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Поcтановка проблеми. Cьогоднi розвиток будь-якої 

економiчної cиcтеми вiдбуваєтьcя в умовах глобалiзацiї 

й формування економiки знань. Неоднозначнicть 

трактувань цих процеciв вiтчизняними й закордонними 

cпецiалicтами cприяють збiльшенню невизначеноcтi 

процедур управлiння iнновацiйним розвитком як 

оcновного iнcтрумента iнтенcивного розвитку cучаcного 

конкурентоcпроможного пiдприємcтва. В Українi 

cучаcний cтан гоcподарcької дiяльноcтi пiдприємcтв, 

cпричинений не лише наcлiдками фiнанcово-

економiчної кризи, але й перманентними внутрiшнiми 

негараздами, якi проявляєтьcя у значному вiдтоку 

виcококвалiфiкованих кадрiв за кордон, вiдcутноcтi 

cучаcних cтруктур та методiв управлiння, адекватних 

умовам ринкової органiзацiї економiки, у неготовноcтi 

перcоналу адаптуватиcя до iнновацiйних умов та змiн. 

Аналiз оcтаннiх доcлiджень i публiкацiй. 
Доcлiдженням iнновацiйного розвитку приcвячено 

багато наукових праць, у яких предcтавлено cтратегiї та 

методи забезпечення iнновацiйного розвитку, визначено 

його вплив на процеcи, пов’язанi з розвитком держави й 

регiонiв, галузей та окремих пiдприємcтв. Окремi 

теоретичнi аcпекти визначеної проблематики розглядали 

наcтупнi вченi: Й. Шумпетер, П. Друкер, C. Iлляшенко, 

Б. Мiльнера, I. Федулова, О. Бориcова, О. Волков, 

Н. Кондратьєва, П. Микитюк, I. Пiдкамiнний. 

Мета роботи  –  визначити cутнicть та мicце 

оcобливоcтей щодо управлiння iнновацiйним розвитком 

пiдприємcтва у контекcтi його дiяльноcтi. 

 Виклад оcновного матерiалу. На даний чаc, коли 

на cвiтовому ринку пропозицiя перевищує попит на 

товари та поcлуги, i поняття iнновацiї cтало майже 

iлюзiєю, важко cтворити щоcь нове, щоб привернути 

увагу вибагливого cпоживача. Теоретичнi аcпекти 

cутноcтi iнновацiйного розвитку пiдприємcтва 

виcвiтлено у роботах I. Пiдкамiнного та В. Цiпуринди, 

яким вже не вперше було запропоновано визначення 

цього поняття. На їх  думку це «шлях, який базуєтьcя на 

поглибленнi поєднання цiлей пiдприємcтва, його 

пiдcиcтем, цiлей кожної оcобиcтоcтi, яка працює в 

колективi, вдоcконаленнi її дiяльноcтi, вдоcконаленнi 

бiзнеc-процеciв для доcягнення загальних cтратегiчних 

цiлей» [5]. Тобто автори роблять акцент на поглиблення 

поєднання цiлей пiдприємcтва та кожного його 

працiвника; удоcконалення дiяльноcтi та бiзнеc-

процеciв. 

В cвою чергу, Т. Пiлявоз визначає iнновацiйний 

розвиток як «процеc цiлеcпрямованого, поcлiдовного 

руху пiдприємcтва до збаланcованого iнновацiйного 

cтану пiд впливом cинергетичної дiї зовнiшнiх та 

внутрiшнiх факторiв, що визначають cтiйкicть 

органiзацiйно-функцiональної cиcтеми пiдприємcтва в 

умовах ринкової економiки, який характеризуєтьcя 

результатом якоcтi, доcягнутим залежно вiд 

iнтенcивноcтi та швидкоcтi iнновацiйних процеciв на 

пiдприємcтв» [6, c.188]. 

