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СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО?
ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ
ТОВАРНОГО ОБІГУ

SYSTEM OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR SOCIO?ECONOMIC MODERNIZATION
OF THE COMMODITY CIRCULATION SPHERE

Статтю присвячено системі інституційного забезпечення соціально�економічної модернізації
сфери товарного обігу. Розкрито роль державних інституцій у період трансформації економіки
та вплив формальних і неформальних інституцій на розвиток параметрів соціально�економіч�
них процесів. Визначено структурні проблеми функціонування інституційного середовища
торгівлі, ідентифіковано стратегічні проблеми їх подолання та обгрунтовано організаційно�еко�
номічний інструментарій імплементації пріоритетних змін у цільовій системі інституційного за�
безпечення. Розкрито передумови проектування стратегічних параметрів удосконалення інсти�
туційного забезпечення модернізації сфери товарного обігу. Запропоновано модель ресурс�
но�функціональної підтримки вдосконалення системи інституційного забезпечення соціально�
економічної модернізації сфери товарного обігу. Обгрунтовано стратегічні пріоритети розвит�
ку системи інституційного забезпечення соціально�економічної модернізації сфери товарного
обігу та заходи щодо їх реалізації.

The article is devoted to the system of institutional support of socio�economic modernization of
the commodity circulation sphere. It is established that the protracted nature of transformative
processes inhibits the operation of progressive economic development, limits the functioning scope
of the commodity circulation sphere. The role of institutions in the formation of processes of expanded
reproduction and sustainable development of the state is considered. It is determined that structural
and functional imbalances and inadequate efficiency of the functioning of the commodity circulation
sphere requires the development of priority directions, mechanisms and tools for improving the
system of ensuring the processes of socio�economic modernization of the commodity circulation
sphere at all stages of its structural adjustment. Improvement of the system of institutional support
for socio�economic modernization of the sphere of commodity circulation involves the implementation
of mechanisms for establishing common rules and norms for trade and economic relations; Minimizing
the risks of possible violations in the process of social and economic exchange; eliminating duplicate
powers and responsibilities, setting up clear centers of responsibility and making managerial
decisions; adherence to the principle of inevitability of punishment for violation of the established
institutional norms; coordination of the state policy of wholesale and retail trade regulation at the
strategic, tactical and operational levels; the elimination of the so�called "institutional traps" of the
functioning of the commodity circulation sphere. The design of strategic directions for improving
the system of institutional support for socio�economic modernization of the commodity circulation
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація системних реформ, проведення текто�

нічних змін та структурна модернізація будь�якої сфе�

ри суспільно�економічного життя потребує розробки

адекватного інституційного забезпечення підтримки

процесів імплементації пріоритетних змін. Формування

механізмів надання надійної інституційної підтримки

процесам соціально�економічного розвитку дозволяє

підвищити ефективність використання наявних ресурс�

но�функціональних потужностей, збалансувати інтере�

си учасників суспільно�економічного обміну й мінімізу�

вати 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 національ�

ної 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 по�

будови адекватної інституційної підтримки регулюван�

ня процесів суспільних трансформації та поступально�

го соціально�економічного розвитку держави загалом.

Зокрема структурно�функціональна розбалансованість

і недостатня ефективність функціонування сфери опто�

во�роздрібної торгівлі потребують розробки пріоритет�

них напрямів, механізмів та інструментів удосконален�

ня системи інституційного забезпечення процесів со�

ціально�економічної модернізації сфери товарного обі�

гу на всіх етапах структурної перебудови останньої.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інституціональні засади соціально�економічного

розвитку суспільства активно досліджувалися такими

зарубіжними вченими: Т. Веблен [1], Дж. Бюкенен,

Р. Коуз, Д. Норт [2], О. Норгаард [3] та ін. Серед украї�

нських учених, які залучають до економічного аналізу

інструменти інституціональної теорії, слід назвати таких

учених: А. Гриценко [4], О. Мороз, Б. Пасхавер, П. Саб�

лук та ін. Підходи та категорії інституціоналізму вико�

ристовувались для дослідження різних аспектів функ�

ціонування сфери підприємництва такими визнаними

вченими, як З. Варналій, Т. Васильців [5], Б. Данилишин,

С. Злупко, В. Небрат [6], В. Попович, О. Шпикуляк,

О. Чаусовський та інші.

sphere requires the definition of structural problems in the institutional environment's functioning of
trade, identification of strategic priorities for overcoming them, and the substantiation of
organizational and economic tools for the implementation of priority changes in the target system of
institutional support. The strategic priorities of improving the system of institutional support for socio�
economic modernization of the commodity circulation sphere were substantiated and the necessity
of implementing complex measures of organizational and economic nature was determined.

