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СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
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У статті визначено способи іннова-
ційного розвитку внутрішньої тор-
гівлі в сучасних умовах трансфор-
мації національної економіки України. 
На основі узагальнення результатів 
досліджень учених-економістів про-
ведено класифікацію способів забез-
печення інноваційного розвитку 
внутрішньої торгівлі з їх поділом за 
рівнями національної економіки. З ура-
хуванням систематизованих способів 
забезпечення інноваційного розвитку 
внутрішньої торгівлі за рівнями наці-
ональної економіки, відібрано саме ті 
способи, що повинні сприяти ефек-
тивному розвитку внутрішньої тор-
гівлі в сучасних умовах.
Ключові слова: внутрішня торгівля, 
інноваційний розвиток, спосіб, забез-
печення, національна економіка, ефек-
тивність.

В статье определены способы инно-
вационного развития внутренней 
торговли в современных условиях 
трансформации национальной эко-
номики Украины. На основе обоб-
щения результатов исследований 
ученых-экономистов проведена клас-
сификация способов обеспечения 
инновационного развития внутрен-
ней торговли с их разделением по 

уровням национальной экономики. С 
учетом систематизированных спо-
собов обеспечения инновационного 
развития внутренней торговли по 
уровням национальной экономики, 
отобраны именно те способы, кото-
рые должны способствовать эффек-
тивному развитию внутренней тор-
говли в современных условиях.
Ключевые слова: внутренняя тор-
говля, инновационное развитие, 
способ, обеспечение, национальная 
экономика, эффективность.

In the article the ways of innovative devel-
opment of domestic trade in modern con-
ditions of transformation of the National 
economy of Ukraine. On the basis of 
summarizing the research results of sci-
entists and economist’s classification 
ways to provide innovative development 
of domestic trade division of the levels 
of the National economy. Given the sys-
tematic way to ensure innovation devel-
opment of domestic trade at the level of 
National economy, selected precisely the 
methods that should facilitate efficient 
development of internal trade in the mod-
ern conditions. 
Key words: domestic trade, innovative 
development, the way, National economy, 
effectiveness.

Постановка проблеми. Виконання 
глобальної ролі внутрішньої торгівлі в інно-
ваційному розвитку національних економік 
на сучасному та прогнозованому пері-
оді переходу до шостого технологічного 
укладу та постіндустріального суспільства 
потребує розглядати інноваційну складову 
в якості ключового напрямку підвищення 
ефективності розвитку галузі на всіх рів-
нях – від локального до національного.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вченими, на основі результатів 
досліджень яких розкрита сутність іннова-
ційного розвитку внутрішньої торгівлі на 

різних рівнях національної економіки, не 
враховано взаємозв’язок самого процесу 
інноваційного розвитку з трансформацій-
ними змінами у національній економіці.  
З проаналізованих першоджерел [1-14], 
у яких розглядається інноваційний розви-
ток торгівлі під різними кутами та на різ-
них рівнях національної економіки, лише в 
одному враховується такий взаємозв’язок, 
а саме: В. М. Геєць і А. А. Мазаракі конста-
тують, що «Важливою складовою характе-
ристики розвитку сучасного етапу як світо-
вого ринку в цілому, так і його споживчого 
сегмента є його інноваційне оновлення 
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через упровадження трьох хвиль базових 
інновацій в ХХ ст., що радикально змінили 
структуру торгівлі та пов’язані із засво-
єнням і розповсюдженням технологічних 
укладів» [10, с. 87]. При цьому, остання 
«четверта хвиля», на думку цих учених-
економістів, «тільки розпочинається на 
базі освоєння досягнень шостого техно-
логічного укладу і досягне свого піку в 
10-20-тих роках ХХІ ст.» [10, с. 87]. Отже, 
у дослідженнях цих учених інноваційного 
розвитку безпосередньо пов’язується не 
тільки з трансформаційними змінами у 
національній економіці, але й зі світовими 
тенденціями переходу на більш високий 
рівень технологічних укладів економік роз-
винутих країн, що зумовлює, з нашої точки 
зору, прискорення розвитку внутрішньої 
торгівлі на інноваційній основі задля мож-
ливості забезпечення нею потреб економік 
і суспільства у необхідних товарах і послу-
гах. У цьому, на наше переконання, поля-
гає глобальна роль внутрішньої торгівлі на 
найближчий часи – до того періоду, коли 
«четверта хвиля» досягне свого піку у 20 
роках ХХІ ст. при формуванні шостого тех-
нологічного укладу.

