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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасні умови господарювання, які характеризуються

підвищеним динамізмом бізнес%середовища, вимагають
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У статті здійснене обгрунтування компонентів концепції розвитку системи внутрішньої торгівлі

України з використанням альтернативних прогнозів соціально�економічного розвитку країни

на 2015—2017 рр. і авторських прогнозів. Сформульовано генеральну мету розвитку системи

внутрішньої торгівлі та проведено подальшу декомпозицію цілей. Головною ідеєю декомпо�

зиції є одночасний та збалансований вплив інституціональних та локальних важелів на розви�

ток системи внутрішньої торгівлі, який здатний забезпечити досягнення генеральної мети.

Сформовано механізми розвитку, які розроблені на основі визначеного управлінського базису

та визначеного методологічного базису. Розроблена концепція розвитку системи внутрішньої

торгівлі України є теоретичним базисом для вирішення практичного завдання управління та

регулювання процесів у внутрішній торгівлі державними органами за всіма сферами як в еко�

номічній, так і в соціальній. Використання концепції на практиці дозволить державним органам

забезпечити ефективність самої системи внутрішньої торгівлі, та, відповідно — ефективний роз�

виток галузі. З метою практичного використання розробленої концепції необхідним є прове�

дення подальшого наукового дослідження у напрямку визначення стратегічних пріоритетів за�

безпечення ефективності системи внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації.

This paper provides components of the concept study of the development of the domestic trade in

Ukraine, using an alternative example of socioeconomic development of 2015—2017 as well as

author's forecasts. A general purpose of the domestic trade is formulated and further goal

decomposition is held. The main idea of decomposition is simultaneous and influence of the

institutional and local factors on the development of the domestic trade that enables to achieve the

general goal. Mechanisms, which are based on certain administrative and methodological basis are

formed. The concept of development of the domestic trade of Ukraine is created and acts as a

theoretical basis for solving practical tasks of management and regulation of trade in the domestic

organs in all spheres of the State (both economic and social). Using the concept in practice allows

the public authorities to ensure the effectiveness of the system of the domestic trade and,

respectively, effective development of the industry. Having in mind the goal of the practical used of

the developed concept, the further research towards identifying strategic priorities is necessary, in

order to ensure the effectiveness of the domestic trade of Ukraine under the conditions of

transformation.

Ключові слова: внутрішня торгівля, концепція, мета, розвиток, механізм.
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розробки нових та удосконалення існуючих концепцій роз%

витку системи внутрішньої торгівлі України (СВТ). Тільки

концептуалізація усіх аспектів розвитку внутрішньої торгівлі

дозволить, з рештою, реалізувати усі її функції та зробити

домінантою розвитку національної економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження показали, що на даний час кількість

цілісних та структурованих концепцій розвитку внутрі%

шньої торгівлі є невеликою. Серед науковців, які об%

грунтовували концептуальні підходи до розвитку сис%

теми внутрішньої торгівлі можна виділити Н.Ю. Возія%

нову [2], В.І. Ільяшенко [4], О.К. Пустовойт [13], О.В. Се%

ліверстова [14], М.М. Стефаненко [15], О.В. Токарь

[16], В.В. Хасанову [20]. Окремі концептуальні напря%

ми розвитку системи внутрішньої торгівлі та, зокрема,

методологічну складову концепції, запропоновано у ро%

ботах В. В. Апопія [1], C.А. Крекотун [5], О.М. Мезен%

цевої [7], Ю.Б. Шпильової [21]. Теоретичні аспекти фор%

мування концепції розвитку внутрішньої торгівлі були

об'єктом наукового пошуку В.Д. Лагутіна [6] і В.О. То%

чиліна [17]. Актуальність питань розвитку СВТ на кон%

цептуальному рівні підтверджується й затвердженими

постановами КМУ (зокрема, проектом "Програма роз%

витку внутрішньої торгівлі України на період до 2016

року" [10], розпорядженням Кабінету Міністрів Украї%

ни "Про схвалення Концепції реалізації державної пол%

ітики розвитку внутрішньої торгівлі" [11]. Удосконалені

концептуальні засади розвитку внутрішньої торгівлі

простежуються й в альтернативних редакціях законо%

проекту "Про внутрішню торгівлю", розроблених гру%

пою незалежних експертів та представників суб'єктів

торговельної діяльності [9]. Усе вищеозначене підкрес%

лює безперечну значущість концептуальних підходів до

розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах транс%

формаційних перетворень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити концепцію розвитку системи внутрішньої

торгівлі України як теоретичний базис для вирішення прак%

тичного завдання управління та регулювання процесів у

внутрішній торгівлі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з найважливіших аспектів формування концепції

розвитку СВТ, який передує формулюванню головної ідеї,

є формулювання назви концепції, ключовим наголосом у

якій встановлено саме розвиток системи. Зазначимо, що

загальний напрям наукового дослідження спрямовано на

розробку концептуальних підходів до трансформації СВТ.