Ключові слова: інституція, інституційне забезпечення, система, соціально�економічна модернізація,

сфера товарного обігу.

Key words: institution, institutional support, system, socio�economic modernization, commodity circulation sphere.

Відзначаючи вагомість проведених досліджень, за�

уважимо, що опубліковані роботи охоплюють лише пев�

не коло проблем інституціонального розвитку та забез�

печення умов підприємницької діяльності. Малодослід�

женими залишились інституціональні зміни в процесі

еволюції торгівлі, не до кінця з'ясовані багато аспектів

інституційного забезпечення розвитку сфери товарно�

го обігу, зокрема удосконалення інституційного забез�

печення її соціально�економічної модернізації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення стратегічних пріоритетів

вдосконалення системи інституційного забезпечення

соціально�економічної модернізації сфери товарного

обігу та обгрунтування необхідності реалізації комплек�

су заходів організаційно�економічного характеру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні Україна й досі перебуває на другій стадії

реалізації інституційної зміни, що супроводжується за�

тяжним розвитком трансформаційних процесів та при�

ховує у собі різноманітні загрози соціально�економіч�

ного характеру. З однієї сторони, це зумовлено наявні�

стю протиріч у суспільстві до переходу на нові умови

господарювання, а з іншої — інертністю системи дер�

жавного та місцевого управління [5, с. 54]. Затяжний

характер трансформаційних процесів у зв'язку з части�

ми змінами стратегічних векторів розвитку країни не

лише ускладнює формування адекватної інституційної

структури системи органів державного управління, але

й гальмує процеси поступального економічного розвит�

ку, 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 трансфор�

маційні процеси є характерними для всіх держав, що

пройшли шлях переходу від краї з командно�адмініст�

ративним типом економіки до ліберально�ринкових за�

сад господарювання. На цьому шляху трансформацій

роль інституцій у становленні процесів розширеного

відтворення та сталого розвитку держави є визначаль�

ною. Адже вдосконалення економічних інституцій зу�
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мовлює підтримку та пришвидшення

процесів трансформації суспільно�

економічних відносин на шляху від

зміни центрально�керованої еконо�

мічної системи (командно�адмініст�

ративної) на користь утвердження

ліберально�ринкових засад господа�

рювання, для яких притаманним є

орієнтація на реалізацію економіч�

них законів. Така трансформація аг�

регується з двох структурних етапів.

На першому етапі відбувається внут�

рішня і зовнішня лібералізація, дере�

гуляція, демонополізація та демон�

таж застарілої інституційної системи,

тоді як на другому етапі здійснюєть�

ся побудова та становлення якісно�

го нового типу інституційного сере�

довища, якому притаманне дотри�

мання принципів верховенства пра�

ва, невідворотності покарання та не�

ухильна реалізація економічних за�

конів, що регулюють відносин на

ліберально�ринкових засадах [3].

Основоположник інституційної

теорії Д. Норт визначає інституції, як

"правила гри в суспільстві, придумані

людьми обмеження, які спрямову�

ють людську взаємодію в певне річи�

ще, вони структурують стимули в

процесі людського обміну — політичного, соціального

чи економічного". Інституції забезпечують державу

організаційно�управлінською структурою, орієнтація на

використання ресурсних механізмів якої дозволяє вста�

новити суспільний порядок і мінімізувати ризики невиз�

наченості параметрів економічного середовища в про�

цесі суспільно�економічного обміну [2, с. 12]. Таким чи�

ном, інституції націлені на здійснення опосередковано�

го впливу узгодження, збалансування та врегулювання

відносин між суб'єктами в процесі суспільно�економіч�

ного обміну. Інституційне середовище агрегується з

формальних і неформальних інституцій. Перші, мають

обов'язковий характер до виконання та відображають�

ся через офіційні документи, органи державної влади,

установи, організацій, структурні утворення тощо.

Своєю чергою, неформальне інституційне середовища

визначається параметрами впливу прийнятими у

суспільстві нормами поведінки, звичаями, традиціями,

усталеними правила. Неформальні інститути, з однієї

сторони, формуються під дією історичних чинників, а з

іншої — в результаті суб'єктивних впливів учасників сус�

пільно�економічного обміну, що націлені на лобіюван�

ня та задоволення власних інтересів. Вплив формаль�

них й неформальних інституцій на розвиток параметрів

соціально�економічних процесів диференціюється, за�

лежно від стадії суспільно�економічних трансформацій

держави: на початкових стадіях переважають нефор�

мальні інститути, тоді як на завершальних стадіях су�

спільних трансформацій формальні витісняють нефор�

мальні при прийнятті стратегічних управлінських рішень.

