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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ:
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
Полясковська К. В.

УДК 658.589

Проведено критичний аналіз дефініцій терміна "інноваційний розвиток", що
застосовуються як на макро-, так і мікроекономічному рівнях управління. Встановлено взаємозв'язок між інноваційним розвитком та інноваційною діяльністю,
інноваційною політикою й інноваційною стратегією підприємства. Визначено особливості інноваційної політики сучасних підприємств торгівлі та ймовірні обмеження в процесі її формування. Уточнено сутність поняття "інноваційний розвиток
підприємства торгівлі". Охарактеризовано та проведено порівняння найбільш
прийнятних та поширених нині на підприємствах торгівлі інноваційних стратегій:
традиційної, опортуністичної та наступальної.
Ключові слова: інноваційний розвиток, управління, інноваційна стратегія,
інноваційна діяльність, інноваційна політика, торгівля, підприємство.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ:
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Полясковская Е. В.

УДК 658.589

Проведен критический анализ дефиниций термина "инновационное развитие", применяемых как на макро-, так и микроэкономическом уровнях управления.
Установлена взаимосвязь между инновационным развитием и инновационной
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деятельностью, инновационной политикой и инновационной стратегией предприятия. Определены особенности инновационной политики современных предприятий торговли и возможные ограничения при ее формировании. Уточнена
сущность понятия "инновационное развитие предприятия торговли". Охарактеризовано и проведено сравнение наиболее приемлемых и распространенных сейчас на предприятиях торговли инновационных стратегий: традиционной, оппортунистической и наступательной.
Ключевые слова: инновационное развитие, управление, инновационная
стратегия, инновационная деятельность, инновационная политика, торговля,
предприятие.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES:
THE ESSENCE AND FEATURES IN THE SPHERE OF TRADE
JEL Classification: O31; L81

К. Poliaskovska

A critical analysis was made as regards definitions of the term "innovative
development" applied at both the macro- and microlevels of government. Interrelation
between innovation development and innovation acfivity, innovation policy and
innovation strategy of an enterprise was elicited. The features of modern innovation
policy in trade and possible restrictions in its formation were idenfified. The essence of
the concept of innovative development of a trade enterprise was refined. The most
appropriate and common innovative strategies currently used in the trade: traditional,
opportunistic and offensive, were characterized and compared.
Keywords: innovative development, management, innovation strategy, innovation
activity, innovation policy, trade, enterprise.
Нині інновації відіграють важливу роль у розвитку
підприємств різних сфер економіки. Саме тому, як зазначають деякі науковці, "навіть за скрутних економічних
умов господарювання інноваційні зміни залишаються
одним зі стратегічних пріоритетів в управлінні діяльністю
більшості підприємств" [1, с. 123]. Не є винятком і підприємства торгівлі, цільові установки й завдання яких все
частіше орієнтовані на інноваційний розвиток. Останнє,
зокрема, підтверджують результати досліджень інноваційних змін у діяльності підприємств торгівлі таких консультаційних компаній, як: Fast Company, BCG, GfK та ін.
Проблематика інноваційного розвитку вже тривалий час є предметом досліджень як іноземних, так і вітчизняних науковців, зокрема: Б. Санто, Й. Шумпетера, М. Касс,
Ю. Шипуліної та ін. [2 – 5]. Деякі особливості розвитку
(у тому числі інноваційного) підприємств торгівлі в Україні
висвітлювалися у публікаціях: В. Апопія, Л. Лігоненко,
Г. П'ятницької, І. Підкамінного та ін. [6 – 9]. Проте питанню
визначення сутності поняття "інноваційний розвиток
підприємства торгівлі" до цього часу приділялося мало
уваги. Більш глибоких та комплексних досліджень
потребують і галузеві особливості поширення цього типу
розвитку як в Україні, так і в інших країнах світу.

Метою даного дослідження є уточнення сутності
поняття "інноваційний розвиток підприємства торгівлі" на
основі критичного аналізу дефініцій терміна "інноваційний
розвиток", визначення особливостей інноваційної політики
сучасних підприємств торгівлі та порівняння прийнятних
для них інноваційних стратегій.
У сучасних наукових публікаціях можна знайти безліч трактувань сутності терміна "інноваційний розвиток",
що застосовуються як на макро-, так і мікроекономічному
рівнях управління. Як свідчить проведене порівняння
наявних у різних публікаціях дефініцій (таблиця), зараз
інноваційний розвиток можуть розглядати і як різновид
розвитку, що підвищує науково-технічний рівень виробництва, в основу забезпечення якого покладено унікальні
знання (наприклад, у визначеннях А. Кабанова, В. Никифоренка); і як певний інструмент (наприклад, стратегія
у Д. Мержоєвої чи спосіб реалізації потенціалу в С. Ілляшенко); і з позицій процесного підходу, коли він ототожнюється з процесом структурного вдосконалення (наприклад, у В. Соловйова, А. Тофанчука) або з процесом
спрямованої закономірної зміни об'єкта управління, джерелом якого є інновації (у В. Найдюка) чи процесом розробки нових рішень (у Н. Семенової) тощо.
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Таблиця
Порівняння дефініцій терміна "інноваційний
розвиток" у публікаціях вітчизняних та іноземних науковців*
Автор(и)/джерела

