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Рис. В.3. Структура витрат на персонал торговельних підприємств* в Україні у 2010-2016 рр. 

(складено за [41, с. 85]) 
* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
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* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
 

Рис. В.4. Структура витрат на персонал фізичних осіб-підприємців* у сфері товарного обігу в 
Україні у 2010-2016 рр. (складено за [41, с. 85]) 

 
Таблиця В.4 

Структура витрат на персонал суб’єктів господарської діяльності оптової та роздрібної 
торгівлі* в Україні у 2010-2016 рр. (складено за [41, с. 85]) 

(млрд грн) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 

2010 
2016 / 
2015 

Оптова торгівля 
Витрати на оплату 

праці 
- підприємства 76,5 76,4 69,2 76,0 75,3 77,7 84,3 7,8 6,6 
- фізичні особи-
підприємці 78,6 72,2 73,9 73,7 76,2 72,2 70,6 -8,0 -1,6 

Відрахування на 
соціальні заходи 

- підприємства 23,5 23,6 30,8 24,0 24,7 22,3 15,7 -7,8 -6,6 
- фізичні особи-
підприємці 21,4 27,8 26,1 26,3 23,8 27,8 29,4 8,0 1,6 

Роздрібна торгівля 
Витрати на оплату 

праці 
- підприємства 74,1 76,3 74,1 73,9 74,2 75,8 82,4 8,3 6,6 
- фізичні особи-
підприємці 80,9 77,9 71,8 72,8 72,6 69,1 73,0 -7,9 3,9 

Відрахування на 
соціальні заходи 

- підприємства 25,9 23,7 25,9 26,1 25,8 24,2 17,6 -8,3 -6,6 
- фізичні особи-
підприємці 19,1 22,1 28,2 27,2 27,4 30,9 27,0 7,9 -3,9 

* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
** Крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
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Додаток Г 
Таблиця Г.1 

Показники для оцінювання економічних наслідків модернізації сфери товарного обігу 
України у 2005, 2010-2017 рр., млрд грн 

(складено за [176, с. 210, 251, 363, 433, 458, 462, 464;41, с. 83, 123, 139;38]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

ВВП: - в Україні 441,5 1079,3 1300,0 1404,7 1465,2 1586,9 1988,5 2385,4 2982,9 2541,4 597,5 
          - у торгівлі 71,1 155,0 193,4 200,8 212,1 233,7 274,0 318,1 421,4 350,3 103,3 
Обсяги активів: 
- в Україні 2441,1 4097,0 4676,1 5419,7 5712,3 5994,3 8073,8 9991,8 9961,8 7520,7 -30,0 
- у торгівлі 548,4 930,8 1062,0 1113,0 1148,6 1171,1 1398,0 1790,3 1993,4 1445,0 203,1 
Зносу основних 
засобів: - в Україні 925,3 4906,5 5645,6 6815,0 7837,6 11424,7 4598,4 4385,3 3887,6 2962,3 -497,7 
               - у торгівлі 19,5 39,7 39,8 43,4 49,6 58,9 60,1 84,3 92,3 72,8 8,0 
Капітальні інвести-
ції: - в Україні 93,1 157,6 211,5 244,2 247,9 204,1 251,2 326,2 412,8 319,7 86,6 
       - у торгівлі 6,9 15,2 19,6 23,2 22,3 19,6 18,2 25,1 28,9 22,0 3,8 
Чистий прибуток 
(збиток) підпри-
ємств: - в Україні 41,3 13,9 67,8 35,1 -22,8 -590,1 -373,5 29,7 168,8 127,5 139,1 
            - у торгівлі 6,1 7,5 12,1 0,2 -13,2 -133,2 -88,2 -4,8 25,9 19,8 30,7 

 
Таблиця Г.2 

Показники для оцінювання соціальних наслідків модернізації сфери товарного обігу 
України у 2005, 2010-2017 рр. (складено за [176, с. 51, 57; 46, с. 106;155, с. 118, 138, 175, 182;38]) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, 