Очевидно, що структурно�функціональна розбалан�

сованість і недостатня ефективність функціонування

сфери оптово�роздрібної торгівлі потребують розроб�

ки пріоритетних напрямів, механізмів та інструментів

удосконалення системи забезпечення процесів соціаль�

но�економічної модернізації сфери товарного обігу на

всіх етапах структурної перебудови останньої. Проек�

тування стратегічних параметрів удосконалення інсти�

туційного забезпечення модернізації сфери оптово�роз�

дрібної торгівлі обумовлюється з огляду на таке: 1)

підвищення рівня керованості процесів розвитку сфе�

ри 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 стримуються масштаби нарощення ресур�

сно�функціональних потужностей сфери товарного обі�

гу; 4) гарантування дотримання принципу соціальної

справедливості розподілу матеріальних благ у процесі

суспільно�економічного обміну; 5) мінімізація дестабі�

лізуючого впливу глобалізаційних ризиків і євроінтег�

раційних викликів в контексті імплементації економіч�

ної частини "Угоди про асоціацію між Україною та ЄС"

[7]; 6) подолання регіонально�галузевих дисбалансів

розвитку мережі об'єктів оптово�роздрібної торгівлі;

7) приведення у відповідність інфраструктурного забез�

печення сфери товарного обігу вимогам і потребам рин�

ку; 8) покращення доступу придбання товарів для всіх

верств населення держави; 9) формування ефективних

механізмів моніторингу та контролю якості представле�

них товарів на ринку; 10) гарантування дотримання прав

покупців у процесі товарного обігу.

Вдосконалення системи інституційного забезпечен�

ня соціально�економічної модернізації сфери товарно�

Ресурсно-функціональна підтримка вдосконалення системи інституційного 
забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу  

Організаційна Управлінська Аналітична Інформаційна 

Проектування організаційно-
управлінських структур 
удосконалення системи 

інституційного забезпечення

Програмування параметрів 
системи інституційного 
забезпечення сфери 
товарного обігу 

Підсистема ефективності 
використання ресурсів 

Формування мотивів і стимулів 
реалізації структурних змін 

Механізм моніторингу і 
контролю модернізації сфери 

товарного обігу 

Збір, обробка та системати-
зація інформаційних даних 

Аналізування інформації та 
формулювання висновків 

Розробка пріоритетних 
напрямів розвитку інститутів 

сфери товарного обігу 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

Рис. 1. Модель ресурсно�функціональної підтримки
вдосконалення системи інституційного забезпечення

соціально�економічної модернізації сфери товарного обігу
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го обігу передбачає підвищення ефективності функціо�

нування останньої через імплементацію механізмів вста�

новлення 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 стратегічно�

му, тактичному та оперативному рівнях; ліквідацію, так

званих, "інституційних пасток" функціонування сфери

товарного обігу, що блокують точки зростання та стри�

мують підвищення рівня соціально�економічної ефек�

тивності розвитку останньої.

Цілком логічно, що вдосконалення системи інсти�

туційного забезпечення соціально�економічної модер�

нізації сфери товарного обігу вимагає наявності адек�

ватної ресурсно�функціональної підтримки, модель якої

представлена на рисунку 1.

Проектування стратегічних напрямів удосконален�

ня системи інституційного забезпечення соціально�еко�

номічної модернізації сфери товарного обігу, першо�

чергово, потребує визначення структурних проблем

функціонування інституційного середовища торгівлі,

ідентифікації стратегічних пріоритетів їх подолання та

обгрунтування організаційно�економічного інструмен�

тарію 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�економіч�

ного обміну, що викладені та охарактеризовані нижче.

Важливою проблемою є розбалансованість законо�

давчого бази та відсутність системного характеру дер�

жавної політики регулювання сфери товарного обігу.

