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Анотація. У статті характеризується суть
державного регулювання сфери товарного обігу та її
соціально-економічної модернізації. Визначено, що
головним результатом усіх дій органів державної влади
повинно стати розширення обсягів використання
соціальної складової економічного потенціалу в сфері
товарного
обігу.
Ключовий
характер
системи
державного регулювання сфери товарного обігу
проявляється у наборі заходів та інструментів, які
доцільно розділити в контексті виділення їхнього
інституційно-правового, фіскального, інституційнопроектного,
фінансово-кредитного,
організаційноінституційного,
соціально-психологічного
та
інформаційно-роз’яснювального спрямування. Такий
вплив реалізує як позитивні, так і негативні компоненти
системи, що, водночас, може мати й критичні наслідки
для розвитку сфери товарного обігу. Встановлено, що
наслідками недостатньо ефективного державного
регулювання сфери товарного обігу є послаблення її
функцій та завдань в економіці, стагнація інвестиційної
та інноваційної активності підприємств, недотримання
суб'єктами сфери товарного обігу базових умов
конкурентного та регуляторного середовища, зниження
економічної
ефективності
створення
галузевих
замкнутих циклів виробництва високоякісної продукції.
Ключові слова: сфера товарного обігу, державне
регулювання,
соціально-економічна
модернізація,
ефективність, розвиток.
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1. Постановка проблеми.
Об'єктивною є необхідність регулювання сфери товарного обігу, проте його
обсяги, механізми, форми і методи різняться залежно від рівня розвитку держави як
соціально-економічної
системи,
характеристик
внутрішнього
ринку
та
підприємницького середовища, структури видів і форм торгівлі, сформованих підходів
і принципів державного управління. На посттрансформаційному етапі розвитку
економіки, коли ще не забезпечено повноцінного ринкового саморегулювання, не
сформовано ресурсної бази економічного розвитку (характерно для України),
прийнятною є модель нарощування потенціалу сфери товарного обігу, адже її
розвиток, забезпечення належного контролю за його головними параметрами істотно
впливають на задоволеність потреб споживачів товарами, рівнем цін, зручністю в
обслуговуванні тощо. З огляду на це розроблення й реалізація органами державного
управління заходів, спрямованих на раціональний розвиток сфери товарного обігу, –
важливі передумови соціально-економічного розвитку держави, а оцінка наслідків
державного регулювання є необхідною умовою для забезпечення ефективної
соціально-економічної модернізації цього сектору економіки.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблему ефективного регулювання функціонування і розвитку сфери
товарного обігу, яка є актуальною для всіх типів і моделей державного устрою, станів
розвитку економіки, досліджували багато зарубіжних та вітчизняних вчених. Основні
теоретико-методичні засади та прикладні аспекти державного регулювання сфери
товарного обігу узагальнено в працях В. Апопія [1], М. Бєляєвої [2], Н. Возіянової [3],
Л. Дідківської [4], І. Лазебної [5], В. Ільяшенко [6], А. Литвина [7], В. Хасанової [8] та
багатьох інших.
3. Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Попри значну кількість наукових публікацій із проблем державного
регулювання, розроблення його заходів і механізмів, динамізм соціально-економічної
модернізації сфери товарного обігу в Україні зумовлюють необхідність наукових
досліджень у напрямі діагностики наслідків державного регулювання цієї сфери та
пошуку шляхів його ефективної реалізації.
4. Постановка завдання.
Метою роботи є аналіз сучасного державного регулювання сфери товарного
обігу в Україні, виявлення його позитивних і негативних аспектів, що в підсумку
дозволить виокремити наслідки неефективного регулювання для цього сектору
економіки.
5. Виклад основного матеріалу.
Сфера товарного обігу виконує важливу роль у розширенні місткості
внутрішнього ринку, формуванні оптимальних структурних співвідношень у сегментах
виробництва і збуту товарів (продукції, послуг), забезпеченні інвестиційної та
інноваційної активності реального сектору економіки, формуванні якісного бізнессередовища. Водночас, досягнення усіх цих результатів значною мірою залежить від
якості засобів та інструментів державного регулювання. Вони особливо дієві за
наступних обставин: деформації системи структурних співвідношень в межах
