
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

87www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Роздрібна торгівля є кінцевою ланкою в процесі руху

товарів від виробників до споживачів. Вона забезпечує пе'
ретворення товарів та послуг на гроші, адже саме в процесі
роздрібної торгівлі відбувається перехід товарів зі сфери
обігу в сферу споживання.

Оскільки сфера роздрібної торгівлі є невід'ємною скла'
довою економіки регіону, а отже і національної економіки,
то зміни, які відбуваються в ній на регіональному рівні, ма'
ють вплив не тільки на економіку країни в цілому, а також
на інші сфери суспільного життя.

Саме тому у вивченні категорії роздрібної торгівлі та її
організації важливим фактором є врахування надбань еко'
номічної думки з приводу визначення категорії торгівлі, її
ролі та значення в процесі розвитку суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Торгівля, як економічна категорія, була досліджена в

працях багатьох вчених, починаючи з першої школи полі'
текономії — меркантилістів. Визначення торгівлі давали
Т. Мен та А. Монкретьєн, У. Петі та А. Сміт, А. Ісаєв та
М. Туган'Барановський, а також багато інших дослідників.
Еволюція поглядів на сутність категорії торгівлі висвітлена
І. Кулішером [10], роль торгівлі в економіці країни обгрун'
товується Л. Чернелевським [18]. Д. Гілберт [4] виокрем'
лює основні чинники, що призводять до змін у галузі роз'
дрібної торгівлі, а В. Апопій [1] визначає важливість соці'
альної функції торгівлі. Категорія торгівлі визначена в за'
конодавстві України [5; 17]. Тобто, торгівля як економічна
категорія та сфера діяльності знайшла широке висвітлення
в науковій літературі, досліджувалась багатьма вченими як
минулих століть, так і нашими сучасниками.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є систематизація та узагальнення

трактування категорії торгівлі загалом та сутності роздрі'
бної торгівлі зокрема.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Еволюція уявлень щодо сутності та природи торгівлі.
Дослідженням роздрібної торгівлі займались вчені

різних економічних шкіл. Уявлення про суть категорії
торгівлі еволюціонувало в процесі розвитку та трансфор'
мації економічних відносин і різнилось у залежності від
підходу, який використовували дослідники.
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Щодо визначення сутності торгівлі, то вона отримала
тлумачення різними науковцями. Початки знаходимо у виз'
наченні Кодексу Юстиніана: " Купець той, хто купує і про'
дає ". Далі в канонічному праві: "Той, хто здобуває річ, щоб,
продаючи її в тому ж вигляді, без усяких змін, виручити
прибуток, той є купцем". Таким чином, домінувала економ'
ічна думка, що торгівля полягає у здійсненні "професійної
діяльності", у придбанні товарів з метою їхнього перепро'
дажу, без їх переробки [7].

Перша школа економічної науки, яка мала назву мер'
кантилізм (з італ. — торговець) зосередила свою увагу на
дослідженні торговельних відносин. Для ефективного фун'
кціонування економічної системи найважливішими, на дум'
ку меркантилістів, були торговці, їхня праця розглядалась
як основний фактор виробництва. Отже, джерелом багат'
ства є сфера обігу, а не сфера виробництва; багатство ото'
тожнювалося з грошовим капіталом [9]. До прикладу, відомі
вчені'економісти, представники меркантилізму, Т. Мен та
А. Монкретьєн, досліджували такі категорії політекономії,
як торгівля та торговельні відносини.

Згодом інші економічні школи джерелом суспільного
багатства вважали різні сфери, однак торгівля ніколи не
залишалась поза увагою вчених'економістів.

Представники класичної школи політекономії дали своє
тлумачення категорій промислового капіталу та товарних
відносин. У дослідженнях теорії трудової вартості У.Петі
здійснив аналіз товарного обігу. Він писав, що обмін в різних
галузях економіки залежить від продуктивності праці та
визначається її витратами на виробництво. Сферу торгівлі
У. Петі розглядав як таку, що забезпечувала пропорційний
грошовий обмін товарів залежно від їх мінової вартості .