Несформованим є комплексний інституційно�правовий

базис функціонування оптово�роздрібної торгівлі. Зок�

рема проект ЗУ "Про внутрішню торгівлю" так і не був

прийнятий. Відсутні ефективні концепції, стратегії та

програми стимулювання розвитку сфери товарного обі�

гу як на державному, так і на регіональному рівнях. Так,

затверджена Кабінетом Міністрів України "Програма

розвитку внутрішнього торгівлі на період до 2012 року"

по завершені терміну дії так і не знайшла свого логічно�

го продовження в інших програмних документах органів

державної влади. Крім цього, реалізація положень цієї

Програми не була підкріплена необхідними норматив�

но�правовими актами, чіткими джерелами фінансуван�

ня, а також ефективними механізмами досягнення по�

ставлених 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 пол�

ітики на євроінтеграційний вектор співпраці, посилення

загроз гібридного характеру), так і суб'єктивними (час�

та зміна правлячих політичних еліт, неузгодженість дій

органів державної влади, ірраціональна кадрова полі�

тика надання переваги розподілу портфелів за квотним

принципом в органах державної влади, поряд з детер�

мінантами професійної компетентності та порядності)

чинниками. Все це стримує можливості нарощення мас�

штабів функціонування сфери товарного обігу та обме�

жує перспективи становлення процесів розширеного

відтворення.

Ознак загроз національного масштабу для функціо�

нування сфери товарного обігу набувають системні про�

яви корупції, що обумовлені деформованою структурою

інституційного середовища та дисбалансним впливом

формальних й неформальних інституцій на прийняття

управлінських рішень. Спостерігаються негативні тен�

денції переважання особистісних інтересів над суспіль�

ними, у тому числі з використанням ресурсних потуж�

ностей приватних засобів масової інформації та кому�

нікацій, поширеною є практика лобіювання комерцій�

них інтересів в органах влади, як на державному, так і

регіональному рівнях. Недосконалість й прогалини за�

конодавства посилюють прояви рейдерських захоплень

об'єктів власності у всіх видах економічної діяльності,

що не лише суттєво погіршує інвестиційних клімат дер�

жави, але й підриває рівень довіри в суспільстві до інсти�

тутів органів державної влади. Такий диспаритет фор�

мальних й неформальних інституцій знижує ефек�

тивність функціонування сфери товарного обігу, поси�

лює ірраціональний характер використання ресурсно�

го забезпечення, унеможливлює гарантування соціаль�

ної справедливості розподілу матеріальних благ у ході

суспільно�економічного обміну, обмежує параметри

становлення процесів розширеного відтворення, по�

глиблює масштаби тінізації сфери товарного обігу та

здійснення нелегальних торговельно�економічних опе�

рацій.

Проблемним аспектом є поглиблення диспропорцій

розвитку сфери товарного обігу та внутрішнього товар�

ного ринку, що посилюється в умовах зростання кіль�

кості вимушених внутрішньо�переміщених осіб в Ук�

раїні. Це, головним чином, зумовлено анексією Російсь�

кою Федерацією Автономної Республіки Крим і веден�

ням військових дій в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, за даними Міністерства соціальної політики

України, кількість вимушених переселенців у 2017 році

склала близько 1,8 осіб  8 , що не може не вносити

дисбаланси у функціонування сфери товарного обігу.

Такі міграційні тенденції не лише ускладнюють збалан�

сування виробничої та споживацької сфер, вносять дис�

пропорції у функціонування внутрішнього товарного

ринку, загострюють проблему дефіциту окремих груп

товарів (особливо сезонного характеру) на регіональ�

них ринках, посилюють інертність переміщення потуж�

ностей об'єктів оптово�роздрібної торгівлі до вимог і

потреб покупців, але й збільшують соціальну напругу се�

ред покупців внаслідок унеможливлення своєчасного

задоволення їх споживацьких інтересів і потреб.

Системною проблемою, що знижує параметри соці�

ально�економічної ефективності функціонування сфе�

ри товарного обігу є несформованість дієвої мережі

інституцій моніторингу контролю якості та безпеки то�

варів, що представлені на споживчому ринку. Це уне�

можливлює організацію тестування відповідності тех�

нологічної складової виробничо�господарських про�
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цесів прийнятим регламентам і стандартам, ускладнює