Інноваційний розвиток – це

Відмінна(і) ознака(и)

Згідно з макроекономічними підходами
розвиток, що має підвищити науково-технічний рівень виробництва,
Кабанов А. І., Драчук Ю. З., забезпечити ефективне використання всіх видів ресурсів при
Яременко О. М. [10, c. 8]
впровадженні нової техніки, технологічних процесів та інших
інновацій

Розвиток, що підвищує науковотехнічний рівень виробництва,
забезпечує ефективне використання ресурсів

Соловйов В. П., Кореняко Г. І.,
Головатюк В. М. [11]; Тофанчук А. Т., Колесник М. В.
[12, c. 62]

процес структурного вдосконалення національної економіки, що
досягається переважно за рахунок практичного використання
нових знань для зростання обсягів суспільного виробництва, Процес структурного вдосконаленпідвищення якості суспільного продукту, зміцнення національної ня за рахунок нових знань
конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу
в суспільстві

Мержоєва Д. В. [13, c. 319]

стратегія, що базується на широкому впровадженні новацій,
використанні можливостей, реалізація яких вимагає застосування сучасних стандартів і технологій та спрямована на широке Стратегія, базовою основою якої
впровадження інновацій у компанії, у сфері взаємодії влади є впровадження новацій
та бізнесу, в галузі здійснення інтерфейсної взаємодії між наукою, промисловістю та іншими секторами економіки

Нікітенко І. В. [14]

результат реалізації низки нововведень у всіх сферах економіки
(науковій, освітній, виробничій), а також у системі управління усієї
інстуціональної структури, що спричинив підвищення соціальноекономічної ефективності всього національного господарства

Результат реалізації нововведень
у всіх сферах економіки та системі управління інстуціональної структури

Згідно з мікроекономічними підходами
П. Долей [15, c. 3]

процес створення та комерціалізації інновацій задля вирішення Процес створення та комерціалізапроблем та адаптації прийнятих рішень
ції інновацій

Ілляшенко С. М. [16, c. 42]

розвиток, що спирається на безупинний пошук і використання
нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства у мінливих умовах зовнішнього середовища в рамках обраної місії
та прийнятої мотивації діяльності і який пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту

Пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу, пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових
ринків збуту

Никифоренко В. Г., Кравчен- розвиток, забезпеченням якого є систематичне створення, залу- Розвиток, основою забезпеченко В. О. [17, c. 48]
чення, комерціалізація унікальних знань
ня якого є унікальні знання

Найдюк В. С. [18, c. 256]

Семенова Н. В.**
[18, c. 7]

Амоєва І. Е. [20]

процес спрямованої закономірної зміни стану підприємства, що
залежить від інноваційного потенціалу цього підприємства
та джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові можливості для подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом
реалізації вміння знаходити нові рішення, ідеї та у результаті
винаходів

Процес спрямованої закономірної
зміни стану об'єкта управління,
що залежить від його інноваційного потенціалу та джерелом якого є інновації

досягнення більш досконалого стану за рахунок втілення резульДосягнення досконалого стану
татів науково-технічного прогресу (НТП) у новому товарі, новій
завдяки НТП
техніці, обладнанні (об'єктний підхід)
комплексний процес розробки нового торговельного рішення
Процес розробки нових рішень
у діяльності торговельної організації (процесний підхід)
процес цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до
збалансованого інноваційного стану під впливом різних зовнішніх
Процес цілеспрямованого руху
та внутрішніх факторів, які визначають стійкість організаційнопідприємства до збалансованофункціональної системи організації в умовах глобалізації, що хаго інноваційного стану
рактеризується результатом якості, якого досягнуто залежно від
інтенсивності та швидкості інноваційних процесів на підприємстві

