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АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ 
І ПЕРСПЕКТИВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

В УКРАЇНІ* 
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Монографію "Оптова то-
ргівля в Україні" підготовлено 
колективом авторів Київського 
національного торговельно-еко-
номічного університету: А. А. Ма-
заракі, Г. М. Богославець, 
О. М. Трубей, A. M. Носуліч за 
редакцією доктора економічних 
наук А. А. Мазаракі.  

Сучасні тенденції глобалі-
зації товарних ринків й ін-
тенсифікації товарно-грошових 
відносин у сфері обігу товарів і 
послуг суттєво ускладнюють 
функції торгівлі та об’єктивно 
активізують пошуки нових кон-
цептуальних підходів до ефек-
тивної організації економічного 
обороту. У зв’язку з цим особ-
ливого значення набуває вико-
ристання переваг інституту оп-
тового торговельного посеред-
ництва у забезпеченні ефектив-
ного обміну й освоєння віддале-
них ринків збуту. 

Слабка розробленість тео-
ретичних положень, невизначе-
ність методичних підходів до роз-
витку і використання потенціалу 
підприємств оптової торгівлі на 
ринку споживчих товарів України, 
накопичення негативних явищ 
і тенденцій в цьому сегменті 
торгівлі обумовлює об’єктивну 
необхідність проведення фунда-
ментальних наукових досліджень. 
У такому контексті тема цієї 
монографії є досить актуальною, 
а необхідність її розробки 
беззаперечною. 

Наукові положення моно-
графії мають високий рівень 
обґрунтованості і вірогідності, 
оскільки ґрунтуються на сучас-
них теоріях, методичних підхо-
дах і вивірених наукових методах. 

Теоретичний аналіз функці-
онування оптової торгівлі у рин-
ковій системі господарювання, 
проведений у першому розділі, 
дозволив авторам розкрити сут-
нісну характеристику оптового 
торговельного посередництва 
як багатоаспектного і складного 
організаційно-правового та еко-
номічного явища, суть якого 
полягає в опосередкуванні від-
носин між суб’єктами товар-
ного ринку і погодженні їх 
економічних інтересів у процесі 
товарно-грошового обміну. Нау-
ково обґрунтованими пред-
ставляються сформульовані у 
монографії функції оптових 
торговельних посередників та 
ознаки їх розмежування і кла-
сифікації, що дає змогу не тіль-
ки ідентифікувати типи і види 
оптових торговельних підпри-
ємств, але й визначати їх місце 
на різних стадіях обігу товарів 
та послуг і довести об’єктивну 
необхідність та доцільність їх 
використання. 

У другому розділі моно-
графії з позицій сучасних теорій 
обґрунтовано науково-методичні 
засади формування системи за-
гальних і часткових показників 
розвитку суб’єктів оптової тор-
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гівлі. Структурно така система 
складається з п’яти підсистем, 
з яких одна кількісного змісту, 
а інші характеризують товарний, 
матеріально-технічний, трудо-
вий потенціал, а також обсяги 
діяльності. При цьому система 
не тільки комплексна, але й 
адаптована під сучасні види 
аналізу. Такий методологічний 
підхід до побудови системи по-
казників має практичну цінність 
при оцінці стану розвитку ін-
фраструктури споживчого ринку. 
Особливий науковий інтерес 
становлять методичні положен-
ня щодо доцільності залучення 
посередників для забезпечення 
взаємодії товаровиробників і роз-
дрібних торговців у процесі за-
купівельно-збутової діяльності 
за критерієм економічного ефекту 
від надання посередницьких послуг. 

У третьому розділі з дос-
татньою повнотою представ-
лено діагностику сфери опто-
вого торговельного посеред-
ництва, де проаналізовано дина-
міку розвитку суб’єктів оптової 
торгівлі, обсягів їх діяльності, 
зміни потенціалу в умовах ста-
більної діяльності, а також в 
кризові роки. Результати все-
бічного аналізу фінансово-еко-
номічних показників діяльності 
оптових підприємств на спо-
живчому ринку України дозво-
лили дійти висновку про проб-
лемність ділових відносин рин-
кових суб’єктів з оптовими 
посередницькими структурами і 
підтвердити загальну тенденцію 
зниження ефективності цього 

виду економічної діяльності. 
Все це суттєво стримує активі-
зацію діяльності суб’єктів опто-
вої торгівлі, тому обґрунтовані 
у четвертому розділі монографії 
рекомендації щодо створення 
дієвих економічних механізмів і 
стимулів, впорядкування орга-
нізаційної структури, форму-
вання правової бази, посилення 
системи державного регулюван-
ня слід вважати своєчасними і 
цінними для практики. 

Заслуговує на увагу запро-
понована в цій праці система 
показників визначення конку-
рентоспроможності торговельно-
посередницьких суб’єктів у трьох 
вимірах: оцінки споживачами, 
власної діагностики і порівняль-
ного методу. Наведена система 
показників дозволить об’єктив-
но виявити і оцінювати рівень 
та тенденції конкурентоспро-
можності оптових посередників. 

Монографія, що виконана 
на високому науково-теоретич-
ному рівні, містить нові теоре-
тико-методологічні підходи до 
вирішення актуальної і масштаб-
ної проблеми наукового обґрунту-
вання, розробки теоретичних і 
прикладних засад розвитку та 
ефективного використання по-
тенціалу оптової торговельної 
галузі на споживчому ринку 
України.  
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