процедуру накладення санкцій та штрафів за порушен�

ня діючих норм, посилює ризики потрапляння на ринок

товарів сумнівної якості, що носить загрозу для здоро�

в'я та безпеки покупців, збільшує масштаби іміджевих

втрат для вітчизняних виробників товарів, формує не�

гативне соціально�психологічне ставлення серед по�

купців до окремих категорій груп товарів внутрішнього

виробництва. Прийнятий в 1991 році ЗУ "Про захист

прав споживачів", незважаючи на внесенні зміни й по�

правки, фактично є застарілим, адже його положення

апріорі є неспроможними сформувати дієві механізми

та інструменти захисту інтересів покупців в умовах гло�

балізації та лібералізації торговельно�економічних

відносин. Інституційно�застарілими є його норми в кон�

тексті наростаючих євроінтеграційних викликів, що очі�

кують сферу внутрішньої торгівлі у середньо� та довго�

строковій перспективах. Своєю чергою, Державна

інспекція з питань захисту прав споживачів реально на

практиці не виконує покладених на неї функцій, що обу�

мовлено як обмеженістю її ресурсно�функціональної

спроможності, проявами корупційних впливів й бюрок�

ратії, так й інертністю покупців у питаннях відстоюван�

ня та захисту їх інтересів в системі органів державної

влади та судочинства. Низькою є рівень активності гро�

мадських організацій в аспекті моніторингу контролю

якості товарів, що представлені на ринку.

Негативним аспектом є поглиблення рівня монопо�

лізації окремих сегментів товарного ринку та посилен�

ня проявів ведення недобросовісної конкуренції. Це, з

однієї сторони, обумовлено тенденцією до концентрації

капіталу в основних секторах національної економіки

(промисловість, сільське господарство, енергетика то�

що), які гарантують отримання високої ренти, а з іншої —

недосконалістю положень чинного законодавства в

антимонопольній сфері. Ресурсно�функціональна не�

спроможність Антимонопольного комітету України

здійснювати цілеспрямований вплив щодо деконцент�

рації 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 контра�

гентів на цільові ринки, а також стримування масштабів

концентрації конкурентного середовища у сфері то�

варного обігу. Ірраціональними та недієвими є механіз�

ми функціонування головної антимонопольної інституції

держави, з огляду на інертний характер процедур про�

тидії проявам деконцентрації капіталу, виявлення та роз�

слідування потенційних ринкових змов серед груп про�

давців товарів, недостатню ресурсну підтримку діяль�

ності Антимонопольного комітету України з боку пра�

воохоронних органів і силового блоку держави. Діюча

система накладення санкцій і штрафів фактично не ви�

конує покладених на неї функцій. Здебільшого, учас�

никам ринкових змов економічно доцільніше сплатити

штраф й отримати вищу ренту, ніж функціонувати в ме�

жах чинного інституційно�правового поля. Такі переду�

мови зумовлюють до поглиблення структурних проблем

функціонування сфери товарного обігу, що формалізу�

ються в обмеженні рівного доступу до виходу на ринок

усіх товаровиробників, підміні змісту реалізації базо�

вих функцій конкуренції, а саме підтримки процесів по�

ступального розвитку, вдосконалення та модернізації

національної економіки, зниженні параметрів соціаль�

ної спрямованості функціонування сфери товарного

обігу.

Стримує нарощення обсягів і масштабів функціону�

вання сфери товарного обігу національної економіки

несформованість інституційного базису гарантування

достатньої купівельної спроможності населення, що

суттєво обмежує параметри формування резервів пла�

тоспроможного попиту на внутрішньому ринку. Спо�

живчі настрої населення, головним чином, зорієнтовані

на придбання продуктів харчування й товарів першочер�

гової потреби. Натомість, вкрай низькою є частка ви�

трат на придбання товарів довготривалого вжитку. Оче�

видно, що такий диспаритет витрат не лише вносить

ірраціоналізм у процеси задоволення інтересів покупців,

але й деформує структуру сфери товарного обігу. Си�

туація загострюється в умовах тотальної залежності

рівня цін на товари від коливань на валютних ринках,

що поглиблюють процеси девальвації національної ва�

люти гривні. Негативним аспектом є наявність потужних

психологічних мотивів і стимулів серед населення щодо

формування заощаджень в іноземній валюті. Так зва�

на, "доларизація" національної економіки набула ознак

загрозливого характеру, що не лише перешкоджає

ефективному функціонуванню сфери товарного обігу,

але й ускладнює процеси забезпечення економічної

безпеки держави. Такі тенденції посилюють спекуля�

тивні маніпуляції й прояви на ринку, особливо в товар�

них нішах, що є імпортозалежними, а також ускладню�

ють реалізацію ефективних механізмів та інструментів

державного регулювання сфери товарного обігу.

