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Постановка проблеми. Інновації в багатьох базо-
вих економічних теоріях визнаються чинником ви-
робництва, а отже, й відіграють важливу роль у про-
цесах модернізації й сфери товарного обігу.

Розвиток базових інновацій у сфері товарного обігу 
потребує розробки та в подальшому реалізації програм 
довгострокової фінансово-кредитної підтримки іннова-
ційної діяльності, передусім з державним фінансуван-
ням (через відповідні інституції – регіональні та міс-
цеві фонди підтримки підприємництва, створені для 
здешевлення комерційного банківського кредитування 
стратегічно важливих для держави та її регіонів інвес-
тиційних проектів, до яких належить й модернізація 
сфери товарного обігу) та на засадах державно-приват-
ного партнерства; розвитку галузевої та територіальної 
інституціональної інноваційної інфраструктури (техно-
парків, бізнес-інкубаторів, інжинірингових бірж, дер-
жавних та незалежних комерційних фінансових фон-
дів, спілок, інноваційних банків); збільшення дієвості 
(зокрема, усунення її декларативності) податкових пре-
ференцій інноваційній активності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доціль-
ність, проблеми та перспективи застосування фінан-
сових і податкових важелів стимулювання галузевої 
інноваційної активності досліджували О. Юркевич, 
П. Завлін, Д. Кокурін, О. Рудченко та ін. Так, у 
праці [1, с. 20] обґрунтовуються особливості засто-
сування (для стимулювання інноваційної активності) 
таких фінансових важелів і інструментів, як системи 
оподаткування та ціноутворення, використання норм 
та пільг, створення заохочувальних фондів, надання 
фінансових премій, дотацій, субсидій, накладання 
штрафів, встановлення тарифів тощо. Використання 
податків у якості чинника непрямого стимулювання 
інновацій обґрунтовується у праці [2, с. 15]. Проте 
ще досі окреслена тематика залишається недостатньо 
дослідженою і об’єктивно потребує уваги.

Мета і завдання статті. Метою статті є визначен-
ня інноваційних факторів модернізації сфери товар-
ного обігу в Україні та за кордоном. Завдання статті:

- проаналізувати показники інноваційної актив-
ності підприємств торгівлі;

- згрупувати чинники інноваційної модернізації 
сфери товарного обігу.

Виклад основного матеріалу. Ефективність держав-
ної політики у сфері розвитку інноваційних процесів, 

на думку П. Микитюка, визначає конкурентоспро-
можність національного господарства та його секторів, 
адже 90% приросту виробництва забезпечується за ра-
хунок впровадження нових технологій [3, с. 7].

Як доводить В. Зянько, об’єктивна необхідність 
розвитку інноваційної комерційної господарської ді-
яльності обумовлюється такими важливими фактора-
ми, як: актуалізація інтенсивних факторів розвитку 
економіки, що сприяють використанню досягнень в 
діяльності економічних агентів; зростання ролі науки 
в забезпеченні ефективності розробки та впроваджен-
ня нової техніки і технології; наявність процесів фі-
зичного та, що ще більш важливо, морального старін-
ня основних засобів і технологій (причому моральний 
знос, обумовлений інноваційними процесами, також 
зменшує термін фізичного використання необорот-
них активів); порівняльне погіршення економічних 
показників діяльності підприємств торгівлі за раху-
нок використання конкурентами більш ефективних 
техніки та технологій; наявність потреби в підтримці 
вітчизняних підприємств усіх сфер процесу суспіль-
ного відтворення. Ці чинники обумовлюють потребу в 
створенні умов їх активізації: зміцнення науково-тех-
нічного потенціалу, формування висококваліфікова-
них продуктивних сил, створення законодавчої бази, 
залучення інвестицій в інновації, формування розви-
неної ринкової інфраструктури [4, с. 33]. 

В складних умовах модернізаційних змін інно-
ваційній активності підприємств торгівлі не завжди 
приділялася належна увага. Хоча це й обумовлено 
значною мірою недостатністю фінансових ресурсів, 
але все ж складно стверджувати про підстави зміц-
нення конкурентних позицій галузі, якщо частка 
поданих підприємствами торгівлі заявок на об’єкти 
інтелектуальної власності становила у 2011 р. лише 
0,8%; кількість отриманих заявок, починаючи з 
2008 р., зменшується та становила у 2009 р. лише 
51,7% від показника 2005 р.; кількість поданих за-
явок скорочується ще швидшими темпами. Водно-
час до позитивного віднесемо перевищення темпів 
зростання кількості використовуваних об’єктів інте-
лектуальної власності відносно кількості отриманих 
охоронних документів. Хоча ця тенденція ще далеко 
не стала стійкою. 