Проте в процесі дослідження було доведено, що трансфор%

мація може мати два напрями (як процес) та два напрями

(як результат): позитивний (розвиток) та негативний (галь%

мування). Тобто результатом неефективного функціонуван%

ня внутрішньої торгівлі може є зниження (падіння) ключо%

вих показників соціально%економічного розвитку, погіршен%

ня якості обслуговування споживачів, зменшення соціаль%

них мотивів прикладання праці у даній галузі національної

економіки тощо. Головною ж метою управління СВТ повин%

но стати забезпечення її трансформації саме у напрямі роз%

витку.

Таким чином, аналіз багатьох підходів до розуміння

розвитку як загально%філософської категорії та категорії,

що пов'язана з економічним розвитком, дає підстави ствер%

джувати, що саме процес розвитку СВТ повинен стати го%

ловним об'єктом означеної концепції.

Отже, формулювання концепції, як концепції розвитку

СВТ, є основоположним і цілком обгрунтованим, оскільки

розкриває як трансформаційні аспекти внутрішньої торгівлі

(цільовим напрямом трансформації внутрішньої торгівлі

повинен стати її розвиток) так і управлінські (розвиток СВТ

може бути забезпечений тільки завдяки структурованому

управлінню її системними рівнями (національним, галузевим,

регіональним та локальним).

Вивчення інституціонально%трансформаційних основ

управління СВТ показало, що на теоретичному рівні питан%

ня форм державного регулювання є дискусійним і до кінця

невирішеним, тому що розглядається в багатогранному ра%

курсі через існування великої кількості думок з цього при%

Рис. 1. Обгрунтування логіко�структурної схеми формування концепції розвитку
системи внутрішньої торгівлі

Аавторська розробка.
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воду. Аналіз чинного законодавства свідчить, що жоден із

нормативно%правових актів, що визначає організаційно%пра%

вові засади державного регулювання внутрішньої торгівлі в

Україні, не дає прямої відповіді на питання: що є формами

державного регулювання внутрішньої торгівлі? Отже, на

сьогодні, ні теорія, ні практика не прийшли до єдиного ро%

зуміння щодо форм державного регулювання внутрішньої

торгівлі.

Проблема методів державного регулювання сьогодні

є надзвичайно актуальною. Це, насамперед, пов'язано з

переосмисленням ролі та значення держави в економіч%

них процесах, які відбуваються в державі, а також у

змінах, які відбуваються в організаційно%правовому ста%

тусі суб'єктів державного регулювання, у зв'язках між

суб'єктами та об'єктами регулювання, що й зумовило не%

обхідність вивчення цих методів в процесі формування

концепції.

Загальне обгрунтування логіко%структурної схеми фор%

мування концепції розвитку системи внутрішньої торгівлі

представлено на рисунку 1.

У процесі емпіричних досліджень з'ясовано, що пошук

оптимальної моделі регулювання у галузі внутрішньої

торгівлі впродовж останніх п'ятнадцяти років, супровод%

жується постійними змінами у складі міністерств, держав%

них комітетів (державних служб) та інших інституцій, вна%

слідок чого система органів регулювання знаходиться у стані

безперервного реформування, що призводить до знижен%

ня ефективності регулювання взагалі і торговельних право%

відносин, зокрема.

Як зазначає В. Хасанова, "…стан перманентного рефор%

мування призводить до того, що порушуються управлінські

зв'язки як між окремими ланками системи органів виконав%

чої влади, так і всередині кожної ланки. У деякі періоди спо%

стерігається навіть відомча розрізненість.

Система регулювання витрачає час на адаптацію до

нових умов функціонування, розв'язання проблем, пов'я%

заних з організаційним впорядкуванням, і не може повною

силою реалізувати свої повноваження" [19]. Отже, сьо%

годні виникла ситуація, яка потребує створення спеціаль%

но уповноваженого центрального органу виконавчої вла%

ди, який би займався питаннями регулювання внутрішньої

торгівлі на всій території України. Актуальною є ця про%

блема і на рівні адміністративно%територіальних одиниць

України.