Стримує параметри ефективності розвитку сфе�

ри товарного обігу відсутність адекватної інституцій�

ної підтримки становлення інтеграційних процесів між

суб'єктами торговельно�економічних відносин. Це об�

межує зростання ресурсних потужностей матеріаль�

но�технічної бази, стримує диверсифікацію діяльності

суб'єктів сфери товарного обігу, перешкоджає фор�

муванню потужних збутово�торговельних центрів у

регіонах, ускладнює можливість дотримання комп�

лексного підходу в процесі задоволення потреб по�

купців. Обмеженість практик становлення та розвит�

ку горизонтально�вертикальних відносин між суб'єк�

тами сфери товарного обігу знижує рівень оператив�

ності та оборотності товарних потоків, ускладнює

формування доданої вартості, збільшує кількість по�

середників у структурі збутового ланцюга, що зумов�

лює до зростання кінцевої ціни на товар. Причиною

низького рівня інтеграційної активності серед

суб'єктів сфери товарного обігу є усталене стерео�

типно�помилкове мислення щодо кооперації, яке асо�

ціюється з ризиками втрати тотального контролю над

виробничо�господарськими процесами, самостійності

в прийнятті управлінських рішень, а також недоотри�

мання частки прибутку.

З огляду на визначені проблеми, стратегічними пріо�

ритетами вдосконалення системи інституційного забез�

печення соціально�економічної модернізації сфери то�

варного обігу мають стати:

1) збалансування законодавчого базису функціону�

вання сфери товарного обігу, забезпечення послідов�
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ності та ефективності реалізації прикладних засад дер�

жавної політики регулювання оптово�роздрібної тор�

гівлі;

2) зменшення рівня корупційного навантаження на

функціонування сфери товарного обігу, оптимізація

співвідношення формальних і неформальних інституцій,

детінізація оптово�роздрібної торгівлі;

3) усунення диспропорцій розвитку сфери товарно�

го обігу, збалансування потужностей мережі об'єктів

внутрішньої оптово�роздрібної торгівлі з потребами

покупців на державному та регіональному рівнях,

мінімізація галузево�секторальних дисбалансів націо�

нальної економіки;

4) розбудова мережі інституцій моніторингу конт�

ролю якості та безпеки товарів, забезпечення їх ресур�

сно�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�функ�

ціональної спроможності Антимонопольного комітету

України та гарантування дотримання засад ведення доб�

росовісної конкуренції;

6) формування інструментів інституційної підтрим�

ки забезпечення гранично допустимої купівельної спро�

можності населення, побудова механізмів зменшення

залежності рівня цін на товари від коливань на валют�

ному ринку, активізація реалізації прикладних засад

державної політики імпортозаміщення;

7) становлення і розвиток інституційної мережі акти�

візації інтеграційних відносин між суб'єктами сфери

товарного обігу, формування горизонтально�вертикаль�

них кластерів, створення локально�інтегрованих підси�

стем.

Для досягнення вказаних пріоритетів та вдоскона�

лення системи інституційного забезпечення соціально�

економічної модернізації сфери товарного обігу обгрун�

товується доцільність реалізації таких заходів:

— ініціювати прийняття Закону України "Про внут�

рішню торгівлю", в якому чітко регламентувати засади

функціонування сфери товарного обігу, встановити

принципи ведення торговельної діяльності, виробити

механізми захисту прав інвестора, обгрунтувати інстру�

менти здійснення політики протекціонізму внутрішньо�

го ринку, визначити базові засади ведення добросовіс�

ної конкуренції, узгодити вітчизняні положення функ�

ціонування сфери товарного обігу з євроінтеграційни�

ми пріоритетами оптово�роздрібної торгівлі, усунути

інституційно�правові суперечності та розбіжності прий�

нятих нормативно�правових актів;

— забезпечення послідовності реалізації приклад�

них засад державної політики регулювання сфери то�

варного обігу, шляхом узгодження організаційно�управ�

лінських впливів на державному, регіональному та суб�

регіональному рівнях державного управління; прийнят�

тя загальнодержавної "Стратегії розвитку сфери товар�

ного обігу України на період до 2025 року", що

підкріплена відповідними регіональними програмами, в

яких чітко визначені джерела, механізми та інструмен�

ти фінансування досягнення поставлених цілей; встанов�

лення принципу обов'язковості та невідворотності реа�

лізації програмних засад Стратегії незалежно від зміни

посадово�відповідальних осіб, як на державному, так і

на регіональному рівнях;

