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Тема: СТРУКТУРА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

Мета: розглянути структуру та основні елементи оптової торгівлі 

Організаційна структура оптової торгівлі в ринкових умовах постійно 

змінюється і модифікується. Сьогодні вона формується зі значної кількості 

господарських формувань різних форм власності, відмінних за правовим 

статусом, організаційною побудовою, масштабами діяльності, провідною 

спеціалізацією тощо. Загальна сукупність суб'єктів оптової торгівлі поділяється 

на оптові підприємства, оптові організації й окремих підприємців, зайнятих 

оптовою торговельною діяльністю. 

Первинними і домінуючими на сьогодні ланками оптової торгівлі є оптові 

підприємства — торговельні підприємства, що спеціалізуються на здійсненні 

оптових закупівель великих партій товарів, проведенні складських торговельно-

технологічних операцій і подальшій реалізації (збуті) цих товарів у кількостях, 

адаптованих відповідно до замовлень їх оптових покупців. Традиційними 

типами оптових підприємств є склади і бази, їх сукупність формує матеріально-

технічну базу оптової торгівлі — складське господарство. 

Другим, менш розповсюдженим, видом традиційних оптових 

господарських формувань є оптові організації — господарські формування, що 

включають кілька організаційно, структурно або функціонально взаємозв'язаних 

за спорідненою товарною спеціалізацією або за єдиною, зрідка — відомчою, 

постачальницько-збутовою орієнтацією оптових підприємств. 

У сучасних умовах оптові організації, за винятком сфер державної 

монополії, не створюються централізовано, вони засновуються на асоціативних 

або корпоративних засадах з ініціативи низових торговельних підприємств. 

Утворені на економічній основі діючі організації реально здійснюють оптові 

операції; вони прийшли на зміну численним оптовим об'єднанням, конторам, 
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фірмам, посередницьким торгам радянського типу, які, по-суті, займалися 

розподілом товарних ресурсів. 

Дедалі помітнішу роль в оптовій торгівлі починають відігравати окремі 

підприємці — оптові торговці" Вони опановують переважно нові сегменти й ніші 

оптового ринку, нерідко диверсифікуючи кілька видів комерційної діяльності. 

З огляду на основну місію і ресурсний потенціал оптові торговельні 

формування (оптові торговці) — підприємства, організації, підприємці — 

об'єднуються у три великі групи: 

• незалежні оптові торговці — ті, що діють від власного імені і за власний 

кошт, повністю переймаючи на себе право власності на матеріальні блага. 

Зазвичай це великі оптові формування дилерсько-дистриб'юторського типу з 

розгалуженою складською мережею і відпрацьованою асортиментно-збутовою 

стратегією; 

• оптові торговельні посередники — ті, що діють від власного імені, але за 

кошт клієнта. Такі формування брокерського типу спеціалізуються на 

обслуговуванні потреб у закупівлі або збуті конкретних товарів, 

використовуючи з цією метою власні або орендовані ресурси; 

• оптові торговельні агенти — найдрібніші за потенціалом і функціями 

формування, що діють від імені і за кошт клієнта (принципала). Типовими 

різновидами оптових агентів є консигнатори і комісіонери як у внутрішній, так і 

зовнішній торгівлі. 

Структура вітчизняної оптової торгівлі є доволі складною і різноманітною 

(рис. 1). 

Вона включає в себе як нові (центри, гуртовні, ринки, мережі, торгові доми, 

брокерські контори, підприємці-комерсанти), так і традиційно складені (бази, 

склади, об'єднання, фірми, контори) господарські формування. 

Традиційні господарські формування оптової торгівлі сформувалися ще в 

надрах радянської економіки. Зокрема, традиційними оптовими підприємствами 

залишаються виробничо-торговельні, виробничо-торговельно-сервісні, оптово-

торговельні, постачальницько-збутові бази та склади. В практиці оптової 
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торгівлі до сьогодні функціонують традиційні гуртові організації — виробничо-

торговельні, оптові, постачальницькі, збутові та посередницькі об'єднання, 

контори, фірми. 

