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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На думку переважної більшості вчених#економістів,

які досліджують проблеми регіонів, одним із ключових
факторів, які стримують подальший розвиток торгівель#
ної галузі в Україні, є відсутність адекватного ринковій
ситуацій та стану економічного розвитку держави рег#
ламентуючого законодавства.

Так, за роки незалежності державними органами
влади було розроблено понад 150 нормативних актів, які
регулюють торговельну діяльність. Сьогодні законодав#
ча база, яка визначає стосунки, пов'язані з торгівлею,
досить різноманітна і, на жаль, неузгоджена, що регу#
лярно призводить до виникнення правових колізій, роз#
в'язання яких відбувається переважно в ручному ре#
жимі, що не тільки гальмує розвиток галузі, а й ство#
рює підгрунтя для процвітання корупції.

На даний момент залишаються неврегульованими
проблеми щодо взаємодії різних гілок влади у процесі
реалізації державної політики у сфері торгівельної
діяльності. Торгівельні заклади у населених пунктах
розміщуються безсистемно та спорадично, закриття
діючих та відкриття нових торговельних об'єктів відбу#
вається стихійно під впливом лише законів ринку.

Значно зменшилась кількість об'єктів роздрібної
торговельної мережі в сільській місцевості, особливо у
віддалених та малодоступних районах.

Загрозливих масштабів набирають проблеми, пов'я#
зані з функціонуванням роздрібних ринків, на яких ре#
алізується здебільшого контрабанда, низькоякісна про#
дукція та фальсифікат. Ігнорування питань щодо
здійснення торговельної діяльності на ринках призвела
до дестабілізації продовольчої та цінової ситуації, уне#
можливила контроль за якістю товарів [1].

У даному контексті актуальним завданням є впро#
вадження цілісної багаторівневої ефективної системи
правового регулювання торгівлі, особливо у сфері дер#
жавної регламентації умов функціонування цього виду
економічної діяльності [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання розвитку роздрібної торгівельної галузі та

механізми врегулюванням їх досліджували такі вчені#
економісти, як: М.О. Дикаленко, В.В. Апопій, А.А. Ма#
заракі, Ю.Ф. Родінов, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова,
В.О. Соболєв, Я.М. Антоню. Проте сьогодні у світлі об#
говорення проекту Закону "Про внутрішньо торгівлю",
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на нашу думку, слід звернути увагу законотворців на
невирішені проблеми, які на даний момент існують в
одній із ключових галузей економіки — роздрібній
торгівлі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Актуалізувати потреби зацікавлених сторін роздрі#

бного ринку та висвітлити проблеми, які сьогодні існу#
ють у даному секторі економіки із ціллю врегулювання
їх у "Законі про внутрішньо торгівлю".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На нашу думку, регламентування галузі повинно
максимально задовольнити потреби усіх учасників рин#
ку (рис. 1), узгодити їх та виключити елементи "дискри#
мінації", зокрема:

— споживачі повинні отримати торгові заклади
різних форматів, які розміщуються на доступній від#
стані, наповнені широким асортиментом якісних то#
варів, за адекватними їх матеріальному становищу ціна#
ми та обслуговуванням на рівні світових стандартів;

— торгові організації повинні отримати можливість
прибуткового функціонування та розвитку за цивілізо#
ваними правилами в умовах добросовісної конкуренції
при мінімальному втручанні органів державної влади та
місцевого самоуправління;

— представники малого та середнього бізнесу, які
на даний момент працюють у галузі роздрібної торгівлі
та розвивають невеликі формати торгових закладів,
повинні отримати допомогу, щоб стати повноцінними
учасниками ринку;

— постачальники повинні мати змогу продавати свої
товари у роздрібну торгівельну мережу на зрозумілих
та справедливих умовах, зберігаючи рентабельність, що
забезпечить можливість подальшого їх розвитку та ви#
ведення на ринок нових інноваційних продуктів;

— органи центральної влади та місцевого самовря#
дування повинні ефективно виконувати свою місію,
наповнюючи бюджети різних рівнів, та забезпечува#
ти соціально#економічний розвиток держави та регі#
онів;

— контролюючі органи повинні оперувати конкрет#
ними та прозорими законодавчими актами, які унемож#
ливлять правові колізії, знизять соціальну напругу та
запобігатимуть виникненню корупції.
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Для реалізації такого підходу, на нашу думку, спо#
чатку слід систематизувати проблеми, які існують сьо#
годні у галузі роздрібної торгівлі.

Зокрема, можна виділити декілька ключових груп
таких питань, які є нагальними та потребують невідклад#
ного врегулювання.

