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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Відомо, що роздрібна торгівля є кінцевою
ланкою кожного виробничого ланцюга, а відпо�
відно від якості її функціонування та рівня роз�
витку залежать ефективність, об'єми і швид�
кість, з якими товари, вироблені у інших галу�
зях економіки, досягають свого споживача та
задовольняють його потреби.

Зокрема, збільшення кількості соціально�
економічно обгрунтованих торгових закладів
із площею, адекватною до потреб торгової
зони, дозволить істотно розширити канали
просування продукції. Покупцям буде нада�
ний ширший вибір товарів, що призведе до
зростання як обороту регіональної мережі
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торгових закладів, так і регіонального ви�
робництва у цілому. Крім того, збільшення
обороту торгівлі забезпечить надходження
додаткових платежів до місцевих бюджетів,
що також має важливе значення, враховую�
чи проблеми, які сьогодні існують в Україні
із їх наповненням.

Також слід зауважити, що ріст ефектив�
ності регіональної торгівельної мережі у по�
єднанні із забезпеченням справедливої конку�
ренції, стимулюватиме роздрібних операторів
до зниження цін, що позитивно позначиться на
якості життя мешканців регіонів.

Таким чином, поліпшення стану роздрібної
торгівельної мережі є актуальною справою для
більшості аспектів життя регіонів. Неефектив�
не її функціонування може поставити під заг�
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розу розвиток економіки, якість життя, безпе�
ку і здоров'я населення регіонів.

Вченими доведено, що формування регіо�
нальної торгівельної мережі визначається дією
певних чинників, які можуть як підвищувати,
так і знижувати її ефективність.

Тому дослідження факторів, які тим чи
іншим чином впливають на формування регіо�
нальної торгівельної мережі, має важливе зна�
чення, адже корегуючи їх ми можемо керувати
процесом її розвитку у напрямі, який би мак�
симально задовольняв соціально�економічно�
екологічні потреби регіону, що є невід'ємною
складовою його сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Теоретичне та методичні питання форму�

вання регіональних роздрібних торгівельних
мереж є предметом дослідження багатьох за�
рубіжних та вітчизняних вчених, серед яких:
І.О. Бланк, І.М. Бергер, П.Г. Гончаров, В.А. Гро�
сул, І.З. Должанський, О.Б. Казакова, Л.О. Лі�
гоненко, А.А. Мазаракі, Т.Л. Мітяєва, Л.О. Оме�
лянович, І. Ансофф, Г. Армстронг, Д. Блекуелл,
Г. Джоунз, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж. Ламбен,
Р. Патюрель, М. Портер, О.М. Азарян, В.В. Апо�
пій, О.О. Бакунов, Л.В. Балабанова, В.А. Пав�
лова, А.А. Садєков, Л.Г. Саркісян. Проте дос�
лідження факторів, які впливають на форму�
вання регіональних торгівельних мереж, у
зв'язку з їх різноманітністю, динамічністю та
мінливістю, потребує постійного поглиблено�
го вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Систематизувати фактори, які впливають на

формування регіональних роздрібних торгі�
вельних мереж, та зміни, до яких вони призво�
дять.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Щодо дефініції торгівельної мережі, то в
науковій літературі існує ряд тлумачень, які
можна розділити на дві групи.

Так, до першої групи слід віднести визна�
чення, які розглядають торговельну мережу як
усю сукупність торговельних підприємств пев�
ного регіону, незалежно від форм власності,
організаційно�правових форм, типів торговель�
них закладів та інших характеристик.

Так, І.М. Бергер під регіональною торгі�
вельною мережею розумів сукупність усіх тор�

гівельних роздрібних підприємств, що діють на
визначеній території, яка є окремою адмініст�
ративною одиницею [1].

Такої ж позиції дотримується П.Г. Гонча�
ров [2, с. 22] та І.О. Бланк [3, с. 45]. На їх дум�
ку, торговельна мережа є сукупністю торго�
вельних підприємств та торговельних оди�
ниць, розташованих на певній території (ре�
гіоні).