 

Рис. 1. Структурні елементи оптової торгівлі 

Нові господарські формування кількісно розширили і якісно збагатили 

діапазон суб'єктів оптової торгівлі.  

По-перше, на оптовому ринку з'явились і функціонують підприємства й 

організації принципово нового типу. Серед них такі нові формування: сервісні 

центри, малі, спільні, сумісні, колективні, приватні підприємства, акціонерні 

товариства відкритого і закритого типу, асоціації, концерни, консорціуми, 

корпорації, брокерські контори, торгові доми.  

По-друге, розширилася спеціалізація цих новоутворень оптової торгівлі; 

поряд з традиційними з'явилися нові види основної функціональної спеціалізації 

суб'єктів оптової діяльності: комерційні, комісійні, консигнаційні, дилерські, 

дистриб'юторські, агентські, брокерські, маклерські підприємства і організації.  

По-третє, розширенню кола учасників гуртового ринку сприяла поява на 

ньому фізичних осіб — приватних підприємців, комерсантів, агентів, брокерів, 

маклерів із найрізноманітнішими різновидами спеціалізації в різних напрямах 

гуртової торговельної діяльності. 
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Якісне розширення і кількісне поглиблення структурно-елементної бази 

інституціонального ринку привело до поглиблення інфраструктури оптової 

торгівлі, створення низки незатребуваних раніше служб і підрозділів для 

забезпечення потреб товарного ринку в цілому. 

Класифікація оптових підприємств 

Підприємства оптової торгівлі можна класифікувати за такими ознаками: 

функціональним рівнем; організаційно-правовою формою; формою власності і 

належністю; місцем і роллю в товаропросуванні; їх товарною спеціалізацією 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Класифікація оптових торговельних підприємств 
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Функціональний рівень масштабів діяльності (зон впливу) оптових 

торговельних підприємств за значенням розподіляє їх на три основні групи: 

оптові підприємства національного, міжрегіонального (регіонального) і 

локального значення (масштабу). 

Оптові підприємства національного значення — це найбільш потужні за 

обсягами діяльності або провідні в конкретному сегменті товарного ринку 

суб'єкти оптової торгівлі, що здійснюють оптові операції купівлі-продажу 

практично в усіх регіонах держави. Саме ці підприємства формують основу 

вітчизняної підгалузі оптової торгівлі, забезпечують організаційно-методичні 

засади діяльності інших господарських формувань оптової підгалузі. 

Оптові підприємства міжрегіонального і регіонального рівня порівняно 

загальнонаціональних характеризуються суттєво меншими масштабами обігу і 

значно вужчими зонами впливу. Такі суб'єкти оптової торгівлі зорієнтовані на 

обслуговування виробничих і торговельних (оптових та роздрібних) підприємств 

кількох суміжних областей (адміністративних районів), поєднаних у 

територіально-економічному аспекті. Водночас ці підприємства гуртової 

торгівлі намагаються максимально розширити зону свого впливу і з цією метою 

активно співпрацюють як з національними, так і локальними оптовими 

формуваннями. 

Оптові підприємства локального значення — це переважно невеликі за 

обсягами оптового обороту склади, покликані обслуговувати потреби відомчої 

торговельної мережі (товарні склади районних споживчих товариств) або 

невеликої кількості асоційованих членів (склади роздрібних торговельних 

асоціацій, великих роздрібних торговельних підприємств). 

У розрізі організаційно-правових форм суб'єкти оптової торгівлі в 

ринкових умовах характеризуються широкою різноманітністю. Зокрема, у 

практиці оптової торгівлі сьогодні зустрічаються акціонерні товариства 

відкритого і закритого типів; асоціації роздрібних, роздрібних і гуртових, 

торговельних і виробничих підприємств; структурні підрозділи промислово-

торговельних і промислово-торговельно-фінансових концернів, холдингів; 
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товариства з обмеженою та повною відповідальністю; малі і приватні 

підприємства тощо. Основною підставою для кваліфікації організаційно-

правової форми конкретного оптового підприємства є засновницькі документи 

(установчий договір, статут, положення), згідно з якими проведено реєстрацію 

підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності в місцевих органах влади. 