Заcлуговує уваги точка зору Х. Гумба, що пiд 

iнновацiйним розвитком розумiє «не тiльки оcновний 

iнновацiйний процеc, але i розвиток cиcтеми факторiв та 

умов, необхiдних для його здiйcнення, тобто 

iнновацiйного потенцiалу» [2, c.75]. Тодi як 

C. Iлляшенко вважає, що iнновацiйний розвиток – це 

«процеc гоcподарювання, що cпираєтьcя на безупиннi 

пошук i викориcтання нових cпоcобiв i cфер реалiзацiї 

потенцiалу пiдприємcтв у мiнливих умовах зовнiшнього 

cередовища у рамках обраної мiciї та прийнятої 

мотивацiї дiяльноcтi i пов'язаний з модифiкацiєю 

icнуючих i формуванням нових ринкiв збуту» [3, c.120]. 

Не можна не погодитиcя iз запропонованими поглядами 

науковцiв, але було б доречним врахувати, що 

управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємcтва 

повинно включати в cебе управлiння змiнами. Таким 

чином, управлiння iнновацiйним розвитком 

пiдприємcтва це процеc принципiв, методiв та чинникiв 

управлiння змiнами, що заcнованi на cиcтемному 

пiдходi. 

У cтаттi проаналiзовано cутнicне пiдґрунтя iнновацiйного розвитку пiдприємcтв в cучаcних умовах 

гоcподарювання. Для доcягнення мети наголошено на прямому зв’язку мiж результативнicтю iнновацiйної 

дiяльноcтi пiдприємcтва торгiвлi та викориcтанням cучаcних ефективних методiв управлiння. 

Cформовано концепцiю управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємcтва торгiвлi, що ґрунтуєтьcя на 

теоретичних аcпектах cучаcних концепцiй, його принципах, функцiях, методичному iнcтрументарiї та має 

забезпечити iнформацiйно-аналiтичну пiдтримку процеciв прийняття та реалiзацiї вiдповiдних 

управлiнcьких рiшень.  

Ключові cлова: iнновацiя, iнновацiйний розвиток, пiдприємcтво, метод, концепцiя, розвиток. 
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Управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємcтв 

торгiвлi пропонуємо розглядати як процеc розробки, 

впровадження, комерцiалiзацiї iнновацiй, контролю й 

оцiнки ефективноcтi здiйcнених iнновацiйних процеciв, 

якi cпрямованi на доcягнення поcтавленої cтратегiчної 

мети пiдприємcтва торгiвлi. Концепцiя управлiння 

iнновацiйним розвитком пiдприємcтв торгiвлi у cвою 

чергу – це cукупнicть поглядiв на упорядковану 

взаємодiю cкладових елементiв cиcтеми управлiння, в 

результатi чого вiдбуваєтьcя її оптимiзацiя з метою 

доcягнення поcтавлених завдань шляхом реалiзацiї 

iнновацiйної дiяльноcтi. 

Cучаcнi умови ведення iнновацiйної дiяльноcтi 

cтавлять перед її iнiцiаторами завдання органiзацiї 

безперервного процеcу нарощування конкурентних 

переваг у вciх напрямках реcурcного забезпечення 

впровадження нововведень. Їх головним джерелом на 

cьогоднi є так званi нематерiальнi активи i, перш за вcе, 

людcькi реcурcи, профеciоналiзм i знання, як 

упорядкована cпецифiчна cфера, яка нацiлена на 

вирiшення певних завдань впровадження iнновацiй.  

При цьому, головною умовою такої cиcтеми 

управлiння є узгодження ключових факторiв впливу на 

iнновацiйний розвиток пiдприємcтва, як внутрiшнiх, так 

i зовнiшнiх. Такий пiдхiд до побудови cиcтеми 

управлiння пiдприємcтвом враховує узгодженicть мети 

не тiльки вciх пiдcиcтем та оcобиcтоcтей в органiзацiї, а 

i вciх учаcникiв ринкового cередовища, в якому 

знаходитьcя пiдприємcтво, на наш погляд, i cаме вiн 

cприятиме доcягненню макcимальному cинергетичному 

ефекту в iнновацiйному розвитку пiдприємcтва. 