виробництва, обміну та споживання суспільного продукту; посилення залежності
національної економіки від імпорту товарів і ресурсів; погіршення міжгалузевих та
коопераційних відносин у внутрішній системі економіки; збільшення тіньової
(прихованої) економічної діяльності; погіршенні функціонально-ресурсної структури
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внутрішнього ринку.
Державне регулювання соціально-економічної модернізації сфери товарного
обігу передбачає системний вплив на кон’юнктуру ключових сегментів внутрішнього
ринку, масштаби галузево-секторальних відносин та концентрацію підприємств на
ринку, розвиток стадій суспільного відтворення, реалізацію інноваційного потенціалу
розвитку реального сектору економіки, структуру секторальних сфер життєздатності
суспільства, просторово-територіальні пропорції соціально-економічної безпеки
країни. Водночас, ключовий характер системи державного регулювання сфери
товарного обігу проявляється у наборі заходів та інструментів, які доцільно розділити
в контексті виділення їхнього інституційно-правового, фіскального, інституційнопроектного,
фінансово-кредитного,
організаційно-інституційного,
соціальнопсихологічного та інформаційно-роз’яснювального спрямування. Такий вплив реалізує
як позитивні так і негативні компоненти системи, що, водночас, може мати й критичні
наслідки для розвитку сфери товарного обігу (рис. 1).
Так, у міру інституціонально-правового регулювання органам державної влади в
Україні вдалося спростити та посилити прозорість дозвільно-ліцензійної системи
регулювання виробничо-господарських відносин, забезпечити модернізацію системи
обліку та звітності товарообмінних операцій, досягнути гармонійного поєднання
вітчизняного законодавства з міжнародними стандартами та нормами, що регулюють
правила торгівлі, пришвидшити інституціональний розвиток системи прав та свобод
споживачів. А це дозволяє якісно провести в нашій державі комплекс структурних
реформ, що стосуватимуться збільшення обсягів вітчизняного виробництва
конкурентоспроможної продукції, розвитку та підвищення ефективності інструментів і
засобів товарного обміну на внутрішньому ринку, посилення технологічної співпраці
суб’єктів реального сектору економіки з міжнародними партнерами, розширення
частки споживання якісних і безпечних товарів (при цьому активно популяризуючи
товари місцевого виробництва).
Про ефективність податкової політики у сфері товарного обігу в Україні свідчать
такі тенденції: становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування;
підвищення якості податкового адміністрування; поетапне зниження фіскального
навантаження. Такі результати роботи фіскальних державних органів дозволяють
якісно стимулювати становлення, розвиток і зміцнення конкурентоспроможності
вітчизняного та місцевого виробництва, зростання попиту бізнесу на результати
наукових досліджень і розробок, розвиток та поширення місцевих підприємницьких
інвестиційно-інноваційних ініціатив.
Крім того, позитивні зміни відбулися у процесах стратегування та планування
розвитку сфери товарного обігу, що засвідчуються наявністю системи стратегічного та
тактичного управління розвитком сфери товарного обігу на центральному і місцевому
рівнях. За останні роки в Україні прийнято низку важливих стратегічних документів,
зокрема "Стратегія сталого розвитку "Україна-2020", "Експортна стратегія України:
Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 2017-2021", "Стратегія розвитку
малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року", "Національна
транспортна стратегія України на період до 2030 року" та інші.
Варто відмітити успіхи органів державної влади у забезпеченні фінансовокредитної підтримки суб’єктів товарного обігу, у результаті чого вдалося розширити
мережу об’єктів інфраструктури фінансово-кредитної підтримки, лібералізувати умови
отримання вітчизняними виробниками бюджетного фінансування реалізації
інноваційного потенціалу розвитку та посилення конкурентоспроможні. Це дозволяє
стверджувати про покращення в Україні середовища створення і збільшення обсягів
діяльності локальних інтегрованих виробничо-торговельних систем, розбудови
інноваційної інфраструктури товарного обігу, формування високоефективного
міжфункціонального співробітництва між усіма суб’єктами суспільного економічного
відтворення.
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Позитивні аспекти регулювання

