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У статті проаналізовано стан інноваційного розвитку, узагальнено та обґрунтовано напрями, механізми та засоби підвищення 
інноваційної діяльності в торгівлі в Україні, зокрема, на прикладі продажу керамічної плитки та сантехніки. Проведено оцінювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності та рівня інвестиційного забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств. Про-
аналізовано можливості мінімізації невизначеності в процесах і результатах інвестування в інноваційну діяльність торговельних 
підприємств з продажу керамічної плитки та сантехніки. 
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Постановка проблеми. У зв’язку з важливістю 
розвитку інноваційної складової роздрібної торгівлі з 
продажу керамічної плитки та сантехніки особливої 
актуальності набуває пошук нових форм інвестицій-
ного забезпечення такої діяльності. Так, ефективне 
формування фінансово-інвестиційного потенціалу 
дозволяє вирішити безпосередні завдання достатньої 
фінансової підтримки впровадження інноваційних 
розробок, а також додаткові орієнтири, пов’язані з 
прийнятною фінансово-економічною ефективністю 
реалізації інноваційних операцій, зменшення комер-
ційних ризиків створення і впровадження інновацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трак-
тування поняття та ролі інновацій та інноваційного 
розвитку торговельних підприємств знайшло своє 
висвітлення в роботах таких вітчизняних та зару-
біжних вчених, як С. Ілляшенко [1], В. Зянько [2], 
В. Никифоренко [4], І. Підкамінний [5], А. Тофан-
чук [7], Ю. Шипуліна [9], Й. Шумпетер [10] та ін. 
Зокрема, у працях даних авторів розглядається 
питання визначення сутності інноваційної діяль-
ності підприємств, її негативні аспекти та напрями 
їх подолання.

Мета статті полягає у визначенні та обґрунту-
ванні шляхів підвищення ефективності інвести-
ційного забезпечення інноваційної діяльності під-
приємств роздрібної торгівлі з продажу керамічної 
плитки та сантехніки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У цілому перехід до інноваційної стратегії функці-
онування і розвитку передбачає докорінні зміни в 
діяльності суб’єктів господарювання, орієнтовані на 
досягнення довгострокових конкурентних переваг 
від інвестиційно-інноваційної діяльності. При цьому 
головними перешкодами імплементації інноваційних 
процесів здебільшого є недостатність інвестиційних 
ресурсів та вільних фінансових засобів, відсутність 
доступів до суб’єктів інвестиційної інфраструктури 
та інституційних інвесторів інноваційної діяльності. 

Відзначимо, що формування інвестиційного забез-
печення інноваційної діяльності підприємств роз-
дрібної торгівлі з продажу керамічної плитки та сан-
техніки має стратегічний і довгостроковий характер, 
у значній мірі залежить від чинників зовнішнього 
середовища підприємства, хоча ініціювання таких 
бізнес-ідей відбувається в його структурних підрозді-
лах, передбачає постійний пошук можливих джерел 
формування інвестиційного капіталу на інноваційні 
цілі [4].

Так, серед внутрішніх джерел інвестиційного 
забезпечення інноваційної діяльності головну роль 
відіграє прибуток, що залишається в розпорядженні 
суб’єкта господарювання після сплати податків і 
інших обов’язкових платежів, а також реінвестова-
ний прибуток від продажу частини майна. Частину 
отриманого чистого прибутку об’єктивно доцільно 
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спрямувати на капітальні вкладення інноваційного 
характеру та створення власних інвестиційних фон-
дів розвитку [7].

Важливою складовою внутрішніх джерел інвес-
тування інноваційної діяльності роздрібних торго-
вельних підприємств є амортизаційні відрахування, 
розмір яких залежить від особливостей управління 
основними засобами і застосованою політикою амор-
тизації. Ураховуючи необхідність безперервного 
оновлення активної частини основних засобів, під-
приємства із роздрібного продажу керамічної плитки 
та сантехніки часто використовують прискорену 
амортизацію з метою формування накопичень для 
подальшого інвестування в інноваційну діяльність – 
важливу умову стабільності функціонування та забез-
печення конкурентоспроможності. Натомість нерів-
номірне оновлення та накопичення зносу основних 
засобів порушує стабільність фінансово-економічних 
результатів через внутрішній борг та інвестування 
коштів у майбутні періоди. Власне, ці побоювання 
є однією з причин недостатнього використання під-
приємствами потенціалу амортизації, що призводить 
до накопичення зносу основних засобів та нераціо-
нального використання цього джерела інвестиційних 
ресурсів. Амортизація залишається й важливим вну-
трішнім джерелом податкового та економічного сти-
мулювання інноваційної діяльності підприємств роз-
дрібної торгівлі [9]. 