А. Сміт в своїй праці "Дослідження про природу і при'
чини багатства народів" виділив як центральну проблему
економічний розвиток суспільства і підвищення його доб'
робуту. Ця класична праця розглядає умови і шляхи, які
ведуть людей до найбільшого добробуту [15]. У другому
розділі вищезгаданої праці А. Сміт зазначає, що поділ праці
— це результат природної схильності людей до обміну та
торгівлі, а ключовим спонукальним фактором обміну між
людьми є егоїзм, або відстоювання власних інтересів.

У питаннях структури торгівлі, А. Сміт ставить на пер'
ше місце внутрішню торгівлю, а вже потім зовнішню та тран'
зитну. У Адама Сміта читаємо: "Щойно скрізь запровад'
жується поділ праці, лише малу частку потреб кожної лю'
дини може задовольнити продукт її власної праці. Значно



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/201388

більшу частину їх вона задовольняє шляхом обміну того
надлишку продуктів своєї праці, що залишається після за'
доволення власних потреб, на надлишки продукту праці
інших людей, яких вона потребує. Таким чином, кожна лю'
дина живе обміном або стає певною мірою торговцем, а саме
суспільство перетворюється, так би мовити, у торговельну
спілку" [15, с. 20].

Укладач енциклопедії торгівлі Саварі де Брюслон заз'
начає в своєму "Dictionnaire universel du commerce", що під
"торгівлею" потрібно розуміти всякого роду міну, купівлю,
продаж, всякі обороти [10, с. 3].

Французький економіст Жан Гюстав Курсель'Сеней
також ототожнює торгівлю та обмін, заперечуючи при цьо'
му Бартелемі'П'єра Дюнуайе, який називає торгівлю "пе'
ревізницькою індустрією" [10, с. 4]. П'єр'Поль Леруа'Больє
називає торгівлю "систематизацією обміну" [11, с. 13].

Деякі економісти дотримуються думки, що торгівля від
обміну відрізняється прагненням індивіда отримати прибу'
ток. Так, відомий російський економіст А.А. Ісаєв у праці
"Начала политической экономии" пише, що торгівлею прий'
нято вважати заняття купівлею і продажем товарів з метою
отримання прибутку. А.А. Ісаєв наголошує, що не варто
ототожнювати торгівлю з обміном в широкому значенні,
адже торговець купує товари з метою їх перепродажу за
більш високою ціною. Його роль полягає в тому, що він до'
ставляє товари споживачам у зручний для них час, місце і в
потрібній кількості [8, с. 555—556].

Водночас, М. І. Туган'Барановський визначає торгівлю
як перепродаж господарських предметів без істотної їх
зміни з метою отримання доходу (баришу) [10, с. 5].

Відомі зарубіжні вчені П. Самуельсон і В. Нордхаус виз'
начають ринок як місце прийняття рішень, де окремі особи
чи підприємства добровільно погоджуються обмінюватися
товарами і послугами, як правило, через виплату грошей [13,
с. 8].

Словник сучасної економічної теорії Макміллана, виз'
начає торгівлю як обмін товарами між індивідами чи гру'
пами, що здійснюється як безпосередньо за допомогою
бартеру, так і опосередковано з використанням грошей.
Також у словнику визначено переваги торгівлі, які вклю'
чають розширення діапазону благ, доступних для спожи'
вання та спеціалізації виробничої діяльності. Без торгівлі,
як зазначають автори видання, індивіди і групи повинні
будуть задовольняти всі свої потреби з власних ресурсів
[14, с. 497].

Турченюк М.О. в підручнику "Маркетинг" наводить таке
визначення торгівлі: "Торгівля — це особлива діяльність
людей, яка пов'язана зі здійсненням актів купівлі'продажу
і є сукупністю специфічних, технологічних і господарських
операцій, спрямованих на обслуговування процесу обміну"
[16].