Попри те, як слушно зазначає науковець, незва-
жаючи на загальне визнання інновацій обов’язковою 
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передумовою розвитку, за різних систем управлін-
ня та в різні періоди соціально-економічного розви-
тку змінювалися підходи до джерел фінансування, 
структурних і видових особливостей інновацій. Зо-
крема, в планових економіках переважає державне 
фінансування, в класичних ринкових – приватні ка-
піталовкладення; по мірі збільшення ролі та учас-
ті держави в суспільно-політичному і економічному 
розвитку частка державних витрат в структурі за-
гальних інвестицій на розвиток інновацій має збіль-
шуватися, в іншому випадку це призводить до зни-
ження конкурентоспроможності вітчизняних товарів 
(послуг) та їх витіснення з внутрішнього споживчого 
ринку імпортом, втрати позицій національної еконо-
міки в системі міжнародного поділу праці.

Відносно видових особливостей інновацій, то, як 
зазначає В. Зянько, для приватних інвесторів базові 
інновації є менш ефективними, на противагу покра-
щенню товарів (послуг), з огляду на більший термін 
окупності таких інвестицій та вищий рівень ризи-
ку подальшого впровадження нововведень у вигляді 
кінцевої продукції [4, с. 33].

Але, очевидно, що інтереси держави як головно-
го суб’єкта ініціювання процесів модернізації сфери 
товарного обігу є дещо іншими, адже недостатність 
розвитку базисних інновацій і винаходів революцій-
ного типу перешкоджає покращенню факторних кон-
курентних переваг галузі та їх утриманню протягом 
тривалого періоду часу.

Але модернізація сфери товар-
ного обігу потребує врахування не 
лише базових чи продуктових ін-
новацій, а й повноцінного переліку 
чинників інших важливих напря-
мів інноваційної активності. Йдеть-
ся про умови, необхідні для сти-
мулювання таких видів інновацій, 
як покращуючі (впливають на по-
кращення фінансово-господарських 
процесів на підприємствах торгівлі 
та у сфері товарного обігу загалом), 
ринкові (спрямовані на модернізацію 
та створення нових ринків, способів 
просування і продажу товарів), орга-
нізаційні (передбачають нові способи 
управління розвитком сфери товар-
ного обігу та підприємствах торгівлі, 
організації торгово-технологічного 
процесу), техніко-технологічні (ре-
алізуються у змінах в матеріально-
технічній базі торгівлі), соціальні 
(як нові форми задоволення суспіль-
них потреб у товарах (послугах), 
збільшення соціального капіталу), 
стратегічні (спрямовуються на ви-
рішення перспективних завдань мо-
дернізації і розвитку сфери товарно-
го обігу) та ін.

Згрупуємо чинники інноваційної 
модернізації сфери товарного обігу 
на рис. 1. 

Покращуючі інновації економіч-
ного характеру залежать від поточ-
ного стану розвитку систем прогно-
зування, планування, бюджетування 
і фінансування нових методів госпо-
дарювання безпосередньо на підпри-
ємствах торгівлі. Тому активізація 
їх впровадження залежить від до-
ступності для економічних агентів 

Рис. 1. Чинники інноваційної модернізації сфери товарного обігу 
(запропоновано автором)

Види інновацій Чинники стимулювання

Базові • Наявність програм довгострокової фінансово-кредитної підтримки 
інноваційної діяльності;
• розвиненість галузевої інституціональної науково-технічної 
інфраструктури, мережі комунікацій;
• дієвість податкових преференцій інноваційній активності;
• наявність фінансових ресурсів та матеріально-технічних засобів, 
прогресивних технологій

Продук-
тові 

Органі-
заційні 
та 
техніко-
техноло-
гічні

• Правовий захист об’єктів інтелектуальної власності;
• перехід до загальноприйнятих норм патентного права;
• обмеженість виявлення товарної форми досягнень науки і техніки;
• ефективність досліджень попиту на інноваційні товари (послуги) та 
співробітництва підприємств сфери обігу і маркетингових фірм