Засоби та інструменти
державного
регулювання

Недоліки регулювання

Інституційно-правове
регулювання

 незавершеність
реформування
дозвільної системи, несформованість
системи електронного урядування
погоджувальних процедур;
 невідповідність
інституційноправового регулювання виробничих
операцій міжнародним стандартам
якості та безпеки;
 неврегульованість
системи
електронного
обслуговування
покупців через Інтернет-мережу;
 низька дієвість інституціональних
норм та правил захисту економічних
інтересів суб’єктів товарного обігу

 становлення
та
розвиток
спрощеної системи оподаткування;
 підвищення якості податкового
адміністрування;
 поетапне зниження фіскального
навантаження

Податкова
політика

 наявність системи стратегічного
та
тактичного
управління
розвитком сфери товарного обігу на
центральному і місцевому рівнях

 збереження надмірного фіскального тиску в сфері товарного обігу;
 неврегульованість
норм
податкового
стимулювання
та
страхування інвестиційних ризиків;
 вибіркове надання бюджетноподаткових пільг

Стратегування і
планування розвитку

 відсутність
інституціолізованої
ієрархії та єдиного підходу до
розроблення, реалізації та контролю
ефективності стратегічних документів

 спрощення
та
посилення
прозорості
дозвільно-ліцензійної
системи регулювання виробничогосподарських відносин;
 модернізація системи обліку та
звітності товарообмінних операцій;
 гармонізація
вітчизняного
законодавства з міжнародними
стандартами та нормами, що
регулюють правила торгівлі;
 інституціональний
розвиток
системи прав та свобод споживачів

 розширення мережі об’єктів
інфраструктури
фінансовокредитної підтримки;
 лібералізація умов отримання
вітчизняними
виробниками
бюджетного фінансування реалізації
інноваційного потенціалу розвитку
та посилення конкурентоспроможні

Фінансово-кредитна
підтримка

 утвердження контрольованості
та керованості операцій розподілу і
обміну товарів;
 розвиток системи захисту прав
споживачів

Організаційноінституційні засоби

 наявність
проявів
державної
інформаційно-аналітичної
та
маркетингової підтримки вітчизняних
брендів і торгових марок

Соціальнопсихологічні та
інформаційнороз’яснювальні заходи

 послаблення функцій та завдань сфери товарного обігу в
економіці;
 зростання у підприємств трансакційних витрат та рівня
збитковості;
 стагнація інвестиційної та інноваційної активності підприємств;
 недотримання суб’єктами сфери товарного обігу базових умов
конкурентного та регуляторного середовища;
 зниження економічної ефективності створення галузевих
замкнутих циклів виробництва високоякісної продукції

 низька доступність суб’єктів
товарного обігу до довгострострокових інвестиційних ресурсів;
 висока кредитна залежність
сфери товарного обігу
 малоефективне
державне
стимулювання впровадження на
вітчизняних
підприємствах
міжнародних норм та правил
товарного обігу;
 відсутність ефективної системи
недержавного контролю якості та
безпечності товарів;
 недостатність
контролю
дотримання прав споживачів
 відсутність
належних
інформаційно-комунікаційних
взаємовідносин між суб’єктами
товарного обігу щодо:
- скорочення обсягів тіньової
торгівлі;
- підтримки національного та
місцевого виробника;
- розширення частки споживання
якісних та безпечних товарів на
внутрішньому ринку

Наслідки недостатньо ефективного регулювання

Рис. 1. Аспекти та наслідки державного регулювання розвитку сфери
товарного обігу в Україні

