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"Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості
у сфері торгівлі"
Актуальність дослідження полягає у тому, що до цього часу питанню
визначення сутності поняття "інноваційний розвиток підприємства
торгівлі", приділялося недостатньо уваги. Мало досліджувалися і
особливості інноваційної політики підприємств торгівлі, умови вибору
ними інноваційних стратегій.
Мета дослідження – уточнення сутності поняття "інноваційний
розвиток підприємства торгівлі" на основі критичного аналізу дефініцій
терміну "інноваційний розвиток", визначення особливостей інноваційної
політики сучасних підприємств торгівлі та порівняння прийнятних для них
інноваційних стратегій. Методи дослідження: порівняльний та критичний
аналіз; систематизація; спостереження; інтерв'ювання.
За результатами досліджень уточнено поняття "інноваційний
розвиток підприємства торгівлі", під яким запропоновано розуміти такий
тип розвитку, який можливо реалізувати лише за наявності належного
рівня інноваційного потенціалу й який орієнтований на безперервний
пошук найбільш ефективних способів використання цього потенціалу з
урахуванням прийнятних для підприємства торгівлі напрямів інноваційної
діяльності, що визначаються в інноваційній політиці та/або інноваційній
стратегії даного підприємства.
Виявлено зв'язок інноваційного розвитку підприємств у сфері
торгівлі (як і в інших сферах та галузях економіки) з їх інноваційною
діяльністю, що пов'язана з різного роду інноваціями, які обумовлюють
зміни як на самих підприємствах, так і у розвитку їх галузевого
середовища.
Встановлено, що управління інноваційною діяльністю будь-якого
підприємства торгівлі здійснюється через розроблення та реалізацію
інноваційної політики та інноваційної стратегії. Обґрунтовано, що
інноваційна політика є частиною загальної політики підприємства торгівлі,
регламентує порядок його господарської діяльності та спрямована на
визначення підходів до управління інноваційною діяльністю підприємства,
розробку правил, норм і методів цієї діяльності. Обмеженнями при
формуванні інноваційної політики підприємства торгівлі можуть виступати:
тип та формат підприємства, вид торговельної структури, торговельне

обладнання й обрані технології торгівлі, життєвий цикл нововведення,
зміни кон'юнктури ринку тощо. Визначено, що 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. Підтримана
думка щодо доцільності трактування сутності поняття "інноваційна
стратегія" як довгострокового курсу, що розрахований на перспективу та
передбачає формування переваг завдяки різного роду інноваціям.
За результатами дослідження уточнено дефініцію поняття
"інноваційний розвиток підприємства торгівлі", в якій на відміну від
існуючих, 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. Зроблено такі висновки:
1) основна особливість політики інноваційного розвитку підприємств у
сфері торгівлі нині пов'язана з концентрацією уваги на маркетингових та
технологічних інноваціях у процесі обслуговування споживачів; 2) 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.
Отримані результати у подальшому можуть бути використані для
дослідження інноваційного розвитку на різних етапах життєвого циклу
підприємств торгівлі та для моделювання особливостей управління
процесом інноваційного розвитку на цих підприємствах.
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