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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Суспільство у своєму розвитку досягло такого ета!

пу, коли вплив на планету створює невідворотні зміни,

які дедалі більше загрожують його існуванню. Тому в

умовах екологічної кризи перед вченими різних галу!

зей науки постає питання пошуку виходу із даної ситу!

ації шляхом створення теоретико!методологічних на!

працювань, які можна було б реалізувати на практиці,

що сприятиме вирішенню наростаючих екологічних про!

блем.

Відомо, що регіонально!галузевий підхід є одним

із ефективних шляхів у розв'язанні глобальних соціаль!

но!економічно!екологічних проблем, які загрожують

людству у недалекій перспективі, тобто, досягнення ста!

лого розвитку можливе лише при досягненні сталості

розвитку кожної галузі, в тому числі на рівні регіону.

Одним із важливих секторів економіки, який відіграє

значну роль у забезпеченні соціально!економічного

розвитку регіонів є роздрібна торгівля, оскільки вона

становить ту ланку в процесі виробництва та розподілу
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підприємств, яка щодня задовольняє потреби жителів

регіонів у товарах та послугах, необхідних для підтри!

мання якісного рівня їхньої життєдіяльності.

На жаль, дослідження роздрібної торгівлі сьогодні

переважно відбувається з позиції обміну та розподілу,

проте вчені не достатньо уваги приділяють її вивченню

через призму вирішення соціально!економічно!еколо!

гічних проблем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Великий вклад у дослідження парадигми сталого

розвитку зробили такі вчені, як: Б. Буркинський, З. Ге!

расимчук, Б. Данилишин, Г. Дейлі, Г. Брундтланд,

А. Паччєї, А. Гранберг, В. Коптюг, В. Добровольский,

А. Долінський, С. Дорогунцов, М. Згуровський, А. Ко!

корин, О. Луговой, Д. Медоуз, М. Месарович, Л. Мель!

ник, А. Новоселов, Г. Станслер, Н. Чепурних.

Проблеми розвитку роздрібної торгівлі досліджу!

вали такі вчені, як Д. Ферні, К. Мур, М. Леві, Б. Вейтц,

Л. Брагина, І. Адізес, А. Мазаракі, Т. Данько, І. Бланк,
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Г. Джоунз, Л. Хасіс, О. Чкалова, В. Апопій, Н. Голошу!

бова, А. Цвєткова. Проте питання її формування на рівні

регіону у напрямі, який би відповідав принципам стало!

го розвитку та максимального задоволення соціально!

економічно!екологічних проблем його, у роботах цих

вчених не актуалізувалося. Тому дана проблема, на нашу

думку, потребує більш детально вивчення.

ЦІЛІ СТАТТІ
Проаналізувати переваги регіонального підходу для

розвитку території, виявити важливі аспекти роздрібної

торгівлі для забезпечення соціально!економічно!еколо!

гічного становлення регіону та скорегувати сутність

дефініції роздрібної торгівлі та регіональної роздріб!

ної торгівельної мережі із позиці сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Визнання потенційно високої ефективності регіо!

нального господарювання, а, відповідно, і кращої якості

впровадження різноманітних програм та проектів на

рівні регіону, сьогодні є загальноприйнятою парадиг!

мою.

Причиною цього, на думку вчених, є те, що для жи!

телів кожної території характерний набір неформаль!

них цінностей, норм, правил та ментальних особливос!

тей. Вони поділяються жителями регіону і роблять мож!

ливим співробітництво між ними, що є одним із ключо!

вих факторів успіху при реалізації складних проектів.

Крім того, суттєвий вплив на успішність розв'язан!

ня соціально!економічних проблем на регіональному

рівні має наявність тісних комунікацій та взаємодії між

регіональною владою та бізнесом, який здійснює

діяльність на даній території.

На основі напрацювань вчених щодо ефективності

регіонального господарювання та реалізації різноман!

ітних програм і проектів на "мезорівні", нами було дос!

ліджено переваги регіонального підходу для забезпе!

чення соціально!економічно!екологічного розвитку те!

риторії та виділено важливі аспекти роздрібної торгівлі

для забезпечення сталого розвитку регіону (табл. 1).

Представлені у таблиці переваги регіонального

підходу для забезпечення соціально!економічно!еколо!

гічного розвитку території та роль, яку може відіграва!

ти у даному процесі роздрібна торгівля, дозволяють

зробити висновок про надзвичайну важливість її для

функціонування регіону та необхідність інтенсифікації

залучення даного сектору економіки до реалізації прин!

ципів сталого розвитку на регіональному рівні.

На нашу думку, для імплементації даного завдання,

в першу чергу слід на теоретико!методологічному рівні

змінити сутність дефініції роздрібної торгівлі, розгля!

нувши її із позиції сталого розвитку.

Для цього спочатку потрібно дослідити існуючі

підходи вчених щодо трактування поняття "роздрібна

торгівля" (табл. 2).

Слід зауважити, що вищенаведені визначення роз!

дрібної торгівлі розкривають її переважно через при!

зму обміну та споживання і взагалі не відображають її

ролі у соціально!економічному розвитку регіонів і, тим

більше, не розглядають її через призму сталого розвит!