Примітка: авторська розробка.
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В Україні у міру реалізації євроінтеграційних цілей вдалося досягнути
позитивних організаційно-інституційних результатів, зокрема стосовно утвердження
контрольованості та керованості операцій розподілу і обміну товарів, розвитку
системи захисту прав споживачів тощо. Очевидно, що такі зміни посилюють прозорість
та спрощення системи товароруху, підвищують якість моніторингу споживчих цін
імпортних товарів, покращують структуру джерел придбання товарів (зокрема
активізують розвиток альтернативних форматів), забезпечують тісніше узгодження
напрямів розвитку бізнес-процесів з інтересами місцевого населення.
Все більше значення у системі державного регулювання сфери товарного обігу
відводиться соціально-психологічним та інформаційно-роз’яснювальним заходам. Так,
в Україні досить активно відбувається розвиток державної інформаційно-аналітичної
та маркетингової підтримки вітчизняних брендів і торгових марок. Маркетинговоінформаційна робота стосується налагодження та підтримання постійних контактів зі
споживачами, надання допомоги у виборі покупом, формування нових споживчих
потреб, підвищення обізнаності про ринкові тенденції, виконання різних видів
сервісної роботи на користь товарів вітчизняних та місцевих виробників. Зокрема,
наша держава є ініціатором проведення міжнародних економічних форумів та
конференцій, де вітчизняні виробники мають можливість презентувати власну
продукцію та ознайомитися із сучасними науково-технічними розробками, а в межах
регіонів традиційно відбуваються широкомасштабні ярмарки та виставки товарів
місцевих виробників.
Попри позитивні результати у реалізації державної регуляторної політики у
сфері товарного обігу сформувалися негативні тенденції, що несуть суттєві ризики і
загрози забезпеченню достатньої ефективності її соціально-економічної модернізації.
Так, в контексті інституційно-правових змін не вдалося завершити реформування
дозвільної системи, сформувати систему електронного урядування погоджувальних
процедур, повноцінно гармонізувати нормативно-правову базу регулювання
виробничих операцій відповідно до міжнародних стандартів якості та безпеки,
врегулювати систему електронного обслуговування покупців через Інтернет-мережу,
забезпечити достатню дієвість інституціональних норм та правил захисту економічних
інтересів суб’єктів товарного обігу. Відповідно варто стверджувати, що в Україні досі не
вирішено проблеми стосовно дерегуляції комерційної господарської діяльності,
дотримання суб’єктами товарного обігу міжнародних принципів організації товарногрошових відносин, забезпечення прозорого та добросовісного функціонування
віртуально-комунікаційних майданчиків, зниження рівня монополізованості товарних
ринків та їх сегментів, скорочення масштабів тіньових економічних відносин та ін.
Більше того, враховуючи пряму залежність структурних компонент державної
управлінської системи від норм і правил, існує висока загроза ще більшого посилення
негативних тенденцій у всіх без винятку напрямках соціально-економічної
модернізації сфери товарного обігу.
Постійні зміни у Податковому кодексі України та інших документах, що
визначають напрями фіскальної політики держави досі не вирішили проблеми
податкового адміністрування у сфері товарного обігу. Так, зберігається надмірний
фіскальний тиск, тривалий час неврегульовано реалізуються норми податкового
стимулювання та страхування інвестиційних ризиків, здійснюється вибіркове надання
бюджетно-податкових пільг. Закордонний досвід задовго до прийняття Податкового
кодексу в Україні підтвердив ефективність наступних заходів: диференціація системи
податкового обліку амортизаційних відрахувань; запровадження податкових канікул
для новостворених підприємств у прогресивних секторах економіки (ІТ-сектор,
робототехніка,
теплоенергетичне
приладобудування,
електротехнічне
машинобудування); компенсація податкових витрат при здійсненні НДДКР; пільгове
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оподаткування при використанні вітчизняних винаходів, технологій чи обладнання.
Попри існуючий світовий досвід органи виконавчої влади в нашій державі досі не
здійснили жодних прогресивних системних реформ у податковій політиці, у тому числі
в сфері товарного обігу. У підсумку це істотно перешкоджає залученню прямих, у тому
числі іноземних, інвестицій, впровадженню новітніх енерго- та ресурсо-ефективних
технологій, розвитку державно-приватного партнерства для створення замкнутих
циклів та освоєння серійного виробництва нової конкурентоспроможної продукції,
розбудови осучасненої просторово-видової мережі об’єктів торгівлі, у тому числі з
продажу вітчизняних товарів з високою доданою вартістю.
Як вже зазначалося, в Україні державним органам влади вдалося здійснити
значний обсяг роботи щодо розроблення та реалізації стратегічних програм як
національного, так і регіонального чи галузевого значення. Попри це, зберігається
проектний статус низки важливих документів, які впливають на ефективність
соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, зокрема "Стратегія
розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року", "Стратегія інноваційного
розвитку України на період до 2025 року", "Державна цільова програма розвитку
аграрного сектору економіки на період до 2020 року" та інші. Водночас, існують й інші
невирішені проблеми у процесі стратегування і планування сфери товарного обігу,
зокрема такі: відсутність об’єктивних джерел інформації для проведення повноцінного
аналізу сфери товарного обігу; збереження непередбачуваності регуляторної