Інші з внутрішніх джерел формування інвестицій-
ного забезпечення реалізації інноваційних проектів 
підприємствами із роздрібного продажу керамічної 
плитки та сантехніки стосуються, до прикладу, стра-
хових відшкодувань та іммобілізації оборотних акти-
вів. Страхування та іммобілізація власних інвести-
ційних джерел здатні інтенсифікувати використання 
фінансового капіталу в інноваційних цілях, форму-
вання спеціальних фондів інвестиційно-інновацій-
ного розвитку, покращати фінансову дисципліну та 
оптимізувати структуру джерел фінансування реалі-
зації інноваційних проектів.

До внутрішніх джерел фінансування інноваційної 
діяльності підприємств з продажу керамічної плитки 
та сантехніки в роздріб слід віднести й приріст окре-
мих видів поточної заборгованості, зокрема, з оплати 
праці, бюджетом та позабюджетними фондами, за 
страхування та іншої внутрішньої кредиторської 
заборгованості. Але зрозуміло, що використання цих 
джерел інвестиційних коштів зумовлене збільшен-
ням поточних зобов’язань підприємств за розрахун-
ками чи непокритим збитком [5].

Окрім внутрішніх джерел, підприємствам із про-
дажу керамічної плитки та сантехніки для інвести-
ційного забезпечення інноваційної діяльності слід 
використовувати зовнішні, передусім банківські та 
бюджетні кредити, фінанси недержавних інвести-
ційних інституцій (лізинг, селенг, факторинг, фор-
фейтинг), пайові, безоплатні та благодійні внески, 
гранти.

Серед зовнішніх джерел інвестування інновацій-
ної (зокрема, довгострокової та ризикової) діяльності 
найбільш доцільно застосовувати довгострокові кре-
дити банків та інших кредитних установ. Але склад-
ність доступу до таких інвестицій підтверджується 
високою вартістю обслуговування процентів за кре-
дитами, слабкістю можливостей вітчизняного бан-
ківського кредитування. Не сприяє формуванню та 
ефективному використанню інвестиційного й фінан-
сово-ресурсного забезпечення інноваційної діяль-
ності підприємств роздрібної торгівлі відсутність 
прямих бюджетних кредитів та інвестиційних подат-

кових позик. Так, останніми роками існує виражена 
тенденція до зменшення обсягу державних інвес-
тицій у реалізацію інноваційних проектів суб’єктів 
системи роздрібної торгівлі, а поодинокі практики не 
мають достатнього поширення та не опираються на 
підтримку інвестиційної інфраструктури [3].

Уважаємо, що перспективною формою залучення 
позикових інвестиційних роздрібних торговельних 
підприємств у цілях інноваційної діяльності є поза-
балансове кредитування недержавними інвестицій-
ними фондами. Так, в умовах дефіциту інвестицій-
них ресурсів доцільно запроваджувати практику 
проведення лізингових операцій, що дозволить підви-
щити ефективність капіталовкладень в осучаснення 
торговельно-технологічного процесу та інноваційну 
модернізацію об’єктів торгівлі. Також актуальним є 
започаткування селенгової діяльності, що передбачає 
підвищення активності використання і оновлення 
необоротних активів та зовнішнього міжгалузевого 
партнерства, інвестиційно-інноваційного співробіт-
ництва [2].

Беручи до уваги те, що на вітчизняному ринку 
керамічної плитки та сантехніки переважають 
товари, виготовлені не на території України, роз-
дрібним підприємствам слід запровадити форфейтин-
гові операції, що дозволить мінімізувати валютні та 
кредитні ризики, поліпшити ліквідність інвестицій, 
зменшити рівень трансакційних витрат та полег-
шити доступ до ринку інновацій та їх фінансування. 
Більше того, завдяки таким операціям стає можли-
вим залучення кредитів іноземних інвестиційних 
інституцій, створення спільних венчурних підпри-
ємств, використання потенціалу іноземних фондів 
прямого інвестування та інструментів інвестиційного 
лізингу при імпорті торговельного обладнання.

Усе більший вплив на формування інвестиційного 
забезпечення інноваційної діяльності роздрібних 
торговельних підприємств мають пайові, безоплатні 
та благодійні внески, інвестиційні гранти. Так, акту-
альним є впровадження системи пайової участі пер-
соналу в реінвестуванні прибутку, створення спіль-
них з зовнішніми і внутрішніми суб’єктами фондів 
інноваційного розвитку, участь у підготовці і реалі-
зації державно-приватних інвестиційних проектів з 
покращання інноваційної інфраструктури, започат-
кування діяльності кредитних спілок із залученням 
коштів підприємств і населення. Також важливо 
налагодити співпрацю з неурядовими організаці-
ями та інститутами, які надають гранти і кредити 
на інноваційні цілі. Залучення коштів з таких дже-
рел дозволяє оптимізувати структуру капіталу та 
інвестицій, використовувати механізми сіндіцірова-
ного кредитування, залучити банківські об’єднання 
до кредитування портфеля інноваційних проектів, 
використовувати можливості залучення фінансо-
вих ресурсів інститутів інвестиційного ринку, роз-
ширити сферу використання механізмів лізингового 
фінансування [6].