* Автором проведено систематизацію та визначено відмінні ознаки.
** Н. Семенова запропонувала застосовувати два підходи при визначенні поняття "інноваційний розвиток підприємства
роздрібної торгівлі".
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Слід зазначити, що далеко не всі з наведених
у таблиці дефініцій, є, на погляд автора, прийнятними. Так,
зокрема, автор вважає, що дуже спірним є трактування
Д. Мержоєвою інноваційного розвитку як стратегії, навіть
якщо вона базується на впровадженні новацій, оскільки,
по-перше, інноваційний розвиток може здійснюватися і в
середньо- та короткостроковій перспективі; по-друге, це
практично нівелює необхідність виділення стратегії інноваційного розвитку (або інноваційної стратегії) та унеможливлює її варіативність. Останнє, у свою чергу, фактично
заперечує доцільність класифікації стратегій інноваційного
розвитку (з чим важко погодитися навіть просто беручи до
уваги наявність різновидів інновацій та неповторність інноваційних змін як на макро-, так і мікроекономічному рівнях
управління).
Дискусійним є подання інноваційного розвитку як
результату реалізації низки нововведень у всіх сферах
економіки (як це зроблено в І. Нікітенко). На погляд автора, будь-який розвиток (а тим більше інноваційний) – це
динамічний процес, а не статичний (визначений на певний
момент часу) результат. Отже, більш слушно ототожнювати інноваційний розвиток з процесом реалізації нововведень, ніж з отриманим унаслідок цього результатом.
Недостатньо обґрунтованою автор вважає дефініцію І. Амоєвої, де інноваційний розвиток визначається як
процес цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до збалансованого інноваційного стану. Зокрема, це
пов'язано з відсутністю чіткого визначення, що таке збалансований інноваційний стан підприємства. Крім того, не
зрозуміло, як саме підприємство має потрапляти в такий
стан, якщо впровадження інновацій спрямоване фактично
на отримання певних переваг і, як наслідок, обумовлює
схильність до змін, що завжди будуть обмежувати можливість досягнення будь-якого роду балансу.
Автор не може повною мірою погодитися з думкою
В. Никифоренка та В. Кравченко, які пов'язують інноваційний розвиток виключно із забезпеченням організації
(підприємства) унікальними знаннями. Пояснюється це
тим, що: 1) інноваційний тип розвитку часто забезпечується не тільки чимось унікальним, а й ретроінноваціями,
що на певний момент часу є фактично імітацією колись
абсолютно унікальних знань; 2) для забезпечення інноваційного розвитку іноді недостатньо тільки унікальних
знань, а можуть знадобитися й унікальні ресурси.
Занадто звуженим (навіть якщо розглядати інноваційний розвиток на рівні підприємства торгівлі) є визначення Н. Семенової як з позицій процесного, так і з позицій об'єктного підходів (див. таблицю). Так, у першому випадку зміст дефініції практично зводиться виключно до
розробки нового торговельного рішення й фактично ігнорується важливість інноваційних змін у відділах закупівлі,
складування товарів, маркетингу тощо. У другому ж випадку недооцінюється важливість такого роду інноваційних
перетворень, як: нові методи та технології обслуговування
споживачів, організаційно-управлінські інновації тощо.
На відміну від зазначених науковців С. Ілляшенко,
з точки зору автора, дуже правильно запропонував розглядати інноваційний розвиток як один з типів розвитку,
що спирається на безупинний пошук і використання нових
способів і сфер реалізації потенціалу підприємства у мінливих умовах зовнішнього середовища в рамках обраної
місії та прийнятої мотивації діяльності. Водночас автор
підтримує погляди і тих науковців, які акцентують увагу на
прямому зв'язку між інноваційним розвитком та створенням, реалізацією, а також часом і комерціалізацією інновацій (зокрема, це П. Долей, В. Найдюк).
Інноваційний розвиток підприємств у сфері торгівлі
(як і в інших сферах та галузях економіки) прямо пов'яза-