Детальне обгрунтування концепції розвитку СВТ Ук%

раїни (рис. 2) проведене саме з урахування цих обставин

та на основі загальнодержавного консенсус%прогнозу

розвитку України на 2015%2017 рр. [8, с. 34—36]. Серед

використаних альтернативних прогнозів особливу увагу

було приділено таким: Постанова КМУ № 404 від

27.08.2014 р. "Про схвалення прогнозу економічного і

соціального розвитку України у 2015 рік та основних мак%

ропоказників економічного і соціального розвитку Украї%

ни на 2016 і 2017 роки"; "Україна: перспективи розвитку

(консенсус%прогноз)", підготовлений Міністерством еко%

номічного розвитку і торгівлі України у грудні 2014 року

(№ 37) [18]; Проект Дорожньої карти реалізації концепції

дерегулювання економіки (в контексті коаліційної угоди)

на 2015%2017 роки підготовлений Науково%дослідним цен%

тром індустріальних проблем розвитку НАН України (ли%

пень 2014 р.) [12]. Зрозуміло, що здійснення прогнозів

тільки на основі екстраполяції динаміки ключових со%

ціально%економічних показників буде мати подальше не%

гативне спрямування.

Це можна пояснити темпами зміни таких показників:

ВВП України за VI квартал 2014 року, порівняно з VI кварта%

лом 2013 року, скоротився на 15,2 %; протягом 2014 року і

на початок 2015 року збереглася тенденція зниження об%

Таблиця 1. Узагальнення прогнозних показників соціально�економічного розвитку України
для обгрунтування стратегічних цілей розвитку СВТ
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сягів товарообороту. Так, фізичний обсяг оптового товаро%

обороту у січні 2015 року, порівняно з січнем 2014 року,

зменшився на 19,2 %. Оборот роздрібної торгівлі за січень

2015 року, порівняно з відповідним періодом попереднього

року, скоротився на 22,6 % [3].

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємства%

ми та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінан%

сування, за 2014 рік, порівняно з 2013 роком, скоротився

на 24,1 % і склав 204 млрд грн. При чому скорочення об%

сягів освоєння капітальних інвестицій у 2014 році, порівня%

но з 2013 роком, спостерігалось у більшості видів економ%

ічної діяльності. Зменшились обсяги інвестування у дер%

жавному управлінні та обороні; обов'язковому соціально%

му страхуванні (на 42,2 %), професійній, науковій та

технічній діяльності (на 33,9 %), транспорті, складському

господарстві (на 27,8 %), оптовій та роздрібній торгівлі (на

26,1 %) тощо.

Реальна заробітна плата у січні 2015 року, порівняно з

груднем 2014 року, зменшилась на 16,7 %, а порівняно з

січнем 2014 року — на 17,3 %. Упродовж 2014 року насе%

лення зменшилось на 144,2 тис. осіб. Рівень безробіття та%

кож демонструє зростання. Зокрема на кінець січня 2015

року чисельність зареєстрованих безробітних склала 524,4

тис. осіб. Порівняно з груднем 2014 року чисельність зареє%

строваних безробітних зросла на 2,4 %, а порівняно з січнем

2014 р. — на 3,9 % [3].

Отже, відсутність інституціонально%трансформаційних

втручань за таких тенденцій неминуче призведе до поглиб%

лення кризових процесів в країні. Тому керований та цілес%

прямований вплив інституціональної сфери є визначальною

передумовою стабілізації і подальшого розвитку внутріш%

ньої торгівлі. Це підтверджує головну теоретичну гіпотезу

дослідження: передумовою трансформації внутрішньої

торгівлі є вплив інституціонально%трансформаційних чин%

ників на соціальну та економічну сфери цього виду еконо%

мічної діяльності, що змінює соціально%економічний стан

розвитку внаслідок перетворення соціальних та економіч%

них чинників на сприятливі та гальмівні, залежно від здат%

ності суб'єктів господарювання пристосовуватися до транс%

формаційних змін, та від регулювання та управління СВТ

державними інституціями на користь розвитку національної

економіки.