• Наявність, рівень розвитку та інтегрованість інноваційного ринку в систему 
модернізації сфери товарного обігу;
• рівень підтримки програм професійно-фахового забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств торгівлі;
• залученість та стан мотивації персоналу до удосконалення торгово-
технологічного процесу і якості торговельної послуги;
• гнучкість організаційної структури підприємств  

Еконо-
мічні 
покра-
щуючі 

• Розвиненість систем прогнозування, планування, бюджетування і 
фінансування нових методів господарювання у торгівлі;
• раціональність амортизаційної політики, наявність можливостей 
прискореної амортизації;
• ретельність бізнес-планування та згуртованість персоналу відносно 
реалізації інноваційних проектів

Ринкові 
та 
страте-
гічні

• Рівень розвитку інноваційного підприємництва у сфері товарообігу;
• створення умов справедливої ринкової конкуренції та рівного 
доступу до ресурсів і ринків;
• наявність стратегій та програм розвитку сфери товарного обігу та її 
економічних агентів, узгодженість програм, їх інтегрованість у загальну 
систему планування соціально-економічного розвитку держави, її регіонів та 
видів економічної діяльності 

Соціаль-
ні

• Наявність та ефективність реалізації державних програм соціалізації 
торговельної сфери;
• рівень соціальної відповідальності в торгівлі, ставлення до ролі 
людського капіталу та умов праці;
• професійно-кваліфікаційна готовність торгового персоналу до якісного 
обслуговування покупців

інформаційно-консультаційних послуг, підвищення 
кваліфікації персоналу, забезпеченості управлін-
ським персоналом, що володіє арсеналом сучасних 
методів економічного аналізу, планування діяльності 
організації, а також діагностики та контролю реалі-
зації бізнес-проектів розвитку.

На думку В. Осецького, конкуренція може ефек-
тивно використовуватися як координуючий інстру-
мент відтворення інноваційного потенціалу галузі, 
узгоджуючи при цьому інтереси суб’єктів – учасни-
ків процесів створення і розвитку інновацій, гене-
руючи стимули інноваційної активності, сприяючи 
впровадженню результатів науково-технічної діяль-
ності у виробництво, культивуючи ринкову компо-
ненту управлінських навичок і знань [5, с. 72]. 

Отже, конкуренція є важливим чинником інно-
ваційної модернізації сфери товарного обігу, адже 
змушує економічних агентів до постійного пошуку 
більш прогресивних способів організації та здійснен-
ня торгово-технологічного процесу, модернізації та 
ініціювання появи і розвитку нових ринкових ніш, 
способів просування, продажу товарів.

Удосконалення товарної пропозиції сфери това-
рообігу як наслідок активізації продуктових іннова-
цій значною мірою залежить від правового захисту 
об’єктів інтелектуальної власності, адже його недо-
статність руйнує стимули до створення, а в подаль-
шому й комерціалізації нематеріальних активів як 
результату інтелектуальної творчої діяльності. Так, 
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на думку В. Будкіна, саме захист приватної влас-
ності є головним стимулюючим інновації чинником, 
основою становлення мотивації суб’єктів підприєм-
ництва до інновацій [6, с. 78]. Ця теза розділяється 
й іншими науковцями, що досліджують проблеми 
приватної власності в системі мотивації інновацій-
ного підприємництва [7, с. 74]. Тому зрозуміло, що 
власність є стимулом, який змушує власників або 
представників апарату управління підприємством 
господарювати ефективно, зокрема у тих сферах, які 
є ризиковими, але необхідними з огляду на потребу 
стабільної життєздатності.

Значною мірою простежується залежність чин-
ників ринкових інновацій та організаційних, по-
зитивним наслідком активізації яких є нові спосо-
би управління розвитком сфери товарного обігу та 
підприємств торгівлі, організації торгового проце-
су. Чинниками їх стимулювання, передусім, висту-
пають наявність, рівень розвитку та інтегрованість 
інноваційного ринку в систему модернізації сфери 
товарного обігу; рівень підтримки програм профе-
сійно-фахового забезпечення інноваційної діяльності 
підприємств торгівлі; залученість та стан мотивації 
персоналу до удосконалення торгово-технологічного 
процесу і якості торговельної послуги.