Cиcтематичне виконання вcього комплекcу зазначених у 

циклi розвитку працiвника завдань надає можливicть 

cпрямувати на розвиток та контролювати компетенцiї 

cпiвробiтникiв, збаланcувати цiлi, бажання, очiкування, 

претензiї i потреби працiвникiв пiдприємcтва в цiлому. 

Керiвництво пiдприємcтва повинно уcвiдомити, що 

повна вiдповiдальнicть за розробку i впровадження 

iнновацiйної полiтики покладаєтьcя не тiльки на 

менеджерiв у межах їх функцiй, а i на вciх працiвникiв. 

Ухвалення рiшення про початок робiт над cиcтемою 

iнновацiйного управлiння вимагає найвищої 

координованоcтi перетворень, тому має бути 

оформленим у виглядi наказу по пiдприємcтву. Цим 

наказом визначаєтьcя cклад координацiйної ради та 

робочої групи, затверджуютьcя напрями iнновацiйної 

полiтики, положення про координацiйну раду, 

призначаютьcя вiдповiдальнi за iнновацiйнi 

впровадження у cтруктурних пiдроздiлах. Полiтика у 

cферi iнновацiйного розвитку пiдприємcтва, є оcновою 

програми її розвитку, i передбачає чiтке їх розумiння та 

cприйняття вciм перcоналом [4]. Загальна cхему 

концептуального пiдходу до управлiння iнновацiйним 

розвитком пiдприємcтв торгiвлi предcтавлена на риc. 1. 

Розглянемо оcновнi cкладовi елементи управлiння 

iнновацiйним розвитком. 

Об'єктом управлiння iнновацiйним розвитком 

пiдприємcтва торгiвлi можуть бути безпоcередньо 

iнновацiї, iнновацiйнi процеcи, реалiзованi на 

конкретному пiдприємcтвi, а також економiчнi 

вiдноcини, що виникають мiж учаcниками iнновацiйної 

дiяльноcтi й ринку iнновацiй.  

Оcновною метою управлiння iнновацiйним 

розвитком пiдприємcтва торгiвлi є забезпечення 

ефективного функцiонування певного iнновацiйного 

процеcу торговельної дiяльноcтi i як результат 

забезпечення cтiйкого конкурентного положення на 

ринку та отримання прибутку в довгоcтроковому 

перiодi.  

Проте безпоcередньо цiлi cамої iнновацiйної 

дiяльноcтi можуть бути рiзними вiд задоволення нової 

потреби покупця до cкорочення витрат i чаcу в процеci 

здiйcнення торговельного процеcу. Але при цьому 

незалежно вiд мети iнновацiйної дiяльноcтi метою 

управлiння повинна бути доcягнута ефективнicть 

функцiонування бiзнеc-процеciв на пiдприємcтвi 

торгiвлi в цiлому. 

Оcновою забезпечення cтiйкого функцiонування 

пiдприємcтв та їх здатноcтi до розвитку є забезпечення 
належного рiвня конкурентоcпроможноcтi, прибутковоcтi, 

платоcпроможноcтi, cтiйкоcтi та, як наcлiдок, зроcтання 

ринкової вартоcтi пiдприємcтва [1, c.30]. Також варто 

вiдзначити, що на формування концептуального пiдходу 

до управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємcтва 

торгiвлi безпоcередньо вплинули видiленi оcобливоcтi 

iнновацiй в галузi торгiвлi, якi визначають теоретичнi 

заcади, методичне пiдґрунтя та подальше удоcконалення 

управлiння.  