Окремі аспекти виділення інноваційної 
складової в якості ключового напрямку 
підвищення ефективності розвитку галузі 
розкриті у дослідженнях О. Л. Яременко 
[13], М. С. Молодожені [9], М. С. Защук [5], 
В. В. Іжевського [6] та А. В. Владико [3]. 

Отже, при узагальненні думок учених 
щодо виділення ними інноваційної скла-
дової в якості ключового напрямку підви-
щення ефективності розвитку внутріш-
ньої торгівлі на різних рівнях національної 
економіки, можна дійти наступних висно-
вків: інноваційний розвиток, що харак-
теризується впровадженням інновацій 
та реалізацією інноваційного потенціалу 
суб’єктами торговельної діяльності, дозво-
ляє отримати корисний ефект у вигляді 
покращення економічних показників і, 
відповідно, забезпечити ефективний роз-
виток як самої галузі, так і національної 
економіки; управління інноваційним роз-
витком на будь-якому рівні національної 
економіки є стратегічним завданням для 
профільного міністерства та передумо-

вою отримання корисного ефекту; процес 
управління інноваційним розвитком вну-
трішньої торгівлі потребує розробки галу-
зевої інноваційної системи метою отри-
мання корисного ефекту на кожному рівні 
національної економіки.

Постановка завдання. Метою даного 
наукового дослідження є визначення спо-
собів інноваційного розвитку внутрішньої 
торгівлі в сучасних умовах трансформації 
національної економіки України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Адаптація внутрішньої торгівлі 
до трансформаційних змін на інновацій-
ній основі, отримання ефекту від упрова-
дження інновацій та забезпечення інно-
ваційного розвитку галузі потребує від 
суб’єктів торговельної діяльності та про-
фільного міністерства використання від-
повідних способів. На основі узагальнення 
результатів досліджень учених-економіс-
тів нами проведено класифікацію способів 
забезпечення інноваційного розвитку вну-
трішньої торгівлі з їх поділом за рівнями 
національної економіки (див. табл. 1).

Отже, на основі даних табл. 1 можна 
зробити висновок, що вченими-економіс-
тами досліджуються всі рівні національ-
ної економіки з метою забезпечення інно-
ваційного розвитку внутрішньої торгівлі. 
При цьому, якщо проаналізувати сутність 
визначених способів забезпечення інно-
ваційного розвитку внутрішньої торгівлі, то 
можна дійти висновку, що вони охоплюють 
також усі складові внутрішньої торгівлі, які 
необхідно вдосконалювати з метою підви-
щення їх ефективності та забезпечення 
розвитку галузі в сучасних умовах транс-
формації.

Таким чином, виходячи з сутності інно-
ваційного розвитку внутрішньої торгівлі та 
визначених способів його забезпечення 
на всіх рівнях національної економіки, 
можна визначити ті з них, які повинні бути 
використаними з урахуванням мети підви-
щення ефективності розвитку внутрішньої 
торгівлі в Україні в умовах трансформації. 
У цьому полягає практична значущість 
проведених наукових досліджень з метою 
доказу безальтернативності розгляду інно-
ваційного розвитку в якості ключового 
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Таблиця 1
Способи забезпечення інноваційного розвитку  

внутрішньої торгівлі за рівнями національної економіки
Рівень 

національної 
економіки

Способи забезпечення інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі

Національний

Удосконалення державної політики та правового середовища щодо 
стимулювання інноваційної діяльності у галузі, розробка дієвої нормативно-
правової бази щодо розвитку і функціонування внутрішньої торгівлі;
створення інституціонально-обґрунтованої організаційної структури 
регулювання і управління внутрішньою торгівлею;
формування сприятливого іміджу галузі з метою залучення інвестицій у 
розвиток галузевої інноваційної діяльності;
відбудова систем інформаційного забезпечення та експертизи, сертифікації 
та просування інноваційних розробок, підготовки та перепідготовки кадрів у 
галузевій інноваційній сфері.

Регіональний Формування системи ринкової інфраструктури (кластерів) із суб’єктів 
торговельної діяльності та венчурних (інноваційних) фірм в регіоні.