Особливо важливе значення для стимулювання 
організаційних інновацій відводиться мотивації пер-
соналу підприємств торгівлі, зокрема рівню оплати 
праці, збільшення якого посилює мотивацію до учас-
ті в обґрунтуванні заходів покращення систем управ-
ління.

Роль соціальних інновацій є не менш вагомою, ніж 
інновацій економічних. Такий висновок обумовлюєть-
ся тим, що серед завдань розвитку сфери товарного 
обігу завжди ставилися не лише збільшення обсягів 
господарювання підприємств та ВНП, але й задово-
лення потреб населення в якісних товарах і послугах, 
забезпечення зайнятості, оплати праці тощо. При 
модернізації торгівлі, внутрішнього ринку та сфери 
товарного обігу загалом роль соціальних інновацій по-
силюється та навіть поширюється на всі рівні систем-
ної ієрархії управління. Так, їх суспільна значимість, 
крім вказаного, полягає в посиленні соціалізації сфе-
ри торгівлі, для чого її розвиток має бути керованим 
та інституціолізованим у відповідних державних про-
грамах. Для підприємства соціальні інновації дозво-
ляють покращити його імідж у суспільстві шляхом 
реалізації соціально орієнтованої та відповідальної по-
ведінки. Покращення відношення до ролі людського 
капіталу сприяє поліпшенню умов праці, професій-
но-кваліфікаційної готовності торгового персоналу до 
якісного обслуговування покупців.

На думку вітчизняних науковців, що досліджу-
вали проблеми інституціональної економічної тео-
рії в управлінні розвитком соціально-економічних 
систем, повноцінний економічний розвиток немож-
ливий без орієнтації на концепцію формування со-
ціального ринкового господарства, спрямованого на 
синтез гарантованої правовою державою економічної 
свободи та ідеалів соціальної держави, тобто соціаль-
ної захищеності та справедливості [8, с. 66].

Розвиваючи соціальний аспект інноваційної мо-
делі розвитку економіки в умовах глобалізації, О. 
Дацій, М. Гаман та Н. Дацій відносять до принципів 
побудови сучасного соціального порядку такі: вдала 
економічна політика передусім успішна в соціальній 
сфері, ринковий механізм потребує коригування, не-
обхідним є соціальний захист від загальних життє-
вих ризиків, потрібно створити рівні можливості для 
всіх, соціальне партнерство в економіці [9, с. 221].

Д. Кокурін визначає такі структурні напрями мо-
делі соціальної інноваційної економіки, як: 1) пра-
вова держава та приватна автономія (маються на 
увазі їх розділеність, проте водночас рівність прав 
і свобод); 2) конкурентний порядок (відкритість і 
ефективність конкуренції); 3) фінансовий порядок 
(наявність фінансових мотивації та стабільності); со-
ціальний порядок (спрямованість діяльності приват-
них і державних агентів на соціальну ефективність) 
[10, с. 16]. 

Належне підвищення соціальної ефективності 
модернізаційних процесів безпосередньо у сфері то-
варного обігу передбачає спрямованість соціальних 
інновацій на: (1) удосконалення систем захисту прав 
працівників і забезпечення дотримання законодав-
ства про працю (детінізація зайнятості і оплати пра-
ці, збільшення інвестицій в інтелектуальний капі-
тал, покращення умов праці та її оплати, соціальний 
захист та розвиток соціальної підприємницької інф-
раструктури); (2) посилення соціальної відповідаль-
ності перед суспільством (збільшення зайнятості, 
розвиток систем управління безпечністю та якістю 
товарів, популяризація практик легального та інно-
ваційного господарювання); (3) покращення системи 
захисту прав споживача, якісних характеристик та 
безпеки товарів і послуг, посилення відповідальності 
за ціноутворення; (4) збільшення ролі торговельних 
підприємств у захисті довкілля; (5) дотримання ін-
ституціональних норм соціальної відповідальності 
перед конкурентами та контрагентами.