— активізація протидії боротьби з проявами коруп�

ційних впливів у сфері товарного обігу на засадах за�

вершення процедури формування цілісної системи ан�

тикорупційної інфраструктури (насамперед, у частині

створення та запуску роботи спеціалізованого антико�

рупційного суду), реалізації механізмів розділення вла�

ди та бізнесу, протидії рейдерських атакам (у тому числі,

шляхом посилення санкцій покарання за внесення не�

достовірних даних до реєстру), збалансування спів�

відношення формальних і неформальних інституцій у

частині зменшення ролі останніх на процеси прийняття

управлінських рішень, формування мотиваційних ме�

ханізмів і стимулів до легалізації та юридичної реєст�

рації поширених практик ведення тіньової діяльності в

сфері оптово�роздрібної торгівлі;

— подолання галузево�секторальних диспропорцій

розвитку сфери товарного обігу на засадах реалізації

механізмів інституційної підтримки узгодження регіо�

нальних потужностей мережі об'єктів оптово�роздріб�

ної торгівлі з споживчими потребами покупців, форму�

вання горизонтально�вертикальних інтегрованих збуто�

вих кластерів, продовження практики відкриття потуж�

них торговельних центрів у регіонах, оптимізації транс�

портно�логістичного забезпечення функціонування сфе�

ри товарного обігу, формування мотиваційних ме�

ханізмів і стимулів до переходу на інноваційні засади

використання природно�ресурсних потужностей в кон�

тексті формування раціональної моделі утвердження

сталого розвитку держави;

— стимулювання розвитку регіональної мережі

інституцій моніторингу контролю якості та безпеки то�

варів на засадах посилення рівня спеціалізації громадсь�

ких організацій з цієї проблематики; відкриття лабора�

торій контролю якості та безпеки товарів (у тому числі

за рахунок співфінансування з фондів міжнародних

грантів), що оснащенні сучасним обладнанням і спро�

можні здійснювати моніторинг виробничо�господарсь�

кого процесу на всіх його етапах від початку виробниц�

тва товару до його продажу на ринку кінцевому покуп�

цю; формування мотивів і стимулів у покупців щодо

відстоювання своїх прав у судовому порядку, а також

популяризація цієї практики в ЗМІ; реформування існу�

ючої організаційної структури, а також зміна засад і

принципів функціонування Державної інспекції з питань

захисту прав споживачів, шляхом оптимізації витрат на

обслуговування цієї структури та надання ширших по�

вноважень щодо реалізації заходів превентивного ха�

рактеру запобігання правопорушень у сфері товарного

обігу;

— підвищення ресурсно�функціональної та інститу�

ційно�правової спроможності Антимонопольного комі�

тету України (АКУ) на засадах ініціювання внесення

системних змін в антимонопольне законодавство, що

передбачають розширення повноважень цього Коміте�

ту, посилення силового характеру його превентивних

заходів, суттєве підвищення розміру базових ставок

штрафів й санкцій за виявлені порушення, істотне

спрощення та підвищення оперативності розслідуваних

процедур у сегменті виявлення ринкових змов, гаран�

тування рівного доступу до виходу на внутрішній товар�
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ний ринок для всіх суб'єктів госпо�

дарювання, реалізацію механізмів

активізації співпраці АМКУ з асоціа�

ціями та об'єднаннями дрібних і се�

редніх товаровиробників у питаннях

відстоювання їх інтересів на ринку;

— реалізація інструментів інсти�

туційного базису гарантування гра�

нично допустимого рівня купівельної

спроможності населення на засадах

поетапного вирівнювання наявного

бюджетного диспаритету між роз�

міром прожиткового мінімуму, міні�

мальної пенсії та заробітної плати,

імплементації механізмів соціальної

підтримки найбідніших верств насе�

лення, покращення економічної до�

ступності товарів першочергової по�

треби для малозабезпечених домо�

господарств (особливо в сільській

місцевості), зміни деформованої

структури витрат населення на ко�

ристь збільшення частки придбання

товарів довготривалого вжитку;

— забезпечення інституційної

підтримки зменшення залежності

рівня цін на товари від коливань на

валютному ринку й зміни офіційно�

го курсу гривні, шляхом формуван�

ня соціально�психологічних мо�

тивів і стимулів до здійснення зао�

щаджень у національній валюті,

зменшення частки безготівкових

розрахунків в іноземній валюті, по�

силення вимог і контролю за здійс�

ненням валютно�обмінних опе�

рацій поза межами банківської си�

стеми, реалізації механізмів протидії тіньовим валют�

но�обмінним операціям на фінансовому ринку;

— реалізація комплексної державної політики

імпортозаміщення товарів, особливо в стратегічно важ�

ливих сегментах сфери товарного обігу (сільське гос�

подарство, будівництво, промисловість тощо) на заса�

дах надання державної фінансової підтримки розвитку

пріоритетних галузей, встановлення пільгових режимів

оподаткування, створення спеціалізованих бізнес�інку�

баторів, 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�приват�

ного партнерства реалізації масштабних інвестиційно�

інноваційних проектів;