ку.

Ми вважаємо, що лише кардинальна зміна підходу

до визначення сутності роздрібної торгівлі може змінити

її роль у суспільстві у напрямі, який сприятиме сталому

розвитку регіонів.

Так, на нашу думку, роздрібну торгівлю слід розг!

лядати як галузь економіки, яка на регіональному рівні

повинна:

— в економічному аспекті: забезпечувати розподіл

та обмін; консолідувати малі та середні торгівельні

підприємства для протистояння процесам глобалізації;

підвищувати рівень реінвестування в економіку регіо!

ну; підвищити операційну ефективність підприємств ре!

гіону; забезпечити синергію при співпраці підприємств

регіону; підтримувати рівень досконалої конкуренції між

роздрібними операторами; стимулювати розвиток рег!

іональних виробників у напрямі максимального задово!

лення потреб споживачів; сприяти розвитку додаткових

ключових факторів успіху підприємств регіону, у тому

числі інноваційних, що підвищить їх конкурентоз!

датність; сприяти входженню роздрібних операторів у

регіональні кластери, що забезпечить формування кон!

курентних переваг регіону;

— у соціальному аспекті: задовольняти потреби жи!

телів конкретної території у товарах та послугах, необ!

хідних для безпечної життєдіяльності у відповідності до

їх ментальних особливостей, у тому числі у важкодос!

тупних та віддалених населених пунктах; забезпечити

справедливий рівень цін на соціальні продукти; вплива!

ти на структуру споживання, корегуючи її у напрямку

покращення здоров'я населення; створювати робочі

місця та знижувати рівень безробіття; бути надійною

ланкою у реалізації продовольчої безпеки;

— в екологічному аспекті: підвищувати ефективність

споживання населенням регіону; забезпечувати знижен!

ня використання невідновлювальних природних ре!

сурсів; знижувати споживання пального на одиницю ви!

робленого та проданого через регіональну роздрібну

торгівельну мережу товару, знижувати споживання

електроенергії, упаковки.

Враховуючи запропоновані підходи, щодо сутності

та ролі роздрібної торгівлі у суспільстві, які спричинені

нагальною необхідністю забезпечення сталого розвит!

ку, очевидно, слід сформулювати якісно нове визначен!

ня регіональної роздрібної торгівельної мережі.

Так, на нашу думку, під регіональною роздрібною

торгівельною мережею потрібно розуміти сукупність

усіх роздрібних торгівельних об'єктів, що діють на виз!

наченій території, яка є окремою адміністративною оди!

ницею, і які повинні максимально задовольняти соціаль!

но!економічно!екологічні потреби жителів регіону у

відповідності до принципів сталого розвитку.

Ми вважаємо, що лише при такому підході до

дефініції регіональної роздрібної торгівельної мережі

торгові об'єкти її можуть стати джерелом сталого роз!

витку території, де вони локалізовані, а галузь роздріб!

ної торгівлі — локомотивом імплементації принципів

сталості на рівні регіону.

ВИСНОВОК
Оптимальним для вирішення наростаючих соціально!

економічно!екологічних проблем суспільства є регіональ!

но!галузевий підхід, оскільки саме на рівні регіону реал!
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ізуються спільні інтереси громад за рахунок однорідної

системи цінностей та створюються передумови функціо!

нальної самодостатності. Роздрібна торгівля, як одна із

ключових галузей економіки, повинна бути включена у

даний процес, що сприятиме становленню регіонів у

відповідності до принципів сталого розвитку.

Література:

1. Пшипів В.В. Територіальна організація управлін!

ня в Україні: ідеологія реформування/ В.В. Пшипів //

Регіональна економіка. — 2011. — №3. — С. 61.

2. Problemy rozwoju przygranicznych regionow

wschodnicj Polski /pod red. C. Sadowskiej!Snar! skiej /

/ Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Economicznej w

Bialymstoku. !Bialystok. — 2002. — S.15.

3. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про при!

роду та причини добробуту націй / А. Сміт; пер. з англ.

О. Васильєва, М. Межевікіної, А. Малівського. — К.:

Port!Royal. — 2001. — С. 278. — (Філософські першод!

жерела).

4. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора /

Дж.Е. Стігліц; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. —

К.: Основи. — 1998. — С. 757—759, 783.

5. Изард У. Методы регионального анализа: введе!

ние в науку о регионах / У. Йзард; сокр. пер. с англ.

В.М. Гохмана, Ю.Г. Липеца, С.Н. Тагера. // Вступ, ста!

тья и редакция А.Е. Пробста. — М.: Прогресс, 1966. —

64 с.

6. Зуев А. Социальный капитал и инновационная де!

ятельность / А. Зуев, Л. Мясникова // РИСК. — 2004.

— II. — С. 51.

7. Нейсбит Дж. Мегатренды / Дж. Нейсбит; пер. с

англ. М.Б. Левина. — М.: Изд!во ACT: ЗАО НПП "Ер!

мак". — 2003. — С. 181.

Таблиця 2. Існуючі теоретичні підходи до визначення поняття "роздрібна торгівля"
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