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Анотація. На сьогоднішній день в Україні в різних сферах життєдіяльності, таких як 

економічні дослідження, ділове спілкування, правова наука та навіть повсякденне життя, 
науковці, підприємці та споживачі використовують різні терміни: «торгівля», «купівля-
продаж», «торговельна діяльність», «роздрібна торгівлі», «промисел» та інш.. Спільним для 
даних понять є те, що в процесі організації роздрібної торгівлі ми отримуємо 
опосередкований перехід права власності на товари, які задовольняють потреби кінцевих 
споживачів. Але, в свою чергу, дані поняття мають деякі відмінності, які потребують 
дослідження з позиції діяльності підприємств роздрібної торгівлі. А також для правильного 
визначення меж діяльності основним є виокремлення завдань та функцій даних підприємств, 
оскільки на законодавчому рівні вони не прописані. 
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Вступ. Науковці по різному тлумачать сутність торгівлі. Наприклад у 

визначенні Кодексу Юстиніана: «Купець той, хто купує і продає». Далі в 

канонічному праві: «Той, хто здобуває річ, щоб, продаючи її в тому ж вигляді, 

без усяких змін, виручити прибуток, той є купцем». Таким чином, домінувала 

економічна думка, що торгівля полягає у здійсненні «професійної діяльності», у 

придбанні товарів з метою їхнього перепродажу, без їх переробки [5]. Перша 

школа економічної науки, яка мала назву меркантилізм (з італ. - торговець) 

зосередила свою увагу на дослідженні торговельних відносин. Для ефективного 

функціонування економічної системи найважливішими, на думку 

меркантилістів, були торговці, їхня праця розглядалась як основний фактор 

виробництва. Отже, джерелом багатства є сфера обігу, а не сфера виробництва; 

багатство ототожнювалося з грошовим капіталом [6]. А.Сміт в своїй праці 

«Дослідження про природу і причини багатства народів" визначив, що поділ 



праці - це результат природної схильності людей до обміну та торгівлі, а 

ключовим спонукальним фактором обміну між людьми є егоїзм, або 

відстоювання власних інтересів. Щодо структури торгівлі, то А.Сміт ставить на 

перше місце внутрішню торгівлю, а вже потім зовнішню та транзитну. У 

А.Сміта можна знайти тезу: «Щойно скрізь запроваджується поділ праці, лише 

малу частку потреб кожної людини може задовольнити продукт її власної 

праці. Значно більшу частину їх вона задовольняє шляхом обміну того 

надлишку продуктів своєї праці, що залишається після задоволення власних 

потреб, на надлишки продукту праці інших людей, яких вона потребує. Таким 

чином, кожна людина живе обміном або стає певною мірою торговцем, а саме 

суспільство перетворюється, так би мовити, у торговельну спілку» [8]. Укладач 

енциклопедії торгівлі Саварі де Брюслон зазначає в своєму «Dictionnaire 

universel du commerce», що під «торгівлею» потрібно розуміти всякого роду 

міну, купівлю, продаж, всякі обороти. Разом з тим, М.І. Туган-Барановський 

визначає торгівлю як перепродаж господарських предметів без істотної їх зміни 

з метою отримання доходу (баришу) [7]. Словник сучасної економічної теорії 

Макміллана, визначає торгівлю як обмін товарами між індивідами чи групами, 

що здійснюється як безпосередньо за допомогою бартеру, так і опосередковано 

з використанням грошей [9]. Турченюк М.О. у підручнику «Маркетинг» дав 

наступне визначення торгівлі: торгівля - це особлива діяльність людей, 

пов’язана зі здійсненням актів купівлі-продажу і є сукупністю специфічних 

технологічних і господарських операцій, спрямованих на обслуговування 

процесу обміну» [10]. Тобто, з вищенаведеного можемо зробити висновок, що 

науковці у своїх дослідженнях щодо визначення сутності торгівлі, відстоювали 

одну з двох позицій, тобто, або визначали торгівлю як бартер – обмін товарами, 

або ж обмін товарів на гроші з метою отримання прибутку, що є основною 

характерною ознакою, яка відрізняє торгівлю від бартеру. 

Основний текст. Як сфера товарного обігу, торгівля забезпечує 

взаємозв’язок «виробник – споживач товарів» за допомогою операцій купівлі-

продажу, та є галуззю народного господарства, в основу якого покладено 



суспільний поділ праці. Відповідно до ст. 260 «Галузі економіки та їх 

класифікація» Господарського кодексу України сукупність усіх виробничих 

одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої 

діяльності, складає галузь. Загальна класифікація галузей економіки є 

складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-

економічної і статистичної інформації, яка використовується суб'єктами 

господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі 

управління господарською діяльністю. А згідно зі ст. 263 «Господарсько-

торговельна діяльність» Господарського кодексу України господарсько-

торговельною є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері 

товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного 

призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, 

яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. 

Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами 

господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і збут; 

енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське 

харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне 

посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна 

діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу. 

Господарсько-торговельна діяльність опосередковується господарськими 

договорами поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, 

енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу та іншими 

договорами. Розглянемо детальніше сутність поняття «роздрібної торгівлі». 

Відповідно до пп. 4.4 п. 4 ДСТУ 4303:2004 роздрібна торгівля — це вид 

економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж 

товарів кінцевому споживачу та надання йому торговельних послуг. Згідно зі 

ст. 698 Цивільного кодексу України за договором роздрібної купівлі-продажу 

продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, 

зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для 



особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з 

підприємницькою діяльністю, а покупець зобов’язується прийняти товар і 

оплатити його. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним. Як галузь 

народного господарства роздрібна торгівля має низку економічних показників, 

які відрізняють її від інших галузей відповідно до характеру виконуваних 

функцій та завдань. Показники, які характеризують діяльність підприємств 

роздрібної торгівлі наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1 «Економічні показники, які характеризують діяльність підприємств 

роздрібної торгівлі» 

Джерело: [розроблено автором] 

 

Поняття роздрібної торгівлі розглядається з позиції трьох основних сфер, 

таких як сфера обігу, сфера економіки та галузі господарювання, на основі яких 

можна визначити основні завдання діяльності підприємств роздрібної торгівлі 

(рис. 2). 



 
Рис. 2 «Основні завдання діяльності підприємств роздрібної торгівлі» 

Джерело: [розроблено автором] 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин діяльність підприємств 

роздрібної торгівлі має базуватися на таких основних принципах: відкритість, 

цивілізованість, організаційно-господарська незалежність, самоокупність, 

урегульованість, конкурентоспроможність та контрольованість (рис. 3). 

 
Рис. 3 «Основні принципи діяльності підприємств роздрібної торгівлі» 

Джерело: [розроблено автором] 

Підприємства роздрібної торгівлі за змістом є посередниками, які закуповують 

товари, організовують їх переміщення, формують асортимент товарів та 

реалізують їх. В процесі організації роздрібної торгівлі охоплюється безліч 



взаємовідносин: підприємства роздрібної торгівлі і виробники; підприємства 

роздрібної торгівлі і населення (кінцеві споживачі); між самими 

підприємствами роздрібної торгівлі; підприємства роздрібної торгівлі і його 

працівники. І на кожному етапі виникнення тих чи інших відносин 

підприємства роздрібної торгівлі виконують відповідні функції (рис. 4). 

Функції діяльності підприємств роздрібної торгівлі – охоплюють те коло 

питань, які безпосередньо входять у їхню сферу господарської діяльності та 

вирішуються лише ними.  

 

 
Рис. 4 «Функції діяльності підприємств роздрібної торгівлі» 

Джерело: [розроблено автором] 

Висновки. Насамперед, роздрібна торгівля, для задоволення мінливих 

споживчих потреб, стимулює виробництво нових сучасних товарів. Під час їх 

реалізації виробники мають змогу отримати доходи, за допомогою яких 

покривають понесені витрати, та забезпечують відповідний рівень 

прибутковості своєї роботи. Також роздрібна торгівля активно впливає не лише 

на виробництво, а й на споживання. Підприємства роздрібної торгівлі 

інформують споживачів, «виводять» на ринок нові та невідомі для них товари; 

формують та стабілізують споживчий ринок; забезпечують процес переходу 

товару від виробника до споживача; а також відіграють важливу роль у поділі 

праці, тобто працівники прагнуть отримувати грошову винагороду за свою 



працю та мають матеріальну зацікавленість у її зростанні лише в тому випаду, 

коли вони мають можливість її обміняти на товари, які є для них необхідними. 

Дану можливість працівникам надає саме роздрібна торгівля за рахунок 

забезпечення обміну грошей на споживчі блага. Підприємства роздрібної 

торгівлі забезпечують економіку держави готовими грошовими коштами і чим 

швидше реалізуються товари, тим скоріше починається процес відтворення. 
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Abstract. Today, in Ukraine, in various fields of life such as economic research, business 

communication, law science and even everyday life, scientists, entrepreneurs and consumers use 
different terms: "trade", "buying and selling", "trading activity", "retail trade", "craft" and others .. 
Common for the data concepts is that in the process of retail organization we get an indirect transfer 
of ownership of goods that meet the needs of end-users. But, in turn, these concepts have some 
differences that require research from the standpoint of activities of retailers. And also for the 
proper definition of the boundaries of activity, the main task is to distinguish tasks and functions of 
these enterprises, since they are not registered at the legislative level. The article defines the essence 
of the concepts of trade and retail trade by various scientific and legislative sources. It also defines 
the main functions, principles and objectives of retail trade enterprises. 

Key words: trade, trade activity, retail trade, retailers, goods. 
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