Висновки. Поява нових ринкових ніш, методів та 
способів продажу товарів залежить від стану розви-
тку інноваційного підприємництва у сфері товарного 
обігу, а також створення умов справедливої ринкової 
конкуренції та рівного доступу до ресурсів і ринків. 
На думку автора, тут важливо зазначити, що над-
мірна монополізація товарних ринків, економічних 
ресурсів, прав діяльності як інституціональних не-
доліків процесів трансформації системи державного 
управління і державного устрою при переході від 
однієї системи управління державою до іншої, обу-
мовлених значною мірою так званим «зрощуванням» 
інтересів бізнесу та влади, руйнують стимули до ін-
вестування у створення прогресивних сучасних тор-
гово-офісних та торгово-сервісних центрів, об’єктів 
торгівлі, їх інформаційно-технічного покращення. 
Адже відсутність (чи слабкість) конкуренції не сти-
мулює торговельних монополістів до масштабних 
довгострокових інвестицій.

Втім, стимулювання представників торговельного 
підприємництва до удосконалення товарів і послуг 
потребує також і переходу до загальноприйнятих 
норм патентного права, ліквідації обмежень вияв-
лення товарної форми досягнень науки і техніки 
(йдеться, передусім, про перешкоди комерціалізації 
результатів інноваційної діяльності), здійснення до-
сліджень попиту на інноваційні товари (послуги), у 
т. ч. шляхом посилення співробітництва підприємств 
сфери товарообігу і маркетингових фірм. Останнє 
важливе з огляду на виявлення сучасних та перспек-
тивних тенденцій розвитку потреб споживачів щодо 
нових товарів (послуг).
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ  
ТА ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МЕЗОСИСТЕМ

Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку соціально-еконо-
мічних систем мезорівня. Розглянуто теоретичні напрацювання відносно основних категорій, законодавче унормування основних 
положень моніторингу та оцінки реалізації стратегічних планів та вітчизняна практика планування цих процесів. Запропоновано 
удосконалення вітчизняного механізму моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку мезосистем через систему результа-
тивних індикаторів оцінки рівня їх соціально-економічного розвитку.
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РАЗВИТИЯ МЕЗОСИСТЕМ

Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам мониторинга и оценки реализации стратегий развития социально-
экономических систем мезоуровня. Рассмотрены теоретические наработки относительно основных категорий, законодательная 
регламентация основных положений мониторинга и оценки реализации стратегических планов, а также отечественная практика 
планирования этих процессов. Предложено совершенствование отечественного механизма мониторинга и оценки реализации 
стратегий развития мезосистем через систему результативных индикаторов оценки уровня их социально-экономического раз-
вития.
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The article examined the theoretical and methodological aspects of monitoring and evaluation of implementing the development 
strategies of regions. The author considers the main categories, legislative regulation the main provisions of monitoring and evaluation 
of the strategic plans implementation, as well as the domestic planning practice of these processes. Improvement of the domestic 
mechanism of monitoring and evaluation of the implementation the development strategies of mesosystems are proposed through the 
number of indicators for evaluating their level of socio-economic development.
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Постановка проблеми. Закономірним етапом 
розвитку стратегічного управління на рівні окремих 
адміністративно-територіальних одиниць є розбудо-
ва механізму моніторингу та оцінювання реаліза-
ції стратегій економічного та соціального розвитку 
територій мезорівня з огляду на необхідність не 
лише планувати майбутні зміни в соціально-еко-
номічних системах, але й здійснювати постійний 
контроль та оцінку результативності їх виконання. 
Саме поєднання стратегічного планування, моніто-
рингу реалізації стратегій та оцінювання цільових 
показників стратегічних планів, тобто ефективно 
функціонуюча система стратегічного управління 
здатна вплинути на конкурентоспроможність соці-
ально-економічних систем різних рівнів управління 
завдяки фокусуванню на успіхах та невдачах, що 
мали місце в минулому та врахуванню їх у майбут-

ній управлінській діяльності на шляху досягнення 
стратегічної мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
будова в Україні системи стратегічного планування 
розвитку соціально-економічних систем мезорівня 
тягне за собою підвищений інтерес і до методологіч-
ної складової процесів моніторингу та оцінювання 
результатів реалізації розроблених для мезосистем 
стратегічних планів. Вітчизняними та закордонни-
ми науковцями, практиками, експертами зроблено 
чимало на шляху збагачення теоретичних напрацю-
вань у цій сфері. Серед дослідників слід відмітити 
О. Берданову, Б. Боврон, В. Вакуленко, А. Вігоду, 
В. Момонову, І. Санжаровського та багатьох ін., 
що працювали над адаптацією закордонного досві-
ду моніторингу та оцінювання реалізації стратегій, 
програм, проектів та планів регіонального/місько-