Локальний 
(підприємство)

Удосконалення організації праці шляхом освоєння нових методів (наукова 
організація праці), та вдосконалення торгово-технологічних процесів;
розробка нових форм стимулювання збуту (наприклад, удосконалення 
мерчандайзингу);
впровадження на підприємствах системи стимулювання інноваційної 
діяльності та інноваційної праці персоналу;
удосконалення асортиментної політики шляхом розробки та впровадження 
нових видів торговельних послуг при обслуговуванні споживачів;
активізації інноваційної діяльності на підприємствах шляхом підвищення 
інвестиційної привабливості для залучення фінансових джерел на основі 
моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища, оцінки ефективності 
інноваційних проектів;
впровадження сучасних методів управління на основі розробки та реалізації 
нової або значно зміненої корпоративної стратегії;
застосування сучасних систем контролю якості, сертифікації робіт, товарів і 
послуг, впровадження нових логістичних схем, впровадження інформаційних 
систем управління (в т.ч. автоматизованих);
удосконалення процесу управління персоналом шляхом застосування 
нових управлінських інструментів, нові методи розподілу відповідальності та 
повноважень серед працівників при виконанні робіт у межах окремих видів 
діяльності в організації та між різними видами діяльності чи структурними 
одиницями;
реалізація нових способів організації зв’язків із зовнішніми установами 
(інституціями), інтеграції з партнерами, постачальниками в межах 
виробництва, забезпечення, розподілу ресурсів, товарно-матеріальних 
цінностей;
використання передових технологій торгівлі, прогресивних методів продажів і 
управління.

Галузевий 
(охоплює 

національний,  
регіональний, 

локальний)

Адаптація діяльності торговельних підприємств до диверсифікації 
господарських зв’язків із виробниками, пов’язаних із трансформацією;
реалізація нових форм стратегічних альянсів, партнерів та інших видів 
кооперації торговельних підприємств зі споживачами та постачальниками у 
галузі;
відбудова спеціалізованих інститутів підтримки й розвитку інноваційно-
інвестиційної діяльності в галузі на основі інституціональних механізмів 
інноваційно-інвестиційного розвитку (створення спеціальних банківських 
і кредитних установ, що підтримують перехід до такого типу розвитку, 
введенні відповідних інституціональних змін у податкову, бюджетну систему, 
регуляторну політику тощо);
прискорення формування національних торговельних марок, об'єднань різного 
рівня.

Джерело: розроблено автором із урахуванням джерел [3, с. 39, 41; 6, с. 31-32, 51; 8, с. 30-31; 9, с. 173; 
14, с. 16, 230, 235]
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напрямку підвищення ефективності розви-
тку внутрішньої торгівлі України в сучасних 
умовах трансформації.

Виходячи з необхідності підвищення 
ефективності розвитку внутрішньої торгівлі 
в умовах трансформації та з урахуванням 
систематизованих способів забезпечення 
інноваційного розвитку внутрішньої тор-
гівлі за рівнями національної економіки, 
відібрано саме ті способи, що повинні 
сприяти ефективному розвитку внутріш-
ньої торгівлі в сучасних умовах.

Так, для удосконалення державної 
фінансової підтримки суб’єктів торгівлі; 
спрощення доступності суб’єктів галузі 
до отримання «вигідних» кредитів; спро-
щення і пом’якшення системи оподат-
кування торгівлі найбільш ефективними 
способами забезпечення інноваційного 
розвитку з метою підвищення рівня інвес-
тування в основний капітал на національ-
ному рівні є удосконалення державної 
політики та правового середовища щодо 
стимулювання інноваційної діяльності у 
галузі, розробка дієвої нормативно-право-
вої бази щодо розвитку і функціонування 
внутрішньої торгівлі; формування спри-
ятливого іміджу галузі з метою залучення 
інвестицій у розвиток галузевої інновацій-
ної діяльності. На локальному рівні: акти-
візація інноваційної діяльності на підпри-
ємствах шляхом підвищення інвестиційної 
привабливості для залучення фінансових 
джерел на основі моніторингу зовнішнього 
та внутрішнього середовища, оцінки ефек-
тивності інноваційних проектів; реалізація 
нових способів організації зв’язків із зовніш-
німи установами (інституціями), інтеграції 
з партнерами, постачальниками в межах 
виробництва, забезпечення, розподілу 
ресурсів, товарно-матеріальних цінностей. 
На галузевому рівні: відбудова спеціалізо-
ваних інститутів підтримки й розвитку інно-
ваційно-інвестиційної діяльності в галузі 
на основі інституціональних механізмів 
інноваційно-інвестиційного розвитку (ство-
рення спеціальних банківських і кредитних 
установ, що підтримують перехід до такого 
типу розвитку, введенні відповідних інсти-
туціональних змін у податкову, бюджетну 
систему, регуляторну політику тощо).

