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У монографії розглянуто стан розвитку роздрібної та 

оптової торгівлі в Україні, передумови розвитку підприємницьких 

мереж та їх вплив на ефективність функціонування сфери 

товарного обігу. Визначено теоретичні засади формування 

підприємницьких мереж у торгівлі України, основні напрями 

щодо удосконалення державної політики та механізму 

державного регулювання розвитку підприємницьких мереж у 

торгівлі України; проаналізовано сучасний стан розвитку корпоративних і 

франчайзингових торговельних мереж в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід щодо 

розвитку підприємницьких мереж і добровільних об’єднань у торгівлі й забезпечення 

ефективності їх функціонування, зокрема на принципах маркетингу партнерських 

взаємовідносин і впровадження стратегічного управління в їх діяльність. 

Стане у нагоді студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів 

економічного спрямування, науковцям, а також керівникам торговельних підприємств, 

іншим фахівцям та державним службовцям, які займаються питаннями торговельного 

підприємництва, у тому числі розвитку підприємницьких мереж. 
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