У законодавстві України визначено категорії торгівлі
та торговельної діяльності. Відповідно до п. 1 ст. 263 Гос'
подарського кодексу господарсько'торговельною є
діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання в
сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції
виробничо'технічного призначення і виробів народного
споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпе'
чує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. У п.
3 ст. 263 цього Кодексу наведено форми господарсько'тор'
говельної діяльності, які можуть здійснювати суб'єкти гос'
подарювання: матеріально'технічне постачання і збут;
енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна
торгівля і громадське харчування; продаж і передача в
оренду засобів виробництва; комерційне посередництво в
здійсненні торговельної діяльності; інша допоміжна
діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у
сфері обігу [5].

Відповідно до пп. 4.1 п. 4 ДСТУ 4303:2004 торгівля — це
вид економічної діяльності у сфері товарообігу і просуван'
ня їх від виробника до споживача у формі купівлі'продажу
та надавання пов'язаних із цим послуг [12].

Отже, можна констатувати, що при визначенні кате'
горії торгівлі вчені дотримувались однієї з двох основ'
них позицій: одні з них ототожнювали торгівлю з обміном,
виділяючи при цьому деякі її характерні риси, інші ж на'
голошували на основній економічній функції торгівлі —
отримання прибутку як основній визначальній характе'
ристиці, яка відрізняє торгівлю від обміну. При цьому, не'
залежно від трактування, більшість вчених у визначення
категорії торгівлі також включають надання допоміжних
послуг, які супроводжують процес купівлі'продажу то'
варів.

2. Суть категорії роздрібної торгівлі.
За даними державної податкової служби, на сьогодні

однією з найпоширеніших форм підприємництва в Україні
є торговельна діяльність. У статутних документах будь'яко'
го підприємства як вид підприємницької діяльності найчас'
тіше зазначається торгівля [6].

Роздрібна торгівля — це вид економічної діяльності в
сфері товарообігу, що охоплює купівлю'продаж товарів
кінцевому споживачу та надання йому торговельних послуг
[12]. Вона забезпечує рух товарів із сфери обігу у сферу
споживання [18, с. 177].

У словнику сучасної економічної теорії Макміллана
роздрібну торгівлю визначено як "останню ланку у ланцюзі
розподілу від виробника до споживача. Джерело товарів і
послуг, що придбаються споживачем" [14, с. 435].

Гілберт визначає роздрібну торгівлю як будь'який
бізнес, який зосереджує свої маркетингові зусилля на за'
доволенні потреб кінцевого споживача через правильну
організацію продажу товарів та послуг [4, с. 9].

Згідно з п. 1 ст. 698 Цивільного кодексу за договором
роздрібної купівлі'продажу продавець, який здійснює
підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язуєть'
ся передати покупцеві товар, що звичайно призначається
для особистого, домашнього або іншого використання, не
пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зо'
бов'язується прийняти товар і оплатити його [17].

На протилежність плановій економіці, яка внаслідок
вказівок планових органів позбавляла роздрібну торгівлю
підстав для самостійних дій, ринкова економіка вимагає від
підприємця у сфері роздрібної торгівлі господарювання на
основі особистої відповідальності [2].

Підприємець враховує побажання споживачів, і в за'
лежності від цього формує свою асортиментну політику. Це
безпосередньо впливає і на виробників продукції, оскільки
роздрібний торговець певним чином служить сполучною
ланкою між ними і кінцевим споживачем тої продукції, яку
вони виробляють. Покупці через мережу роздрібної торгівлі
задовольняють свої потреби, а роздрібні торговці в разі ус'
пішної діяльності — досягають комерційного успіху. Таким
чином, роздрібна торгівля дозволяє отримати вигоду як
покупцю, так і продавцю товарів.