ний з їх інноваційною діяльністю, політикою та стратегією.
Тому для обґрунтованого розкриття сутності інноваційного
розвитку підприємства торгівлі спочатку слід звернутися
до визначення змістового наповнення саме цих понять.
Деякі науковці пропонують розуміти під інноваційною діяльністю у торгівлі процес навчання та "звикання"
управлінської системи підприємства торгівлі до зовнішніх
змін, а також здатність торговельної мережі до реконфігурації (зміни структури мережі у відповідь на зміни
зовнішньої кон'юнктури) [21; 22]. Інші пов'язують її з формуванням на торговельному підприємстві інноваційної моделі, що передбачає такі етапи: 1) визнання потреби в інноваціях; 2) збір початкових відомостей про інновації;
3) розроблення нововведення; 4) прийняття рішення про
інновації; 5) пробне запровадження інновації; 6) інституціоналізація (тобто остаточний відбір інновації для торговельного підприємства) [23]. Інакше кажучи, інноваційна
діяльність на підприємствах торгівлі пов'язана з різного
роду інноваціями, що обумовлюють зміни як на самих
підприємствах, так і в розвитку їх галузевого середовища.
Водночас джерелами породження інновацій у сфері торгівлі можуть бути як зовнішні, так і внутрішні чинники.
Управління інноваційною діяльністю будь-якого підприємства торгівлі проявляється через розроблення та
реалізацію інноваційної політики й інноваційної стратегії.
Перша є частиною загальної політики підприємства торгівлі, регламентує порядок його господарської діяльності
та спрямована на визначення підходів до управління інноваційною діяльністю підприємства (тобто розробку правил, норм, методів цієї діяльності). Обмеженнями в процесі формування інноваційної політики підприємства торгівлі можуть виступати: тип і формат підприємства, вид
торговельної структури, торговельне обладнання й обрані
технології торгівлі, життєвий цикл нововведення, зміни
кон'юнктури ринку тощо.
Згідно з результатами досліджень автора, основною особливістю політики інноваційного розвитку підприємств у сфері торгівлі є те, що в ній акцентується увага на
процесових (технологічних інноваціях), пов'язаних з обслуговуванням споживачів, та на маркетингових інноваціях (для порівняння: на виробничих підприємствах акцент
робиться на продуктові та процесові інновації, пов'язаних
з виробництвом як наявних, так і нових продуктів). Так,
наприклад, магазини компанії Adidas, реалізуючи свою інноваційну політику, запровадили використання інтерактивних сенсорних екранів AdiVerse, на яких відображається
нова колекція з 3D-моделями; компанія Kraft Foods спільно з Intel розробили цілий інтерактивний комплекс Meal
Planning Solution, що включає автомат для видачі покупок,
інтерактивний каталог рецептів, рекомендаційний сервіс
і апарат для роздачі купонів або пробних зразків продукції;
FullSIX España створила для роздрібних магазинів Diesel
вбиральню для примірки Diesel Cam, в якій можна не
тільки міряти одяг, але й зробити фотографію (з логотипом бренда), опублікувати її у Facebook, запитати поради
у друзів тощо.
Розробка інноваційної політики підприємства торгівлі передбачає визначення стратегічних цілей його інноваційного розвитку та вибір інноваційної стратегії з урахуванням внутрішньоорганізаційного потенціалу та ринкових
можливостей і загроз. Під інноваційною стратегією Л. Фаей
та Р. Ренделл пропонують розуміти стратегію, що будується навколо нових, "проривних" продуктів або рішень [24];
Г. П'ятницька – довгостроковий курс, що розрахований на
перспективу та передбачає формування переваг завдяки
різного роду інноваціям (так званих "інноваційних переваг") [25]; Ю. Горська – стратегію, спрямовану на розвиток та використання потенціалу торговельної орга-
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нізації, що розглядається як реакція на зміни зовнішнього
середовища [26]; К. Харук – інноваційну діяльність
організації, спрямовану на одержання нових продуктів,
послуг і технологій, маркетинг й управління, перехід до
нових організаційних структур, застосування нових видів
ресурсів і нових підходів до використання традиційних
ресурсів [27].
Автор вважає, що спірність трактування Л. Фаейя
та Р. Ренделла полягає в пов'язуванні інноваційної стратегії виключно з "проривними" (тобто радикальними) інноваціями. Визначення Ю. Горської, на думку автора,
можна без змін застосовувати для розкриття сутності
будь-якої стратегії. Крім того, зі змісту її дефініції фактично випливає, що інноваційний розвиток – це виключно
реакція на зміни в зовнішньому середовищі підприємства
(тоді як практичний досвід доводить, що це важлива, але
не обов'язкова умова). Зовсім нечітким і таким, що необґрунтовано ототожнює стратегію інноваційного розвитку
(інноваційну стратегію) підприємства з його інноваційною
діяльністю, автор вважає визначення К. Харук. Водночас
найбільш чіткою і вдалою є, на думку автора, дефініція
запропонована Г. П'ятницькою, що може бути лише розширена, зважаючи на характеристики найпоширеніших видів інноваційних стратегій підприємств: традиційної, імітаційної, залежної, опортуністичної, оборонної, наступальної.
Слід наголосити, що, за даними проведених автором
у 2013 – 2014 рр. досліджень, підприємства торгівлі залежно від ситуації на ринку та внутрішнього потенціалу
(передусім, інноваційного) останнім часом часто вдаються
до однієї з трьох інноваційних стратегій:
1) традиційної, що передбачає підвищення якості
наявних товарів чи послуг на наявній технологічній базі
(наприклад, у мережі британських супермаркетів Sainsbury's
у Лондоні з'явилися перші в світі експериментальні візки
з планшетами iPad в якості медіаносіїв [28]);
2) опортуністичної, в основу якої покладено орієнтацію на лідера ринку (наприклад, у мережі магазинів Novus,
що зараз є одним із лідерів на ринку продуктової роздрібної торгівлі України, декілька років тому запровадили
нову акцію: можливість придбати товари відділу "Кулінарія" зі знижкою 50 % після 20-ї години вечора. У свою
чергу, мережа гіпермаркетів "Країна-Край" у 2014 р.
скопіювала цю акційну пропозицію магазинів Novus, тобто
вдалася до імітації інновацій за одним із лідерів ринку);
3) наступальної, яка пов'язана з високим рівнем інноваційного процесу, захопленням провідних позицій на
ринку (наприклад, британська компанія MacVic розробила
принципово нову упаковку, що дозволяє готувати страви
в мікрохвильовій печі, не хвилюючись про те, що вони будуть
пересушені або занадто сильно розігріті. Принцип роботи
інноваційної упаковки дуже простий: в остаточній фазі
готовності страви, упаковка, подібно до старомодного чайника, видає характерний свисток. Самі ж страви в подібний вакуумний пакет зі свистком упаковують на заводі.
Споживач просто купує його, приносить додому і поміщає
в мікрохвильову піч. Перші страви в упаковці нового покоління з'явилися в продажу британської мережі супермаркетів Tesco вже в липні 2013 р.) [29].
Беручи до уваги всі раціональні думки щодо наведених дефініцій терміна "інноваційний розвиток", ураховуючи визначені особливості інноваційної політики сучасних підприємств торгівлі та загальну характеристику поширених у них зараз інноваційних стратегій, автор пропонує під поняттям "інноваційний розвиток підприємства
торгівлі" розуміти такий тип розвитку, який можливо реалізувати лише за наявності належного рівня інноваційного
потенціалу, що орієнтований на безперервний пошук най-