Означена гіпотеза формує концептуальну логіку дослі%

дження: 1) якщо інституціонально%трансформаційна підси%

стема керована, то СВТ можна формувати з урахуванням

трансформації інших підсистем, що забезпечує її розвиток;

2) якщо інституціонально%трансформаційна підсистема не

керована, або керована не ефективно, що визначається про%

явом у ній відповідних чинників гальмування, то не можли%

во сформувати СВТ, в якій формуються соціальна та еконо%

мічна підсистеми, що не дозволяє забезпечити розвиток цьо%

го виду економічної діяльності.

Звичайно, в умовах, що склалися, перед державою

стоїть завдання забезпечити розвиток СВТ України. Хоча

при прогнозуванні на середньострокову перспективу ос%

новних макроекономічних показників у експертів не про%

стежується спільного бачення розвитку країни. Серед про%

аналізованих прогнозів розбіжності спостерігаються як

за загальними показниками, так і за їх компонентами.

Консенсусна оцінка щодо зростання економіки України

в середньому у 2016—2017 роках становить 2,8 %.

Розбіжність між мінімальним та максимальним значенням

складає 3,5 відсоткових пункти (розходження від 0,5%

до 4%).

В основному передбачається, що головним важелем

економічного зростання буде розширення приватного спо%

живання: усереднене значення реального приросту приват%

ного споживання дорівнює 4,1 %. Але за цим компонентом

варіація досить значна — 7,6 відсоткового пункту (від 0,4 %

до 8,0 %). За прогнозами фахівців, досить стримано зрос%

Рис. 3. Декомпозиція генеральної мети розвитку системи внутрішньої торгівлі України
на 2015—1017 рр.
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татимуть витрати загальнодержавного управління (консен%

сусна оцінка реального приросту державного споживання

становить 1,1 %). За цим компонентом фахівці також ма%

ють доволі різні оцінки (значення варіює від скорочення на

2,9 % до зростання на 5,4 %).

Також деяка невизначеність у прогнозах спостерігаєть%

ся за інвестиційним компонентом, а усереднений показник

приросту реального інвестиційного попиту складає 6,7 %,

але варіація досягає 17 відсоткових пункти (від 2,0 % до

19,0 %). Це свідчить про різне бачення розвитку країни щодо

напрямів модернізації виробництва, підвищення науково%

технологічного потенціалу та зміцнення конкурентоспро%

можності.

Щодо цінової ситуації, то думки експертів також суттє%

во відрізняються. В основному прогнозуються дещо вищі

темпи інфляції у середньостроковій перспективі, ніж у по%

передні роки: усереднені за рік прогнозні показники індек%

су споживчих цін та індексу цін виробників становлять 107,6

% та 108,9 % відповідно. Простежується суттєва розбіжність

між мінімальним та максимальним прогнозним значеннями

— 4,1 відсоткового пункту (варіація показника індексу спо%

живчих цін від 105,9 % до 110 %) та 4,5 відсоткового пунк%

та (варіація значення індексу цін виробників від 107 % до

111,5 %). Не спостерігається спільного бачення у середнь%

острокових прогнозних оцінках розвитку зовнішньої

торгівлі.

Узагальнення прогнозних показників соціально%еко%

номічного розвитку України для обгрунтування подаль%

ших стратегічних цілей розвитку СВТ України наведено у

таблиці 1.

Як бачимо, навіть за песимістичними прогнозами,

ключові макротренди на найближчі роки спроможні де%

монструвати стриману, але позитивну динаміку. На 2015

рік здебільшого прогнозується стабілізація ВВП, обсягів

прибутку підприємств, продуктивності праці та середнь%

омісячної зарплати працівників. Передбачається скоро%

чення й рівня безробіття та певне півдвищення рівня ос%

воєння капітальних інвестицій. На 2016 рік заплановано

початок стриманого зростання означених показників.

Визначення таких достатньо оптимістичних прогнозів

здійснено з урахуванням експертної оцінки збереження

ризиків 2014 року у 2015—2016 рр.

Зокрема, екперти високо оцінюють певну групу ризиків

(явищ), однак їх інтегральні оцінки на майбутні два роки є

меншими за відповідні оцінки на 2014 рік: згортання іно%

земними компаніями інвестиційних планів або перенесен%

ня термінів їх реалізації на майбутній період у зв'язку з

"макроекономічною невизначеністю" (11 балів проти 13

відповідно); масовий відтік капіталу з України через по%

літичну нестабільність" (10 проти 13 відповідно); підвищен%

ня вартості зовнішніх запозичень для українських корпо%

рацій (10 проти 11 відповідно); "подальше ускладнення зов%

нішньоекономічних відносин з країнами%членами митного

союзу", "погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури:

посилення волатильності цін на світових сировинних рин%

ках" (обидва ризики 9 проти 10 відповідно) [18].