± 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2005 
2017 / 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Зайняте населення (тис. 
осіб): - в Україні 20,7 20,3 20,3 20,4 20,4 18,1 16,4 16,3 16,2 -4,5 -0,1 
           - у торгівлі 4,2 4,8 4,9 4,2 4,3 4,0 3,5 3,5 3,5 -0,7 - 
Зайняте населення у 
формальному секторі 
(млн осіб): - в Україні 15,9 15,6 15,6 15,7 15,6 13,5 12,1 12,3 12,2 -3,7 -0,1 
Зайняте населення у 
неформальному секторі 
(млн осіб): - в Україні 4,8 4,7 4,7 4,7 4,8 4,5 4,3 4,0 4,0 -0,8 - 
Частки торгівлі в зайня-
тості населення (%): 
- формальний сектор 32,2 31,9 32,0 30,1 25,4 15,8 16,4 16,8 18,7 -13,5 1,9 
- неформальний сектор 13,5 13,4 13,1 12,6 12,5 21,8 22,1 20,9 19,6 6,1 -1,3 
Кількість зареєстрова-
них безробітних (тис. 
осіб): - в Україні 903,5 564,0 544,0 526,2 487,7 512,2 490,8 390,8 354,4 -549,1 -36,4 
           - у торгівлі 124,8 102,0 84,7 76,8 62,5 69,6 61,2 44,7 48,1 -76,7 3,4 
Використання робочого 
часу у розрахунку на 1 
штатного працівника 
(год.): - в Україні 1622 1638 1664 1668 1664 1628 1641 1684 1678 56 -6 
            - у торгівлі 1690 1703 1758 1771 1773 1723 1759 1788 1779 89 -9 
Кількість укладених та 
зареєстрованих колекти-
вних договорів (тис. 
од.): - в Україні 121,8 105,0 98,5 101,7 88,3 76,0 69,6 64,2 63,4 -58,4 -0,8 
- у торгівлі 9,1 7,7 4,1 6,9 4,7 3,4 2,8 2,6 2,4 -6,7 -0,2 
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продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кількість працівни-
ків, охоплених ко-
лективними догово-
рами (тис. осіб): 
- в Україні 93150,1 8967,6 8766,5 8730,0 8263,2 6866,4 6343,3 6140,4 6007,3 -87142,8 -133,1 
- у торгівлі 422,9 407,5 409,1 421,3 370,9 267,0 239,6 273,9 230,2 -192,7 -43,7 
Середньомісячна 
номінальна з/п шта-
тних працівників 
(грн): - в Україні 806 2235 2633 3026 3265 3480 4195 5183 7104 6298 1921 
          - у торгівлі 713 1874 2339 2696 3010 3439 4692 5808 7631 6918 1823 
ФОП (млрд грн): 
- в Україні 142,9 289,1 333,5 384,5 398,3 374,2 405,9 489,3 654,6 511,7 165,3 
- у торгівлі 8,4 20,3 25,6 31,8 32,9 32,4 38,7 49,7 63,8 55,4 14,1 
Фонд основної з/п 
(млрд грн): 
- в Україні 88,1 180,4 207,6 240,1 246,6 227,6 234,8 287,6 383,3 295,2 95,7 
- у торгівлі 6,5 15,6 19,3 24,2 24,2 22,5 24,6 30,7 40,8 34,3 10,1 
Заборгованість із 
виплати з/п (млн 
грн): - в Україні 1950,1 1473,3 1218,1 977,4 893,7 808,2 2436,8 1880,8 1791,0 -159,1 -89,8 
          - у торгівлі 66,4 55,1 48,5 27,1 14,8 14,8 21,5 15,3 19,7 -46,7 4,4 
Індекс вартості 
робочої сили 
(2010=100,0 %): 
- в Україні … … 115,9 131,0 140,9 154,5 188,5 198,7 268,3 - 69,6 

 
 

Додаток Д 

 
Граф-дерево поєднань показників ефективності розвитку сфери товарного обігу 

в регіонах України у 2005 р. 
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