Відповідно до визначення національного
стандарту України, роздрібна торгівельна
мережа — це сукупність стаціонарних, тим�
часових та пересувних торгівельних об'єктів,
а також аптеки для організації роздрібного
продажу товарів, пунктів дистанційного
продажу товарів, пунктів ремонту предметів
особистого користування і  домашнього
вжитку, не пов'язана з виробництвом цих
виробів.

Вищенаведені підходи до трактування по�
няття "регіональна роздрібна торгівельна ме�
режа" розглядають її з позиції економіки регі�
ону, тобто як одну із невід'ємних структурних
ланок, а тому, враховуючи важливість роздрі�
бної торгівлі для економіки регіону, таке тлу�
мачення вчених поняття "регіональна роздріб�
на торгівельна мережа" не тільки має право на
існування, а повинно стати об'єктом подальшо�
го вивчення.

Друга група включає у себе визначення тор�
гівельної мережі, які грунтуються на "ланцю�
говому підході". Суть його полягає в тому, що
під сиcтемою ланцюгових магазинів розуміють
розгалужену мережу однотипних торгових
закладів (більше 10) з однаковим зовнішнім
оформленням та інтер'єром і однаковими ме�
тодами торгівлі [4, с. 67].

Так, на думку В.М. Селютіна, Н.М. Севери�
ненко, торговельна мережа — це сукупність
однотипних торговельних об'єктів, які мають
єдиний центр управління, спільні зовнішні та
функціональні характеристики, параметри тор�
говельного процесу та бізнес�технології з ме�
тою підвищення ефективності торговельного
бізнесу [5, с. 57—58].

Подібної думки дотримується Т.А. Пікуш,
який розглядає торговельну мережу як су�
купність однотипних магазинів, що знаходять�
ся під спільним управлінням, з однаковим асор�
тиментом товарів, зовнішнім оформленням,
інтер'єром та однаковими методами торгівлі,
яка створена з метою підвищення ефективності
діяльності торговельної компанії [6, с. 245]. На
його думку, її ефективне функціонування може
бути забезпечене при наявності в мережі більше
двадцяти торгівельних об'єктів.
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У законі Російської Федерації "Про основи
державного регулювання торгівельної діяль�
ності" під поняттям "торгова мережа" мають на
увазі сукупність двох і більше торгових об'єк�
тів, які знаходяться під загальним управлінням,
або сукупність двох і більше торгових об'єктів,
які використовуються під єдиним комерційним
позначенням або іншим засобом індивідуалі�
зації [7].

Отже, "ланцюговий підхід" тлумачення по�
няття "регіональна роздрібна торгівельна ме�
режа" передбачає таку форму функціонуван�
ня торгівельної організації, яка реалізує свої
бізнес�інтереси у певному регіоні. Вищенаве�
дені два абсолютно різних підходи спричиня�
ють суттєві непорозуміння при використанні
даного поняття.

На нашу думку, для уникнення неодноз�
начних трактувань при вживанні даних виз�
начень при використанні поняття "регіональ�
на роздрібна торгівельна мережа" слід розу�
міти: сукупність усіх торгівельних роздрібних
підприємств, що діють на визначеній тери�
торії, яка є окремою адміністративною оди�
ницею. А замість використання "роздрібна
торгівельна мережа" у розумінні горизон�
тально інтегрованої торгівельної організації,
краще застосовувати визначення "роздрібний
мережевий торгівельний оператор (локально�
го, регіонального чи національного) масшта�
бу".

Вивчення та систематизація факторів, які
впливають на формування регіональних розд�
рібних мереж, ініціюють необхідність дослід�
ження такої категорії, як "фактор".

Так, Н.В. Кузьміна вважає, що фактор — це
об'єктивна причина, яка обумовлює певне яви�
ще та основна рушійна сила, що призводить до
тих чи інших результатів [8].

Великий тлумачний словник української
мови дає наступне визначення поняття "фак�
тор" (англ. factor — посередник, від латин.
factor — той, що робить, від facio — роблю) —
це умова, рушійна сила, причина будь�якого
процесу [9].

О.А. Дубасенюк розглядає фактор як чин�
ник, що визначає природу і побудову шука�
ного об'єкта дослідження, можливі причини
відмінностей на рівнях об'єкта дослідження
[10].