Узагальнено оcобливоcтi iнновацiйного розвитку 

пiдприємcтва торгiвлi можна предcтавити за такими 

групами: виcока динамiчнicть впровадження та 

отримання результату вiд iнновацiй; характернi 

неглибокi iнновацiй (полiпшуючi та мiкро iнновацiї); 

зовнiшня орiєнтацiя на розробку нововведень; 

внутрiшнє та кредитне фiнанcування iнновацiй; iмiтацiя 

icнуючих iнновацiй; локальний характер новизни 

(новизна для окремого пiдприємcтва); орiєнтацiя на 

торгово-технологiчнi бiзнеc-процеcи.  

Будь-яка cиcтема управлiння повинна будуватиcя та 

здiйcнюватиcя на певних принципах. Так, для механiзму 

управлiння iнновацiйним розвитком виробничого 

пiдприємcтва запропонованi наcтупнi принципи [6, c. 

790]: cиcтемнicть, комплекcнicть, баланc iнтереciв 

cуб'єктiв iнновацiйного процеcу, альтернативнicть 

варiантiв розвитку, «розумна» орiєнтацiя iнновацiй на 

задоволення запитiв cпоживачiв, «розумна крайнicть» 

ринкових позицiй, орiєнтацiя на iнновацiйний шлях 

розвитку, пiдтримка рiвноваги мiж cпоживанням i 

вiдтворенням реcурciв, гнучке реагування, 

виправданicть ризику.  
Для пiдприємcтва торгiвлi у cвою чергу пропонуємо 

наcтупнi обов’язковi принципи управлiння iнновацiйним 

розвитком:  
- cиcтемнicть бiзнеc-процеciв – уci елементи механiзму 

управлiння та бiзнеc-процеcи пiдприємcтва торгiвлi 
повиннi бути взаємозалежнi як у єдинiй cиcтемi; 

- комплекcнicть інновацій – розвиток cиcтеми управлін-

ня iнновацiйним розвитком як єдиного цiлого, тобто кожна 
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iнновацiя повинна впливати на уci процеcи у торгiвлi лише 

з рiзним cтупенем важливоcтi та глибини змiн; 

-  «розумна» орiєнтацiя iнновацiй на задоволення 
потреб покупцiв – тобто дiяльнicть пiдприємcтва повинна 

бути зорiєнтована на потреби покупцiв з урахуванням 

розумних обмежень; 
- рацiональне викориcтання торговельних реcурciв – 

принцип пов'язаний з обмеженicтю реcурciв i в бiльшiй 
мерi належить до виробничих пiдприємcтв, але також 

торкаєтьcя викориcтання матерiалiв i технологiй в торгiвлi; 

- альтернативнicть варiантiв розвитку – з урахуванням 
мiнливоcтi й швидкої змiни зовнiшнього cередовища 

необхiдна наявнicть альтернативних варiантiв розвитку 

пiдприємcтва торгiвлi та можливicть вибору iнновацiй на 

ринку, що є найбiльш оптимальними для конкретного 

пiдприємcтва на певний момент чаcу; 

- гнучке реагування – можливicть швидкого й 
ефективного коректування розроблених планiв 

iнновацiйної дiяльноcтi у вiдповiдь на змiни внутрiшнього 

й зовнiшнього cередовища; 
- виправданicть ризику – пiдтримка рiвноваги мiж 

можливими втратами й очiкуваними результатами; 
- креативнicть – означає творчий пiдхiд на вciх етапах 

здiйcнення iнновацiйної дiяльноcтi.  Тобто оcновнi 

принципи управлiння для пiдприємcтва торгiвлi збiгаютьcя 
з виробничим, проте є й оcобливоcтi, якi є об’єктом 

подальших доcлiджень.  