Економічні:
— загроза монополізації галузі та зниження рівня

конкуренції;
— підтримка регіональних роздрібних операторів;
— підтримка регіональних виробників;
— підтримка малого та середнього бізнесу, який

функціонує у даному секторі економіки;
— забезпечення балансу економічних інтересів гос#

подарюючих суб'єктів при укладенні і виконанні дого#
ворів постачання;

— створення умов для продажу сільськогосподарсь#
кої продукції безпосередньо виробниками;

— зниження тіньового роздрібного товарообороту;
Соціальні:
— забезпечення доступності торгівельних закладів

різних форматів для населення регіонів;
— створення ефективної державної політики у

сфері торгівлі, яка передбачала б соціальний захист ма#
лозабезпечених верств населення;

— запобігання необгрунтованому зростанню цін на
споживчому ринку;

— стимулювання розвитку соціальної відповідаль#
ності роздрібних торгівельних організацій;

— захист прав споживачів та дотримання встановле#
них законодавством вимог щодо рівня їх обслуговування;

Регуляторні проблеми:
— корегування класифікації торгових об'єктів (ме#

реж торгівельних закладів);
— розрізненість, неузгодженість і суперечність по#

ложень існуючих нормативно#правових актів;
— систематизація існуючих та розробка необхідних

правових та організаційних засад здійснення торговель#
ної діяльності;

— відсутність чіткого розподілу повноважень між
центральною, регіональною і місцевою владою;

— унеможливлення незаконного втручання органів
державної влади та місцевого самоврядування у діяль#
ність торгівельних організацій;

— запобігання зловживанням повноваженнями та
корупції серед держслужбовців, які здійснюють нагляд
за функціонуванням торгівельних організацій;

— непрозорість процедури отримання землі і доз#

волів на будівництво торгових і логі#
стичних об'єктів;

— вирішення проблем, пов'язаних
із глибиною регулювання: уникнення
надмірного регулювання ряду аспектів
торгівельної діяльності (ціноутворен#
ня, санітарні норми, дозвільні докумен#
ти тощо) та створення законодавчої
бази регламентування сучасних форм
торгівлі (інтернет#торгівля, вендінг);

інфраструктурні:
— оптимізація і структурна перебу#

дова регіональних торгівельних мереж;
— недостатні темпи і об'єми будів#

ництва нових торгових площ;
— відсутність необхідної кількості ви#

сокорозвинених логістичних компаній,
дистриб'юторів і оптових постачальників;

— недостатній рівень розвитку ко#
операції малого та середнього бізнесу;

— наявність великого кількості посе#
редників між невеликими виробниками і
невеликими торговими організаціями;

— незадовільна якість доріг при#
зводить до високих витрат на доставку
товарів, що спричиняє зростання роз#
дрібних цін;

— відсутність сучасних складських площ унемож#
ливлює якісне зберігання продуктів харчування, що
може загрожувати здоров'ю населення регіонів;

— фінансування підведення комунікацій до об'єктів
торгівлі та логістичних центрів ресурсами девелоперів, що
призводить до суттєвого здорожчання вартості будівниц#
тва та істотно знижує інвестиційну привабливість галузі і
гальмує будівництво нових торгових і логістичних об'єктів;

— відсутність стратегії структури торгових закладів,
необхідних для максимального задоволення потреб спо#
живачів та їх розміщення при створенні генеральних
планів забудови населених пунктів;

— низький рівень підготовки персоналу для торго#
вих організацій як результат неефективних та застарі#
лих програм навчання;

— недостатня привабливість для бізнесу розвитку
торгівлі в малих і віддалених населених пунктах.

ВИСНОВКИ
Вирішення проблем у галузі роздрібної торгівлі, ча#

стина з яких нам дісталася із часів побудови комунізму,
а інша виникла у процесі становлення України як неза#
лежної держави, має надзвичайно важливе значення для
економіки країни.

На нашу думку, критична ситуація, яка склалася у
даному секторі економіки, є наслідком ігнорування га#
лузі законотворцями та постійним спробам регулюван#
ня її виконавчими органами у "ручному" режимі переваж#
но задля задоволення своїх кон'юнктурних інтересів.

Закон, проект якого сьогодні обговорюється у дер#
жаві, лише частково вирішує вищенаведені проблеми,
тому ми вважаємо, що він потребує серйозного доопра#
цювання та якісного вирішення вищенаведених проблем
із ціллю максимального задоволення потреб усіх учас#
ників ринку, що не тільки сприятиме становленню галузі
роздрібної торгівлі як одного із ключових секторів еко#
номіки, а й в цілому позитивно відобразиться на соціаль#
но#економічному розвитку держави та її регіонів.
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Рис. 1. Основні учасники ринку роздрібної торгівельної галузі