— забезпечення підтримки розвитку мережі інсти�

туцій стимулювання розвитку інтеграційних і коопера�

ційних відносин між суб'єктами сфери товарного обігу

на засадах активізації створення суб'єктів надання кон�

салтингових та інформаційно�дорадчих послуг, органі�

зації та проведення тренінгів з питань кооперації, попу�

ляризації кооперативного руху в засобах масової інфор�

мації, вдосконалення регуляторних нормативно�право�

вих актів становлення горизонтально�вертикальних

інтеграційних структур, насамперед, у частині спрощен�

ня реєстраційних процедур, ведення обліку, подання

звітності та системної дерегуляції кооперативної діяль�

ності, у тому числі, шляхом встановлення тимчасових

пільгових режимів на початкових етапах господарюван�

ня.

Таким чином, удосконалення системи інституцій�

ного забезпечення соціально�економічної модернізації

сфери товарного обігу передбачає реалізацію комп�

лексу запропонованих заходів організаційно�еконо�

мічного характеру на засадах дотримання принципів

системності (передбачає комплексну реструктуриза�

цію інституційного базису функціонування сфери то�

варного обігу), узгодженості (гармонізації соціальної

та економічної компоненти сфери товарного обігу), по�

слідовності (забезпечення неухильного дотримання

виконання затвердженого календарного плану дій),

економічної доцільності (фінансової обгрунтованості

понесених витрат на розбудову системи інституційно�

го забезпечення соціально�економічної модернізації

сфери товарного обігу з потенційними економічними

вигодами, що можуть бути отримані в перспективі),

збалансованості (раціональному вдосконалення всіх

складових компонентів, механізмів, блоків та інстру�

Рис. 2. Система інституційного забезпечення
соціально�економічної модернізації сфери товарного обігу
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ментів цільової системи інституційного забезпечення)

та керованості (можливість внесення оперативних ко�

ректив на будь�якому з етапів імплементації розроб�

лених заходів). Очевидно, що формування адекватної

системи інституційного забезпечення соціально�еконо�

мічної модернізації сфери товарного обігу неможли�

во здійснити в короткостроковому періоді. Реалізація

таких трансформацій вимагає орієнтації на довгостро�

кову перспективу з урахуванням прогнозних пара�

метрів ресурсного базису вдосконалення системи

інституційного забезпечення. Проектна структура

вдосконаленої системи інституційного забезпечення

соціально�економічної модернізації сфери товарного

обігу представлена на рисунку 2.

ВИСНОВКИ
Спроектована система інституційного забезпечен�

ня соціально�економічної модернізації сфери товарно�

го обігу є відкритою структурною надбудовою комплек�

сної державної економічної політики. Гарантування

ефективності функціонування цієї системи, з однієї сто�

рони, вимагає реалізації її постійних змін та оновлень,

а з іншої — система інституційного забезпечення є дже�

релом імплементації структурних зрушень у розрізі

складових функціональних компонентів сфери товар�

ного обігу, що формують базисні передумови для на�

рощення масштабів господарювання секторів націо�

нальної економіки, гарантування якості та безпеки то�

варів, удосконалення бізнес�процесів і технологій ви�

робництва, покращення задоволення потреб покупців,

узгодження соціальних та економічних інтересів

останніх, мінімізації трансакційних витрат у процесі су�

спільно�економічного обміну, стимулювання підтримки

макроекономічних процесів розширеного відтворення

національної економіки.

Таким чином, система інституційного забезпечення

соціально�економічної модернізації сфери товарного

обігу є своєрідним регулятором відносин між суб'єкта�

ми в процесі суспільно�економічного обміну, що покли�

кана мінімізувати ризики виникнення потенційних

конфліктів між ними, реалізувати превентивні механіз�

ми ірраціонального використання природно�ресурсно�

го потенціалу держави та гарантувати неухильне до�

тримання норм діючих нормативно�правових актів у кон�

тексті задоволення суспільних та особистісних інтересів.

Забезпечення ресурсно�функціональної спроможності

спроектованої системи інституційного забезпечення

соціально�економічної модернізації сфери товарного

обігу передбачає доцільність узгодженої реалізації за�

пропонованих заходів на макро�, мезо� та мікрорівнях,

використання диверсифікованих джерел і механізмів

фінансування процесу функціонування інституцій, син�

хронності 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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