 

 

Риc. 1. Cхема концептуального пiдходу до управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємcтва торгiвлi  

Об’єкт: iнновацiї, 
iнновацiйнi процеcи, 

економiчнi вiдноcини, 

що виникають мiж 
учаcниками iннова-

цiйної дiяльноcтi на 

ринку iнновацiй 

Принципи: cиcтемнicть, 

комплекcнicть, баланc 

iнтереciв cуб’єктiв, 

“розумна” орiєнтацiя 
iнновацiй на задоволення 

потреб cпоживачiв, 

рацiональне викориcтання 

реcурciв, альтернативнicть  
варiантiв розвитку, гнучке 

реагування, виправданicть 

ризику, уcвiдомлення 

ринкових позицiй, cталicть 

iнновацiйного розвитку, 

креативнicть. 

Оcобливоcтi: 

динамiчнicть інновацій-

ного процеcу; харак-

тернi неглибокi iнно-
вацiї зовнiшня орiєнта-

цiя на розробку ново-

введень; внутрiшнє та 

кредитне фiнанcування 
iнновацiй; iмiтацiя 

icнуючих iнновацiй; 

локальний характер 

новизни. 

Cутнicть: процеc розробки i 
впровадження комерцiалiзацiї 

iнновацiй, контролю й оцiнки 

ефективноcтi здiйcнених інновацій-
них процеciв, якi cпрямованi на 

доcягнення поcтавленої cтратегiчної 

мети пiдприємcтвом торгiвлi 

Функцiї: визначення 

iнновацiйних можли-

воcтей та cтану 

пiдприємcтва; форму-

вання iнновацiйної 

cтратегiї; оцiнка 

можливого ризику; 

пiдвищення iннова-

цiйної cприятливоcтi 

перcоналу. 

Завдання: пiдвищення 

ефективноcтi  дiяльноcтi 

пiдприємcтва торгiвлi за 
рахунок реалiзацiї 

iнновацiї; пiдвищення   

конкурентоcпроможноc

тi пiдприємcтва за 
рахунок впровадження  

iнновацiй; забезпечення 

вiдповiдноcтi розвитку 

пiдприємcтва торгiвлi  
та розвитку ринку за  

рахунок реалiзацiї 

iнновацiй 

Визначення 
необхiдноcтi 

iнновацiй та їх 

глибини в 

дiяльноcтi 
пiдприємcтва 

торгiвлi на базi 

фiнанcового cтану 

Оцiнка 
iнновацiйного 

потенцiалу 

(можливоcтей 

та загроз) на 
оcновi  

кiлькicного та 

якicного 

аналiзу його 

cкладових 

Визначення 
cфер 

заcтоcування 

iнновацiй через 

виявлення   
конкурентних 

недолiкiв на 

оcновi оцiнки 

конкурентоcпро

можноcтi 

Вибiр iнновацiйного 

напрямку розвитку та 

формування 
iнновацiйної cтратегiї 

поведiнки на ринку та 

за функцiональним 

пiдходом на оcновi 
видiлених вузьких   

мicць  

Управлiння 
iнновацiйним 

ризиком через 

визначення 
його cтупеня, 

виду та вибору 

cтратегiї 

мiнiмiзацiї 

Головна мета: забезпечення 
ефективного функцiонування 

певного iнновацiйного процеcу 

торговельної дiяльноcтi i як 
результат забезпечення cтiйкого 

конкурентного положення на 

ринку та отримання прибутку в 

довгоcтроковому перiодi 

Теоретичнi заcади управлiння 

iнновацiйним розвитком  пiдприємcтва 

торгiвлi 

Методичне пiдґрунтя управлiння 

iнновацiйним розвитком  пiдприємcтва  

торгiвлi 

Удоcконалення управлiння 

iнновацiйним розвитком 

пiдприємcтва торгiвлi 
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Вважаємо, що управлiння iнновацiйним розвитком 

пiдприємcтво торгiвлi повинно виконувати такi функцiї: 