За формою власності розрізняють приватні, колективні, кооперативні, 

державні і змішані оптові торговельні підприємства. При цьому характер 

власності встановлюється за частками статутного капіталу, внесеного кожним 

власником у створення і розвиток даного оптового підприємства. У тому разі, 

коли інвестований капітал повністю належить суб'єктові (суб'єктам) однієї 

форми власності, таке оптове підприємство теж належить до тієї ж форми 

власності; об'єднання ж коштів і матеріальних засобів суб'єктів різних форм 

власності переводить його у розряд господарських формувань зі змішаною 

формою власності — державно-комунальною, державно-громадською, 

державно-приватною, кооперативно-приватною та інших. 

За своїм місцем у процесі товаропросування оптові торговельні 

підприємства поділяються на вихідні, торговельно-закупівельні і торговельні, 

тоді як за роллю у цьому ж процесі — на виробничо-торговельно-сервісні, 

виробничо-торговельні, постачальницько-збутові, оптово-торговельні, оптово-

роздрібні. 

Вихідні бази промисловості функціонують у великих центрах концентрації 

виробництва товарів складного асортименту і мають на меті подрібнення і 

підсортування великосерійного індустріального асортименту, налагодження 

збуту готової продукції оптовим покупцям. Особливо значні товаровиробники 

(концерни, консорціуми) самостійно організовують під власною торговою 

маркою фірмові оптово-роздрібні мережі. 

Торговельно-закупівельні оптові підприємства також зосереджуються в 

місцях концентрації виробничих підприємств, спеціалізованих на виготовленні 

товарів широкого вжитку. Вони концентрують у себе доволі широкий 

асортимент з метою дальшого проведення міжрегіональних поставок у регіони, 
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що відрізняються переважно аграрною спеціалізацією, тобто меншою мірою 

забезпечені виробництвом непродовольчих споживчих товарів. 

Найчисленнішу групу оптових торговельних підприємств становлять 

торговельні склади і бази. Такі підприємства рівномірно розосереджуються в 

місцях розселення споживачів і орієнтовані на закупівлю товарів від 

товаровиробників, інших посередників для постачання адаптованих до потреб 

роздрібної торговельної мережі товарних партій. 

Відповідно до ролі в процесі товаропросування і зв'язку зі сферами 

виробництва та обміну оптові торговельні підприємства, тісно пов'язані з 

галузями промисловості (вихідні і торговельно-закупівельні), поділяються також 

на виробничо-торговельно-сервісні, виробничо-торговельні і постачальницько-

збутові. Локальні гуртові суб'єкти, що більшою мірою співпрацюють із 

роздрібними торговцями, найчастіше виконують роль оптово-торговельних і 

оптово-роздрібних. 

За загальною товарною спеціалізацією оптові торговельні підприємства 

поділяються на універсальні, спеціалізовані і змішані, а за функціональною — на 

консигнаційні, комісійні, дилерські, дистриб'юторам, агентські, брокерські, 

маклерські. 

У товарно-асортиментному аспекті універсальними вважаються оптові 

підприємства, що здійснюють сукупність комерційно-технологічних операцій з 

універсальним, широким асортиментом продовольчих або непродовольчих 

товарів. У функціональному змісті універсальними переважно є 

дистриб'юторські оптові формування, що оперують широким асортиментом 

товарів, придбаних від багатьох товаровиробників. 

До спеціалізованих відносять підприємства оптової торгівлі, що оперують 

товарним асортиментом у межах однієї-двох товарних груп. Переважна 

більшість консигнаторів, комісіонерів, дилерів на оптовому ринку, власне, і 

мають чітко виражену товарну спеціалізацію, адже співпрацюють з одним 

товаровиробником або обслуговують одну промислову групу, об'єднану 

спільним товарним знаком, брендом. 
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Деяка частина оптових формувань, найчастіше брокери, маклери, 

передбачають роботу зі змішаним асортиментом як продовольчих, так і 

непродовольчих товарів. Основною вимогою до них є обов'язкове дотримання 

вимог роздільного зберігання товарних партій, правил товарного сусідства і 

санітарно-гігієнічних норм у процесі виконання технологічних операцій. 
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