Таким чином, за умов виваженого підходу до управлін%

ня соціально%економічними процесам на усіх системних

рівнях, буде можливим і принципове удосконалення інсти%

туціонально%трансформаційної складової розвитку СВТ.

Виходячи з цього, у концепції сформульовано генеральну

мету, та проведено подальшу декомпозицію цілей (рис. 3).

Головною ідеєю даної декомпозиції є одночасний та

збалансований вплив інституціональних та локальних ва%

желів на розвиток СВТ, який здатний забезпечити досягнен%

ня генеральної мети. З одного боку, необхідним є створен%

ня стимулюючого конкурентного клімату для економічної

стабілізації та розвитку внутрішньої торгівлі за критерієм

покращення умов ведення бізнесу в країні (перша субпідряд%

на ціль 1%го рівня), з іншого — обов'язковим є забезпечен%

ня ефективного стратегічного управління торговельними

підприємствами на засадах проактивного реагування на

трансформаційні процеси в бізнес%середовищі (загалом та

у сфері торгівлі, зокрема) за критерієм максимізації еконо%

мічної доданої вартості підприємств (друга субпідрядна ціль

1%го рівня). Реалізацію першої субпідрядної цілі можливо

забезпечити за рахунок зменшення адміністративних

бар'єрів ведення бізнесу та сприянню розвитку актуальних

сьогоденню форм і форматів торгівлі (субпідрядні цілі 2%го

рівня). Досягнення другої субпідрядної мети буде можли%

вою завдяки підвищенню ціннісної пропозиції на основі вра%

хування індивідуальних вимог споживачів та оптимізація

джерел формування основного й оборотного капіталу

підприємств за умов глобального доступу до фінансових

ресурсів (субпідрядні цілі 2%го рівня).

Терміни реалізації запропонованої концепції розвитку

СВТ України укрупнено складаються з трьох етапів (рис. 4).

Розробка усіх наявних науково%методичних підходів

чітко пов'язана з генеральною метою розвитку СВТ Украї%

ни та проведеною декомпозицією цілей та завдань, з виді%

ленням економічних та соціальних акцентів.

Відповідними завданнями щодо регулювання розвитку

внутрішньої торгівлі є:

— розробка, прийняття, контроль нормативно%законо%

давчих актів, що забезпечують правову основу, захист інте%

ресів та розвиток підприємств торгівлі;

— реалізація державної політики щодо розвитку

підприємств нових форм і форматів торгівлі, а також торго%

вельно%виробничої сфери на основі використання ринкових

механізмів господарювання;

— послаблення прямих форм втручання і контролю за

діяльністю підприємств торгівлі;

— створення умов для вільної добросовісної конку%

ренції на споживчому ринку, вільного продажу товарів та

надання торговельного сервісу;

— сприяння формуванню та товарному насиченню спо%

живчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асор%

тименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту по%

купців;

— гармонізація поточних і стратегічних напрямів роз%

витку підприємств торгівлі і структурно%інвестиційної та на%

уково%технічної політики;

Рис. 4. Терміни реалізації концепції розвитку СВТ України
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— зняття необгрунтованих обмежень адміністративно%

го регулювання торговельної діяльності.

Обгрунтування парадигмальних управлінських підходів

в умовах, коли реалізацію інституціонально%траснформа%

ційної функції внутрішньої торгівлі визнано не ефективною,

підтверджує доцільність використання кібернетичних засад

для реалізації цілей розвитку СВТ на інституціональному

рівні (національні, регіональні та галузеві рівні системи).

Щодо локального рівня, який стосується діяльності

підприємств, задіяних у сферу внутрішньої торгівлі, то про%

відними та дієвими в існуючих умовах для них визнано си%

туаційні управлінські підходи, які передбачають релевант%

ний симбіоз кібернетичного й синергетичного підходів з го%

ловним акцентом на синергетичні принципи.