більш ефективних способів використання цього потенціалу з урахуванням прийнятних для підприємства торгівлі
напрямів інноваційної діяльності або інновацій, які визначаються в інноваційній політиці та/або інноваційній стратегії
даного підприємства.
Спираючись на дані проведених досліджень, можна
зробити висновки: 1) уточнено визначення поняття "інноваційний розвиток підприємства торгівлі", в якому, на
відміну від існуючих його дефініцій, зроблено акцент на
можливості реалізації інноваційного типу розвитку лише за
умови наявності належного рівня інноваційного потенціалу
та прийнятності тих чи інших напрямів інноваційної діяльності/інновацій для підприємств сфери торгівлі; 2) у процесі формування інноваційної політики підприємства торгівлі слід звертати увагу на його тип, формат, вид торговельної структури, торговельне обладнання й обрані
технології торгівлі, життєвий цикл нововведення тощо, що
може певним чином обмежувати можливості для впровадження різних інновацій. Визначено, що основна особливість політики інноваційного розвитку підприємств у сфері торгівлі зараз пов'язана з концентрацією уваги на маркетингових та технологічних інноваціях у процесі обслуговування споживачів; 3) встановлено, що прийнятність тієї
чи іншої інноваційної стратегії для підприємства торгівлі
залежить від ситуації на ринку та внутрішнього потенціалу
(передусім, інноваційного) цього підприємства. Найбільш
поширеними в останні роки серед підприємств торгівлі
стали традиційна, опортуністична та наступальна інноваційні стратегії, що відповідно спрямовані на досягнення
таких цільових установок: підвищення якості наявних товарів чи послуг за незмінної технологічної бази; впровадження інноваційних змін з орієнтацією на лідера ринку; захоплення провідних позицій на ринку завдяки інноваціям.
Надалі отримані результати можуть бути використані
для дослідження інноваційного розвитку на різних етапах
життєвого циклу підприємств торгівлі, а також у ході вивчення та моделювання особливостей управління процесом
інноваційного розвитку на цих підприємствах.
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Носова Т. І.

Визначено підхід до оцінювання незадіяного інтелектуального резерву, який
впливає на ефективне управління інтелектуальним потенціалом торговельного
підприємства. Розглянуто сутність поняття "інтелектуальний потенціал". Доведено, що інтелектуальний потенціал торговельного підприємства повинен ураховувати не лише реальний поточний рівень, але й максимально можливий. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання незадіяного інтелектуального
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