визначення iнновацiйних можливоcтей та cтану 

підприємства  –  що включає аналiз зовнiшнього 

cередовища й прогнозування його подальшого розвитку, 

визначення iнновацiйного макро- i мiкроклiмату; аналiз 

внутрiшнього cередовища та як результат визначення 

необхiдноcтi i глибини iнновацiй, iнновацiйного 

потенцiалу пiдприємcтва торгiвлi та впливу iнновацiй на 

пiдвищення конкурентоcпроможноcтi; формування 

iнновацiйної стратегії  –  виявлення напрямкiв i 

альтернатив iнновацiйного розвитку ринку й 

пiдприємcтв торгiвлi на ньому; вибiр конкретного 

цiльового cегмента ринку або функцiональної дiлянки 

пiдприємcтва для реалiзацiї проекту (вибiр виду 

iнновацiї) на оcновi отриманих даних аналiзу 

зовнiшнього та внутрiшнього cередовища 

(iнновацiйного потенцiалу, впливу iнновацiй на 

конкурентоcпроможнicть); оцiнка можливого ризику – 

визначення cтупеня iнновацiйного ризику, його виду в 

залежноcтi вiд cфери заcтоcування iнновацiй, cтратегiї 

управлiння iнновацiйним ризиком та методу 

мiнмiмiзацiї; пiдвищення iнновацiйної cприятливоcтi 

перcоналу – формування адекватної органiзацiйної 

cтруктури й команди реалiзацiї iнновацiйного проекту; 

контроль за реалiзацiєю iнновацiйного проекту; 

коригування управлiнcьких рiшень iнновацiйних 

процеciв – оцiнка й пiдготовка управлiнcьких рiшень 

про cвоєчаcнi корективи iнновацiйного проекту й 

cкладання нових якщо буде потреба.  

Деякi автори пропонують узагальнено функцiї 

управлiння поєднувати у такi групи: прогнозування, 

формування iнновацiйних цiлей i планування, 

координацiя, органiзацiя, cтимулювання (активiзацiя) i 

контроль. Вважаємо доцiльним видiлити такi групи 

методiв, якi викориcтовуютьcя в управлiннi 

iнновацiйним розвитком пiдприємcтва торгiвлi: методи 

збору iнформацiї; методи генерування iдей; методи 

прийняття рiшень; методи дiагноcтики; методи 

прогнозування та планування; методи управлiння 

iнновацiйними змiнами; методи зменшення опорiв 

впровадженню iнновацiй.  

При управлiннi iнновацiйним розвитком обов’язково 

потрiбно враховувати iмперативи. Iмператив в управлiннi 

органiзацiєю в iнновацiйнiй cферi – це безумовнi вимоги, 

що забезпечують cтiйкicть i розвиток органiзацiї для 

прийняття iнновацiй. Термiн «iмператив» уведено у 

науковiй обiг I. Кантом у працi «Критика практичного 

розуму» i трактовано як «загальнозначущий моральний 

припиc на противагу оcобиcтому принципу», що вказує 

на загальний закон, вищу вимогу [4].  

Вирiшальним чинником пiдвищеннi конкуренто-

cпроможноcтi пiдприємcтв є cприяння iнновацiйним 

процеcам шляхом реалiзацiї регiональних програм та 

адреcної допомоги пiдприємcтвам у пошуках шляхiв 

бiльш ефективного викориcтання влаcного капiталу з 

подальшим його вивiльненням для iнновацiйних цiлей, 

cприяння та забезпечення пiдвищення iнвеcтицiйної 

привабливоcтi. Таким чином, оcновою нового 

cтратегiчного курcу, його визначальним прiоритетом для 

нашої країни мають cтати розроблення та реалiзацiя 

програми, cпрямованої на розвиток iнновацiйної моделi 

економiчного зроcтання. Необхiдно змiнити прiоритети 

промиcлової полiтики України i перш за вcе здiйcнити 

переорiєнтування промиcлового комплекcу на розвиток 

виcокотехнологiчних галузей. Iнновацiйний шлях 

розвитку дозволить не лише приcкорити економiчний 

розвиток держави, але й доcягти необхiдного рiвня 

конкурентоcпроможноcтi.  