На думку Панчук В.В., фактор є основною
внутрішньою та зовнішньою причиною, що зу�
мовлює певне явище [11].

Сидорчук Н.Г. стверджує, що "фактор" є
основною внутрішньою та зовнішню причиною,
що зумовлює підвищення рівня якості явища і

підлягає корекції або регуляції у межах певно�
го процесу [12].

Врахування наведених визначень щодо сут�
ності терміну "фактор" дозволяє зробити вис�
новок, що це причина, чинник, основна рушій�
на сила, яка визначає природу і побудову об'єк�
та або обумовлює певне явище, підвищує рівень
його якості та призводить до тих чи інших ре�
зультатів і підлягає корекції або регуляції у
межах певного процесу.

А.С. Новоселова виділяє наступні групи
факторів, які впливають на становлення регі�
онів. Вона вважає, що саме вони є тими чинни�
ками, які обумовлюють розвиток їх економіки,
а відповідно суттєво впливають на формуван�
ня регіональних торгівельних мереж:

— економічні (рівень розвитку та структу�
ра розміщення виробництва товарів, міжвироб�
ничі та міжрегіональні зв'язки, рівень та струк�
тура цін на товари);

— науково�технічні (рівень розвитку мате�
ріально�технічної бази, НТП, рівень автома�
тизації та механізації господарських про�
цесів);

— соціальні (забезпечення підприємств тру�
довими ресурсами, чисельність та соціально�
демографічна структура населення, його роз�
міщення по території);

— природно�кліматичні (мінерально�сиро�
винні ресурси, кліматично�грунтові умови)
[13].

На думку Д.В. Клинового [14], факторами,
які обумовлюють розбудову регіонів, є:

— суспільний територіальний поділ пра�
ці;

— територіальні виробничі комплекси як
сукупність однорідних або тісно пов'язаних
між собою різних виробництв;

— природно�кліматичні умови та ресурси як
основа розвитку спеціалізованого господар�
ства району;

— особливості економіко�географічного
положення території району, що зумовлю�
ють формування спеціалізації його госпо�
дарства;

— районоутворюючі центри — великі міста�
економічні центри з потужним виробничим по�
тенціалом;

— форми територіальної організації ви�
робництва — промислові, інфраструктурні
(транспортні, рекреаційні) та агропромислові
райони, центри, промислові та транспортні
вузли;

— суспільно�політичний устрій;
— адміністративно�територіальний поділ

країни.
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У науковій літературі описана достатньо
велика кількість чинників, які безпосередньо
впливають на розвиток роздрібної торгівлі,
зокрема Н.С. Буцяк, Т.Г. Васильців виділяють
наступні групи рушійних сил, які визначають
вектор та особливості її формування: вироб�
ничі, транспортні, демографічні, соціально�
економічні, торгові, містобудівні, технологічні,
управлінські, фінансові, політико�законодавчі.
На їх думку, наповнення цих груп може від�
різнятися як у межах України, так і в окремих
регіонах [15].

Клочкова О.В. пропонує класифікацію
чинників, що впливають на формування роз�
дрібних торгівельних мереж, яка в більшій
мірі враховує регіональні особливості роз�
витку суб'єктів торговельної діяльності.
Зокрема, вона здійснює розподіл факторів
за джерелом виникнення (економічні, соц�
іально�культурні,  політичні, природно�
кліматичні, технологічні, демографічні); за
рівнем виникнення (зовнішні, внутрішні); за
способом впливу (прямого впливу, непрямо�
го впливу); за ступенем залежності від суб�
'єкта господарювання (суб'єктивні, об'єк�
тивні); за напрямом дії (стимулюючі, стри�
муючі) [16].