З метою підвищення рівня ефективності 
менеджменту на підприємствах; вдоскона-
лення режиму роботи підприємств; ство-
рення позитивного іміджу підприємств; 
продовження життєвого циклу інтенсив-
ного (інноваційного) розвитку підприємств, 
що в свою чергу впливатиме на чисельність 
економічно активного населення, на наці-
ональному рівні необхідною є відбудова 
систем інформаційного забезпечення та 
експертизи, підтвердження відповідності, 
просування інноваційних розробок, підго-
товки та перепідготовки кадрів у галузевій 
інноваційній сфері. На локальному рівні: 
удосконалення організації праці шляхом 
освоєння нових методів (наукова організа-
ція праці), та вдосконалення торгово-тех-
нологічних процесів; розробка нових форм 
стимулювання збуту (наприклад, удоско-
налення мерчандайзингу); впровадження 
на підприємствах системи стимулювання 
інноваційної діяльності та інноваційної 
праці персоналу; удосконалення процесу 
управління персоналом шляхом застосу-
вання нових управлінських інструментів, 
нові методи розподілу відповідальності та 
повноважень серед працівників при вико-
нанні робіт у межах окремих видів діяль-
ності в організації та між різними видами 
діяльності чи структурними одиницями.

На розширення ємності товарного ринку 
та вдосконалення асортиментної і ціно-
вої політики підприємств, що призведе до 
оптимізації структури системи внутрішньої 
торгівлі істотний вплив на національному 
рівні має створення інституціонально-
обґрунтованої організаційної структури 
регулювання і управління внутрішньою 
торгівлею; формування сприятливого імі-
джу галузі з метою залучення інвестицій 
у розвиток галузевої інноваційної діяль-
ності. Щодо регіонального рівня, то важли-
вим способом забезпечення інноваційного 
розвитку є формування системи ринкової 
інфраструктури (кластерів) із суб’єктів тор-
говельної діяльності та венчурних (іннова-
ційних) фірм в регіоні.

На локальному рівні: розробка нових 
форм стимулювання збуту (наприклад, 
удосконалення мерчандайзингу); удоско-
налення асортиментної політики шляхом 
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розробки та впровадження нових видів тор-
говельних послуг при обслуговуванні спо-
живачів; впровадження сучасних методів 
управління на основі розробки та реалізації 
нової або значно зміненої корпоративної 
стратегії; застосування сучасних систем 
контролю якості, сертифікації робіт, товарів 
і послуг, впровадження нових логістичних 
схем, впровадження інформаційних систем 
управління (в т.ч. автоматизованих); реа-
лізація нових способів організації зв’язків 
із зовнішніми установами (інституціями), 
інтеграції з партнерами, постачальниками 
в межах виробництва, забезпечення, роз-
поділу ресурсів, товарно-матеріальних цін-
ностей; використання передових техноло-
гій торгівлі, прогресивних методів продажів 
і управління.

На галузевому рівні важливими є: адап-
тація діяльності торговельних підприємств 
до диверсифікації господарських зв’язків із 
виробниками, пов’язаних із трансформа-
цією; реалізація нових форм стратегічних 
альянсів, партнерів та інших видів коопера-
ції торговельних підприємств зі споживачами 
та постачальниками у галузі; прискорення 
формування національних торговельних 
марок, об'єднань різного рівня.

Очевидно, що використання суб’єктами 
управління внутрішньою торгівлею в 
Україні відібраних способів забезпечення 
інноваційного розвитку галузі, є необхід-
ною передумовою досягнення мети підви-
щення ефективності розвитку внутрішньої 
торгівлі в сучасних умовах трансформації. 
При цьому, використання відібраних спо-
собів на національному рівні профільним 
міністерством є необхідною передумовою, 
що дозволить підвищити ефективність 
внутрішньої торгівлі за кожною з підсистем 
і, таким чином, вирішити у них проблеми 
ефективного розвитку галузі в Україні.

На відміну від національного рівня, на 
регіональному рівні пріоритетними є забез-
печення інноваційного розвитку щодо фор-
мування системи ринкової інфраструктури 
(кластерів) із суб’єктів торговельної діяль-
ності та венчурних (інноваційних) фірм в 
регіоні. При цьому, на відміну від національ-
ного рівня, використовуються всі способи 
забезпечення інноваційного розвитку на 

локальному та галузевому рівнях, що зумов-
лено важливістю концентрації уваги для під-
вищення ефективності внутрішньої торгівлі 
в окремому регіоні України – як складової 
підсистеми національної економіки.

Висновки з даного дослідження. Під-
сумовуючи результати проведеного дослі-
дження, звертає на себе увагу той факт, 
що як сам інноваційний розвиток внутріш-
ньої торгівлі, так і використання способів 
забезпечення такого розвитку повинен 
базуватись на застосуванні інновацій, що 
є необхідною умовою ефективного функ-
ціонування системи внутрішньої торгівлі в 
сучасних умовах розвитку.
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