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Обговорення доповідей, виступів на пленарних і секційних 

засіданнях, узагальнення дискусій дозволяють науково обґрунтувати 

рекомендації, які мають програмне значення для розвитку внутрішньої 

торгівлі в ринковому середовищі на інноваційних засадах. 

1. Масштаби економічного обороту, зростаюча роль внутрішньої 

торгівлі в організації міжгалузевих та міжрегіональних звязків, стабілізації 

товарного ринку і реалізації соціальної політики держави, вимагають 

програмного розвитку торгівлі у межах інноваційної моделі. Для цього 

доцільно розробляти і затвердити науковообгрунтовану "Комплексну 

програму розвитку внутрішньої торгівлі України", оскільки дія 

аналогічної Програми закінчилася ще у 2012 році. 

2. Внутрішня торгівля розвивається і функціонує як складна соціально-

економічна система. Спроби вивести її на траєкторію стійкого зростання і 

досягнення високого рівня конкурентоздатності за рахунок реформ в 

окремих підсистемах не увінчаються успіхом. Наукові дослідження і 

світовий досвід свідчать про обєктивну необхідність системної 

модернізації торгівлі тобто трансформації всіх її підсистем, глибоких 

структурних змін, якісного оновлення матеріально-технічної бази, 

впровадження сучасних технологій, ринкових механізмів, європейських 

стандартів на базі наукових знань та інновацій. 

3. Сучасний розвиток внутрішньої торгівлі характеризується 

протирічними тенденціями, які формуються під впливом нових векторів 

інтеграції та екзогенних і ендогенних чинників. 

З одного боку, ця система розширює масштаби діяльності, зберігає 

високі темпи розвитку, нарощує ресурсний потенціал, активізує участь у 



формуванні ВВП і виступає помітним фактором макроекономічного 

зростання. З іншого боку – у внутрішній торгівлі України накопичуються 

суттєві негативні явища і складні проблеми: розбалансований процес 

еквівалентного обміну, надмірна експансія імпорту і масштабів 

інтернаціоналізації обєктів торгівлі, зруйнована оптова торгівля, висока 

диференціація територіально-регіонального розміщення торговельних мереж, 

низька ресурсовіддача і результативність функціонування. 

Все це вимагає обґрунтування засад торговельної політики 

концептуальних і стратегічних орієнтирів її інноваційного розвитку. 

4. На сучасному етапі роль і значення споживчої кооперації як складової 

національної економіки зростає. Вона покликана посилити соціальний захист 

і економічну підтримку широких верств населення, сприяти формуванню 

багатоукладної економіки, забезпечити зміцнення конкурентного потенціалу 

кооперативної  торгівлі та інших галузей економічної діяльності, суттєво 

розширити міжнародне кооперативне співробітництво і міжнародну 

інтеграцію. 

Для виконання таких широкомасштабних і складних завдань 

потрібна "Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку споживчої 

кооперації України", що ґрунтується на досягненнях науково-технічного 

прогресу інвестиційної активності, ефективних форм господарювання і 

механізмів функціонування. 

5. Внутрішня торгівля виконує важливі завдання економічного і 

соціального характеру, проте реалізація її соціальної функції залишається 

проблематичною: соціальна орієнтація, соціальні гарантії, соціальна 

відповідальність торгівлі малопомітні для суспільства. 

Все це створює глибокі негативні наслідки, які проявляються в 

обмеженій фізичній та економічній доступності окремих соціальних верств 

населення до послуг торгівлі, зростання роздрібних цін, зниженні ролі 

торгівлі у недопущенні на ринок низькоякісних і небезпечних товарів та 

послуг. Посилення соціальної функції торгівлі і соціальної 



відповідальності торговельного бізнесу вимагають впровадження 

соціальних стандартів споживання, створення доступних соціальних 

обєктів торгівлі і ресторанного господарства. 

6. Інституціональне середовище розвитку внутрішньої торгівлі не 

відповідає характеру процесів і масштабам перетворень, які відбуваються в 

цій сфері. Тому особливу актуальність набуває вдосконалення формальних і 

неформальних інститутів, насамперед, правової бази торгівлі. Обєктивно 

виникає необхідність завершення і прийняття прямого Закону України 

"Про внутрішню торгівлю", а також низки нормативних документів. 

 

 

 

 