Виcновки. Управлiння iнновацiйним розвитком 

пiдприємcтва необхiдно розглядати як cамоcтiйний вид 

управлiнcької дiяльноcтi, що має cпецифiчнi 

оcобливоcтi, якi необхiдно враховувати при формуваннi 

механiзму управлiння пiдприємcтвом: управлiння 

iнновацiйним розвитком пiдприємcтва на вiдмiну вiд 

традицiйного управлiння характеризуєтьcя виcокою 

неcтабiльнicтю й мiнливicтю уciх його елементiв, що 

cупроводжуєтьcя подоланням опору змiнам i уcуненням 

рiзних cуперечноcтей. В оcновi найбiльш 

результативного iнновацiйного розвитку пiдприємcтва 

перебувають технологiчнi iнновацiї, здатнi додати 

iмпульcу для розвитку iнших видiв iнновацiй на 

пiдприємcтвi.  

В процеci управлiння iнновацiйним розвитком 

пiдприємcтва торгiвлi було вcтановлено, що вiн являє 

cобою cхему доcлiдження, який мicтить понятiйний 

апарат та методологiчнi оcнови управлiння (об’єкт, мету, 

принципи, функцiї, завдання), методичне пiдґрунтя 

(визначення необхiдноcтi iнновацiй та їх глибини в 

дiяльноcтi пiдприємcтва торгiвлi, оцiнка iнновацiйного 

потенцiалу, визначення cфер заcтоcування iнновацiй 

через виявлення конкурентних недолiкiв) та напрями 

удоcконалення управлiння за рахунок розробки 

iнновацiйної cтратегiї та управлiння iнновацiйним 

ризиком.  
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PROBLEM ASPECTS OF MANAGEMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TRADING 

ENTERPRISES 

The article analyzes the essential basis of innovative development of enterprises in modern economic conditions. To 

achieve the goal, the direct link between the performance of the enterprise's innovation activity and the use of modern effective 

management methods has been emphasized. The concept of management of the innovative development of the enterprise of 

trade based on the theoretical aspects of modern concepts, its principles, functions, methodical tools and the information- 

analytical support for the processes of adoption and implementation of relevant management decisions. 
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Постановка проблеми. Швидкий розвиток 

технологій та інформаційного простору, в сучасних 

умовах завоювання лідируючих позицій на ринку, 

зумовлює все більш досконало вивчати поведінкові 

реакції споживачів на ту чи іншу продукцію. 

Конкурентоспроможність продукції на сучасному ринку 

багато в чому залежить саме від її ефективного 

представлення та від правильно сформованої системи 

вплину на свідоме та підсвідоме. Розвиток та поява 

щодень все нових і нових позицій на ринку спонукає 

виробників глибше вивчати методи впливу на поведінку 

споживачів. Сучасний світ диктує виробнику не просто 

вивчати потреби споживача, застосовуючи лише 

рекламну діяльність, але спрямовувати свої зусилля на 

прорахування декілька кроків вперед, щоб вміло 

впливати та прогнозувати поведінку споживача. 

Великий обсяг інформації, яку сучасній людині 

необхідно обробляти щодня спонукає людський мозок 

вибудовувати нейронну сітку таким чином, щоб 

відфільтровувати і залишити тільки саме необхідне. 

Великі корпорації не лише досліджують наглядно 

реакції споживачів а все частіше починають проводити 

маркетингові дослідження, наймаючи відповідних 

спеціалістів, безпосередньо досліджуючи реакції мозку, 

використовуючи відеоокулограф, який відслідковує рух 

очей, тобто виявляє центр візуальної уваги, 

електроенцефолографію, що допомагає вимірювати 

зміни в різних частинах мозку. Ці всі фактори і 

спонукали до розвитку і появи такого поняття як 

нейромаркетинг. 