Е.М. Филипенко вважає, що найбільш сут�
тєвими, які здійснюють особливо вагомий
вплив на роздрібну торгівельну мережу, є такі
фактори, як:

— ринкові (розмір ринку; темпи його рос�
ту; форми ринку в зацікавленій сфері діяль�
ності, ступінь монополізації; рівень задоволен�
ня попиту; динаміка попиту; інтенсивність кон�
куренції; ціни на фактори виробництва; дохо�
ди різних соціальних груп);

— фінансові (темпи інфляції; рівень зайня�
тості населення; бюджетний баланс; ста�
більність курсу гривні; ставки по кредитах; та�
рифи на транспортні послуги й енергоресурси;
податкові ставки);

— конкурентні (кількість конкурентів та їх
мотивація, рефлексивність дій, готовність кон�
курентів до злиття, ступінь уразливості конку�
рентів, ступінь диференціації товарів). Крім
того, вона вважає, що дані чинники можуть
бути як загрозою для розвитку роздрібної
торгівлі, так і відкривати не менш істотні мож�
ливості [17].

На думку Н. Голошубової, факторами, які
впливають на розвиток торгівлі на певній тери�
торії, є: соціально�економічні, демографічні,
географічні, містобудівні, транспортні, орга�
нізаційно�технологічні, управлінські, фінансові
[18].

Л.А. Брагін, Т.П. Данько, Г.Г. Іванов виді�
ляють такі чинники, як: містобудівні (величина
міста, функціональне зонування території);
демографічні (чисельність, склад, щільність
населення, розміщення адміністративних, куль�
турних та спортивних центрів); транспортні
(напрямок і інтенсивність основних потоків
руху суспільного і індивідуального транспор�
ту); соціальні (можливість зниження затрат
часу на відвідання підприємств торгової ме�
режі, досягнення високого рівня обслуговуван�
ня); економічні (ефективність капітальних
вкладень, оптимальний рівень їх прибутко�
вості) [19].

О.Б. Казакова виділяє вісім груп фак�
торів, які, на її думку, мають певний вплив
на формування регіональних роздрібних ме�
реж:

— політичне становище: стабільність, не�
стабільність;

— економічне становище: стан загальної
ділової активності (зниження, стагнація,
підйом, стабільність);

— інфляція, дефляція; політика цін; кредит�
но�грошова політика й ін.;

— соціальні фактори: глибина розшаруван�
ня суспільства; рівень доходів, рівень безробі�
ття, соціальний захист; купівельна спро�
можність населення;

— законодавство: податки; правовий за�
хист підприємницької діяльності (законо�
давство: антимонопольне, про несумлінну
рекламу, антидемпінгове й ін.); захист прав
споживачів; законодавство з безпеки та
якості товарів; з охорони праці та техніки
безпеки; з охорони навколишнього середо�
вища;

— науково�технічні фактори: прискорення
НТП; технологічний розвиток галузі;

— природні фактори: наявність (дефіцит)
сировини; зростання цін на паливо й енер�
гію; забруднення навколишнього середови�
ща;

— демографічні фактори: зміна народона�
селення (старіння суспільства, зниження на�
роджуваності); віковий склад, міграція насе�
лення; рід занять; рівень освіти;

— фактори культурного середовища: куль�
тура; субкультура [20].

Таким чином, проаналізувавши існуючі під�
ходи вчених�економістів щодо визначальних
чинників, які впливають на формування та роз�
виток регіональних торгівельних мереж, мож�
на запропонувати авторське бачення їх класи�
фікації та змін, до яких вони призводять (табл.
1).
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АГРОСВІТ № 4, 2013
ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

У роботі систематизовано фактори, які
здійснюють вплив на формування регіональних
роздрібних торгівельних мереж, та тезисно
висвітлено зміни у регіональній торгівельній
мережі, до яких вони можуть призвести.

Дане дослідження, окрім теоретичного, має
суттєве практичне значення, адже знаючи, як
впливають різноманітні чинники на процес
формування роздрібних торгівельних мереж,
можна почати їми управляти, стимулюючи
вплив одних факторів та нівелюючи дію інших
у напрямі, який би максимально задовольняв
потреби регіону.

Враховуючи те, що вищенаведені фактори
є основною рушійною силою, яка визначає
формування регіональних торгівельних розд�
рібних мереж та обумовлює їх ефективність в
аспекті задоволення економічних, соціальних
та екологічних потреб регіону, на нашу думку,
надзвичайно важливим є більш глибоке подаль�
ше дослідження впливу кожного конкретного
фактора на розвиток роздрібних торгівельних
мереж регіону та виявлення змін, до яких при�
зводить їх вплив.
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