Особливістю сучасної концепції інвестиційного 
забезпечення умов для інноваційної діяльності у 
вітчизняній роздрібній торгівлі є те, що ефективність 
інноваційних процесів залежить не тільки від того, 
наскільки ефективна фінансово-економічна діяль-
ність господарюючого суб’єкта, а від того, як нала-
годжене довгострокове співробітництво між учасни-
ками ринкового середовища. Так, перспективним 
напрямом інвестиційного забезпечення інновацій-
ного розвитку роздрібних торговельних підприємств 
з продажу керамічної плитки та сантехніки може 
стати договірне об’єднання ресурсів підприємств, 
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що представляють різні стадії єдиного інвестиційно-
інноваційного процесу. Йдеться про ініціювання 
створення та розширення участі у виробничо-тор-
говельному регіональному інноваційному кластері. 
Уважаємо, що заради досягнення вищого фінансово-
економічного результату, посилення коопераційних 
форм співробітництва, забезпечення вертикально-
горизонтальної інтеграції, упровадження торгово-
технологічних інновацій, диверсифікації форм і фор-
матів торгівлі кластерна модель є одним з найбільш 
ефективних напрямів інвестиційної підтримки інно-
ваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. 
Ураховуючи, що інституційно-правові та фінан-
сово-економічні механізми інвестиційно-інновацій-
ної діяльності тісно взаємопов’язані, їх поєднання 
в рамках кластеру може бути представлене створен-
ням, упровадженням і комерціалізацією всіх видів 
інновацій.

Звернімо увагу і на те, що створення інтегрова-
них інструментів партнерства й інвестиційно-іннова-
ційного співробітництва на наступних етапах інте-
грування та інформатизації передбачає перетворення 
суб’єктів господарювання на конкурентоспроможні 
комплекси динамічного інноваційного розвитку. Але 
управління їх діяльністю потребує необхідного інте-
лектуально-кадрового забезпечення, упровадження 
сучасних технічних засобів управління [1].

Створення локальних інтегрованих структур 
(кластерів) сприяє кращій реалізації цілей інно-
ваційної діяльності та пошуку і налагоджуванню 
взаємозв’язків між учасниками спільної, у тому 
числі інноваційної, діяльності. Підвищення ефек-
тивності інвестиційного забезпечення інноваційної 
діяльності потребує пошуку та впровадження нових 
організаційних форм залучення інвестицій, зокрема, 
створення стратегічних альянсів, спільної діяльності 
у складі фінансово-промислових груп, залучення 
кредитних ресурсів комерційних банків та інших 
фінансових інвесторів.

Важливою є участь підприємств роздрібної тор-
гівлі у підготовці та реалізації спільно з державними 
і відомчими структурами інвестиційних проектів у 
забезпеченні соціально-економічного розвитку тери-
торій. Завдяки державній інвестиційній підтримці 
суб’єкти господарювання мають можливість реалізу-
вати інвестиційні програми, у тому числі в роздріб-
ній торгівлі. Крім того, це дозволить підприємствам 
сформувати позитивний імідж соціально відпові-
дальної організації та надійну ділову репутацію у 
інвестиційному середовищі [7].

Водночас для активізації інвестиційно-іннова-
ційної діяльності та зростання ділової активності 
в цілому актуально створити на засадах державно-
приватного партнерства спільні фонди фінансування 
ресурсного забезпечення, які будуть лобіювати інтер-
еси господарюючого суб’єкта при реалізації бюджет-
них програм інвестиційного розвитку. Важливо 
передбачити й участь роздрібних торговельних під-

приємств у розвитку маркетингової інфраструктури 
цільового ринкового сегменту.

Висновки. Отже, важливим чинником підви-
щення ефективності інвестиційного забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств роздрібної тор-
гівлі виступають процеси залучення агенцій регіо-
нального розвитку та організацій транскордонного 
співробітництва для реалізації комплексу організа-
ційно-економічних заходів, спрямованих на покра-
щання інвестиційного клімату в обраному ринковому 
сегменті. Відповідно, це забезпечить підприємствам-
інвесторам інформаційно-консультаційну підтримку 
щодо започаткування та реалізації інноваційних 
проектів, пошуку джерел інвестиційного забезпе-
чення інноваційного розвитку, осучаснення бізнес-
процесів. У такому разі інвестиційне забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств з продажу кера-
мічної плитки та сантехніки в роздріб слід пов’язати 
упровадженням комплексу заходів щодо спрощення 
доступу до існуючих вітчизняних, міжнародних кре-
дитних та інвестиційних ресурсів через залучення до 
участі у міжнародних конференціях, спеціалізова-
них симпозіумах, семінарах і конкурсах за участю 
іноземних та вітчизняних організацій.
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