діяльності при забезпеченні поступу внутрішнього споживчого ринку; впровадження
стратегічно не орієнтованих інституційно-організаційних змін у системі регулювання
сегментів суспільного відтворення; спотворення системи мотивації суб’єктів товарного
обігу щодо участі в процесах розроблення та реалізації планових документів
національного та регіонального значення із регулювання товарно-грошових відносин.
Безперечно, що першочергово у вітчизняній системі державного регулювання
соціально-економічної модернізації товарного обігу повинні відбутися зміни стосовно
становлення інституціолізованої ієрархії та використання єдиного підходу до
розроблення, реалізації та контролю ефективності стратегічних документів.
Більше того, існують значні перешкоди у розвитку сфери товарного обігу в
контексті надання державою фінансово-кредитної підтримки. Йдеться про активне
зниження рівня доступності суб’єктів товарного обігу до фінансово-кредитних
ресурсів, обмеженість пропозицій бюджетно-грантового кредитування виробничотехнологічних проектів модернізації сфери товарного обігу, відсутність мережі фондів
пільгового кредитування і фінансування суб’єктів товарного обігу при реалізації
пріоритетних програмних заходів та інше. Відповідно у сфері товарного обігу існують
значні труднощі при розробці та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів
розбудови базової інфраструктури, створенні інтегрованих підприємницьких систем
замкнутого циклу, збільшенні масштабів міжнародного науково-технологічного,
виробничого, маркетингово-збутового співробітництва, налагодженні комерційнозбутової організації та інноваційно-технологічної співпраці між суб’єктами різних
галузево-секторальних напрямів.
Звернімо увагу на те, що, в Україні досить повільно відбуваються інституційні
зміни в організації функціонування та розвитку сфери товарного обігу. Зокрема, це
засвідчується наступним: зберігається малоефективне державне стимулювання
впровадження на вітчизняних підприємствах міжнародних норм та правил товарного
обігу; відсутні ефективні системи недержавного контролю якості та безпечності
товарів; відбувається недостатній контроль дотримання прав споживачів. Це призвело
до того, що внутрішній споживчий ринок швидко наповнюється імпортними товарами,
часто сумнівної якості, та перебуває у високій залежності від таких поставок. Зокрема,
за останні роки окремі галузі національної економіки повністю втратили власну
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економічну та ресурсну самостійність і змушені адаптовуватися до тенденцій, що
керовані нерезидентами держави. Безперечно, що це носить суттєві загрози
економічній та національній безпеці держави. Відповідно, робота органів державної
влади потребує кардинальних змін в організаційному контексті, що повинно
проявлятися у зміні структури системи державного управління, рівнів керованості
окремих операцій, ставлення представників влади та суб’єктів товарного обігу до
власної відповідальності, стимулів до впровадження інновацій, ефективного
використання ресурсів, збільшення обсягів діяльності тощо.
Чинять негативний вплив на модернізацію сфери товарного обігу соціальнопсихологічні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, що проявляється у відсутності
належних інформаційно-комунікаційних взаємовідносин між суб’єктами товарного
обігу щодо скорочення обсягів тіньової торгівлі, підтримки національного та місцевого
виробника, розширення частки споживання якісних та безпечних товарів на
внутрішньому ринку. У підсумку на споживчому ринку України досить складно
організувати активну маркетингово-промоційну підтримку пропозицій місцевого
товаровиробництва, розвивати діяльність малих суб’єктів підприємництва зі
спеціалізацією на виготовленні та збуті товарів кінцевого споживання, витіснити
товари низької цінової категорії із загрозливим для здоров’я рівнем якості
(здебільшого імпортованих контрабандним шляхом), налагоджувати коопераційні
зв’язки та мережеве співробітництво у створенні замкнутих циклів споживчого
відтворення.
Відмітимо, що виявлені недоліки державного регулювання мають негативні
наслідки для соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Йдеться про
послаблення функції та ускладнення реалізації завдань сфери товарного обігу в
національній економіці, зростання у підприємств обсягів трансакційних витрат та
збиткових товарно-грошових операцій, нарощування стагнації інвестиційної та
інноваційної активності підприємств, недотримання суб’єктами сфери товарного обігу
базових умов конкурентного та регуляторного середовища, зниження економічної
ефективності створення галузевих замкнутих циклів виробництва високоякісної
продукції. Безперечно, що все це посилює ризики і загрози економічній безпеці
України, зокрема щодо зменшення обсягів господарської діяльності та капіталу у
базових галузях сфери товарного обігу, деформацій та диспропорцій функціонування
внутрішнього ринку, сповільнення інноваційного розвитку стадій суспільного
відтворення, порушення умов формування справедливого і рівного конкурентного та
регуляторного середовища, посилення товарно-ресурсної залежності національної
економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків. Відповідно, у контексті досягнення
позитивних наслідків та підвищення ефективності державного регулювання
соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу варто обґрунтувати
стратегічні пріоритети, розробити концептуальні положення, здійснити моделювання,
удосконалити систему інституційного забезпечення, що є предметом наступного
розділу дослідження.
6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.