Д. Гілберт підкреслює фактори, що ілюструють зрос'
тання значення сектора роздрібної торгівлі [4, с. 8]:

1) значний та постійно зростаючий внесок у ВВП;
2) зростання видимого економічного значення галузі;
3) завоювання статусу одного з найбільших робото'

давців;
4) виконання ролі "воротарів" на ринку роздрібної

торгівлі. Д. Гілберт має на увазі те, що роздрібні торгівці
здійснюють попередній відбір товарів і послуг, які надають
постачальники. В результаті споживачі можуть вибирати
лише з того, що вже було відібрано для них раніше і пропо'
нується їм компаніями роздрібної торгівлі, а не виробника'
ми;

5) диверсифікація видів діяльності та послуг;
6) зростання числа організацій роздрібної торгівлі в

міжнародному масштабі;
7) досягнення такого обсягу операцій, який дозволяє

здійснювати контроль над усім ланцюжком постачання;
8) розмивання кордонів роздрібної торгівлі та "втягу'

вання" в її сферу різних видів бізнесу.
Комерційна робота з продажу товарів у роздрібних тор'

гових підприємствах має певні особливості [2]:
1. Роздрібні підприємства реалізують товари безпосе'

редньо населенню, тобто фізичним особам, застосовуючи
свої специфічні способи і методи роздрібного продажу.

2. Торгове обслуговування населення припускає на'
явність спеціально влаштованих і обладнаних торгових при'
міщень, пристосованих для:

— якнайкращого обслуговування покупців;
— уміння запропонувати і продати товар кожній конк'

ретній людині;
— здійснення добору і формування торгового асорти'

менту;
— постійного вивчення й обліку споживчих запитів по'

купців.
3. Роздрібна мережа на відміну від оптової мережі ха'

рактеризується великою територіальною роз'єднаністю та
роздрібненістю. Її діяльність можна віднести, переважно,
до сфери малого бізнесу. Від керівників роздрібних тор'
говельних підприємств потрібна велика заповзятливість та
ініціатива в комерційній роботі з організації продажу то'
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варів населенню; уміння добре обслужити покупців, про'
тистояти конкурентам і забезпечити нормальний прибу'
ток.

Саме це дозволяє досягти максимізації прибутку — ос'
новної економічної функції торгівлі, та задоволення потреб
населення — соціальної функції. Як зазначає В. Апопій,
сучасний етап розвитку торгівлі характеризується приско'
реним зростанням лише економічних компонентів. Соціальні
складові, соціальні аспекти, насамперед, соціальна орієнта'
ція, соціальні гарантії, соціальна відповідальність торгівлі
залишаються в "тіні" максимізації прибутку і малопомітні
для суспільства [1, с. 93]. Тому важливим є розуміння зна'
чення торгівлі в економіці країни, її суті та активний розви'
ток її в залежності від потреб населення та економіки.

ВИСНОВКИ
Дослідженням категорії торгівлі займались вчені

різних економічних шкіл, і це питання ніколи не залиша'
лось поза увагою. Визначення торгівлі дається не тільки
окремими економістами, але також і в законодавстві. Не'
залежно від економічної школи та періоду, можна кон'
статувати, що більшість вчених визнають важливість
торгівлі для економіки країни і визначають її як опера'
цію обміну з метою отримання прибутку. Роздрібну тор'
гівлю визначають як кінцеву ланку ланцюга руху товару
від виробника до споживача, і наголошують на важливості
особистого внеску підприємця в розвиток роздрібної
торгівлі. Саме роздрібна торгівля, виконуючи свої еко'
номічні та соціальні функції, служить задоволенню по'
треб споживача. Активне дослідження категорії торгівлі,
роздрібної торгівлі та неоднозначність у трактуванні вка'
зує на важливість продовження досліджень та викорис'
тання отриманих надбань економічної думки в практичній
діяльності.
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