Логічним завершенням формування концепції розвит%

ку внутрішньої торгівлі є формування дієвих механізмів роз%

витку, які розробляються на основі визначеного управлінсь%

кого базису (горизонтальний зріз концепції) та визначено%

го методологічного базису (вертикальний зріз концепції,

рис. 2).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, формування концепції розвитку СВТ

України зводиться до наступних положень.

— сучасні умови господарювання, які характеризу%

ються підвищеним динамізмом бізнес%середовища, вима%

гають розробки нових та удосконалення існуючих кон%

цепцій розвитку системи внутрішньої торгівлі України.

Тільки концептуалізація усіх аспектів розвитку внутріш%

ньої торгівлі дозволить, з рештою, реалізувати усі її

функції та зробити домінантою розвитку національної

економіки;

— детальне обгрунтування компонентів концепції роз%

витку СВТ України проведено з використанням альтерна%

тивних прогнозів соціально%економічного розвитку краї%

ни на 2015—2017 рр. (так званих консенсус%прогнозів) і

авторських прогнозів. Діагностика показників соціально%

економічного розвитку України за 2013—2014 роки дове%

ла, що відсутність інституціонально%трансформаційних

втручань за існуючих негативних тенденцій неминуче при%

зводитиме до поглиблення кризових процесів в країні. Тому

керований та цілеспрямований вплив інституціональної

сфери є визначальною передумовою стабілізації і подаль%

шого розвитку внутрішньої торгівлі. Це підтверджує голов%

ну теоретичну гіпотезу дослідження: передумовою транс%

формації внутрішньої торгівлі є вплив інституціонально%

трансформаційних чинників на соціальну та економічну

сфери цього виду економічної діяльності, що змінює соц%

іально%економічний стан розвитку внаслідок перетворен%

ня соціальних та економічних чинників на сприятливі та

гальмівні, залежно від здатності суб'єктів господарюван%

ня пристосовуватися до трансформаційних змін, та від ре%

гулювання та управління системою внутрішньої торгівлі

державними інституціями на користь розвитку національ%

ної економіки. За таких умов ключові макротренди на най%

ближчі роки спроможні демонструвати стриману, але по%

зитивну динаміку;

— за умов виваженого підходу до управління соціаль%

но%економічними процесам на всіх системних рівнях (особ%

ливо, національнму та регіональному) стане можливим й

принципове удосконалення інституціонально%трансформа%

ційної складової розвитку внутрішньої торгівлі. Виходячи з

цього, у концепції сформульовано генеральну мету розвит%

ку системи внутрішньої торгівлі та проведено подальшу де%

композицію цілей. Головною ідеєю даної декомпозиції є од%

ночасний та збалансований вплив інституціональних та ло%

кальних важелів на розвиток СВТ, який здатний забезпечи%

ти досягнення генеральної мети. Для досягнення цієї мети

необхідним є створення стимулюючого конкурентного

клімату для економічної стабілізації та розвитку внутрішньої

торгівлі за критерієм покращення умов ведення бізнесу в

країні (перша субпідрядна ціль 1%го рівня), а також обов'яз%

ковим є забезпечення ефективного стратегічного управлін%

ня підприємствами на засадах проактивного реагування на

трансформаційні процеси в бізнес%середовищі (загалом та

у сфері торгівлі, зокрема) за критерієм максимізації еконо%

мічної доданої вартості підприємств ( друга субпідрядна ціль

1%го рівня);

— логічним завершенням формування концепції роз%

витку СВТ України стає формування дієвих механізмів роз%

витку (збігання горизонтального та вертикального зрізів

концепції), які розробляються на основі визначеного управ%

лінського базису (горизонтальний зріз) та визначеного ме%

тодологічного базису (вертикальний зріз).

Розроблену концепцію розвитку СВТ України можна

визнати теоретичним базисом для вирішення практичного

завдання управління та регулювання процесів у внутрішній

торгівлі державними органами за всіма сферами як в еко%

номічній, так і в соціальній. Використання концепції на

практиці дозволить державним органам забезпечити ефек%

тивність самої СВТ, та, відповідно — ефективний розви%

ток галузі. Але, для забезпечення такого (ефективного)

розвитку, на основі розробленого концептуального бази%

су необхідним є визначення стратегічних орієнтирів, на%

прямків регулювання та механізмів управління СВТ. Отже,

з метою практичного використання розробленої концепції

необхідним є проведення подальшого наукового дослід%

ження у напрямі визначення стратегічних пріоритетів за%

безпечення ефективності СВТ України в умовах трансфор%

мації.
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