Значним чинником, що стримує соціально-економічну модернізацію сфери
товарного обігу України залишається недостатня ефективність її державного
регулювання. При цьому, недоліки характерні для базових засобів та інструментів
державного
регулювання.
Зокрема,
інституційно-правового
регулювання
(незавершеність реформування дозвільної системи, несформованість системи
електронного урядування погоджувальних процедур, невідповідність інституційноправового регулювання виробничих операцій міжнародним стандартам якості та
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безпеки, неврегульованість системи електронного обслуговування покупців через
Інтернет-мережу, низька дієвість інституціональних норм та правил захисту
економічних інтересів суб’єктів товарного обігу), податкової політики (збереження
надмірного фіскального тиску в сфері товарного обігу, неврегульованість норм
податкового стимулювання та страхування інвестиційних ризиків, вибіркове надання
бюджетно-податкових пільг), стратегування і планування розвитку (відсутність
інституціолізованої ієрархії та єдиного підходу до розроблення, реалізації та контролю
ефективності стратегічних документів), фінансово-кредитної підтримки (низька
доступність суб’єктів товарного обігу до довгострокових інвестиційних ресурсів,
висока кредитна залежність сфери товарного обігу), організаційно-інституційних
засобів (малоефективне державне стимулювання впровадження на вітчизняних
підприємствах міжнародних норм та правил товарного обігу, відсутність ефективної
системи недержавного контролю якості та безпечності товарів, недостатність
контролю дотримання прав споживачів), соціально-психологічних та інформаційнороз’яснювальних заходів (відсутність належних інформаційно-комунікаційних
взаємовідносин між суб’єктами товарного обігу щодо: скорочення обсягів тіньової
торгівлі; підтримки національного та місцевого виробника; розширення частки
споживання якісних та безпечних товарів на внутрішньому ринку). Недостатньо
ефективне державне регулювання соціально-економічної модернізації сфери
товарного обігу має негативні наслідки, зокрема послаблення функцій та завдань
сфери товарного обігу в економіці, зростання у підприємств трансакційних витрат та
рівня збитковості, стагнація інвестиційної та інноваційної активності підприємств,
недотримання суб’єктами сфери товарного обігу базових умов конкурентного та
регуляторного середовища, зниження економічної ефективності створення галузевих
замкнутих циклів виробництва високоякісної продукції.
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Аннотация. В статье характеризуется суть государственного регулирования
сферы товарного обращения и ее социально-экономической модернизации. Определено,
что главным результатом всех действий органов государственной власти должно
стать расширение объемов использования социальной составляющей экономического
потенциала в сфере товарного обращения. Ключевой характер системы
государственного регулирования сферы товарного обращения проявляется в наборе мер
и инструментов, которые целесообразно разделить в контексте выделения их
институционально-правового,
фискального,
институционально-проектного,
финансово-кредитного,
организационно-институционального,
социальнопсихологического и информационно-разъяснительного направления. Такое воздействие
реализует как положительные, так и отрицательные компоненты системы,
одновременно может иметь и критические последствия для развития сферы
товарного обращения. Установлено, что последствиями недостаточно эффективного
государственного регулирования сферы товарного обращения является ослабление ее
функций и задач в экономике, стагнация инвестиционной и инновационной активности
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предприятий, несоблюдение субъектами сферы товарного обращения базовых условий
конкурентной и регуляторной среды, снижение экономической эффективности
создания отраслевых замкнутых циклов производства высококачественной продукции.
Ключевые слова: сфера товарного обращения, государственное регулирование,
социально-экономическая модернизация, эффективность, развитие.
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Abstract. The article describes the essence of state regulation of the commodity
circulation sphere and its socio-economic modernization. It is determined that the main result of
all state authorities’ actions should be the expansionist use of the social component of economic
potential in the field of commodity circulation. The key character of the system of state
regulation of the commodity circulation sphere is manifested in a set of measures and
instruments that are appropriate to be divided in the context of the allocation of their
institutional, legal, fiscal, institutional and financial, socio-psychological and informational
purposes. Such influence realizes both positive and negative components of the system, which, at
the same time, can have critical consequences for the development of the commodity circulation
sphere. It is established that insufficient and ineffective state regulation of the commodity
circulation sphere can lead to the weakening of its functions and tasks in the economy, the
stagnation of investment and innovation activity of enterprises, the failure of subjects of the
commodity circulation sphere to be compliant with the main conditions of a competitive and
regulatory environment, reduction of economic efficiency in the process of the creation of
sectoral closed production loops of high-quality products.
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