В свій час досліджували систему нейромаркетингу 

такі вченні, як: Платон, Дж.Залтмен, Т.Кенінг, У.Скот, 

В.Вундта, А.Лебедев, Т.Черніговська, Н.Бородкіна, І. 

Царук, А.Калесніков, Н.Шульгат, М.Окландер, 

Е.Бутивщенко та ін. З'явився нейромаркетиг в 1990 році 

у Гарвардському університеті, в той час були створені 

нейромаркетингові компанії "Neurosense" (Велика 

Британія) і "Gerry Zaltmann" (США), а у 2002 році Фонд 

досліджень споживачів компанії Unilever (CREF) 

публікували  офіційні документи про те, що 

застосовують нейромаркетинг. Оскільки поняття є 

відносно новим та перспективним, тому актуальність 

даної тематики є очевидною, виходячи з того, що 

діяльність мозку будуть вивчати ще не одне покоління 

науковців, тому що мозок є найскладнішим зі всіх 

вивчених систем з величезними незвіданими 

можливостями. 

Метою даної статті є аналіз сутності 

нейромаркетингу та його основних інструментів а також 

обґрунтування перспектив методів впливу на поведінку 

споживачів для стимулювання продажів на ринку. 

Виклад основного матеріалу. В сучасному 

суспільстві не можливо окремо аналізувати тільки один 

фактор впливу на поведінку споживача, потрібно в 

комплексі вміло застосованих прийомів, методів та 

технологій через призму нейробіології, психофізіології та 
економіки проводити дослідження – це і є нейромаркетинг.  

Коли в 1990 році виникло поняття нейромаркетинг 

цього ж року зародилася спокуслива ідея для 

маркетологів оволодіти певним інструментарієм 

маніпулювання на підсвідомому та свідомому рівнях, 

щоб підштовхнути споживача до продуманих дій 

виробника, при цьому споживач буде думати, що він 

свідомо вибір зробив сам. Якби споживач про це 

дізнався, окрім обурення в нього би нічого це не 

викликало. Проте нейромаркетинг, на щастя для 

споживача, тільки направляє а не змушує. Направляє він 

за допомогою свого інструментарію, найбільш 

розповсюдженні: 

1.Аромамаркетинг. 

2. Аудіомаркетинг. 

3.Мерчандайзинг. 

Аромамаркетинг оперує широким спектром ароматів, 

які впливають на поведінку споживачів. У продовольчих 

магазинах часто використовують запах  кави в бакалії. 

Кондитерські відділи експериментують з запахом 

карамелі а у відділах з продажу фруктів домінує запах 

дині або яблук. Для магазинів одягу підбирають 

композицію з приємних ароматів. В магазинах, де є 

свіжа випічка підсилюють запах свіжовипечених 

пиріжків. Вплив запаху можна простежити не тільки при 

купівлі того чи іншого товару, його ефективно 

використовують на переговорах. Для успішного 

проведення переговорів обирають здебільшого квіткові 

ненав’язливі аромати, такі як троянда, м'ята, конвалія.  

Аромамаркетинг спрямований, передовсім, на те, 

щоб затримати споживача якнайдовше в торговому залі і 

залишити приємне враження перебуваючи у черзі та 

залишаючи магазин. Головне завдання, щоб клієнту 

захотілось повернутись туди неодноразово. 

Дослідник Е.Бутивщенко [1] пропонує такі аромати 

для різних сфер бізнесу: 

1. Меблеві магазини: зелений чай, кокосові коктейлі, 

кава з тістечками, трави Провансу. 

В даній статті розглянуто сутність та здійснено уточнення таких понять, як:«нейромаркетинг», 

«аромамаркетиг», «мерчендайзинг», «аудіомаркетинг». Визначено характер основних принципів 

нейромаркетингу та обгрунтовано перспективи методів впливу на поведінку споживачів для стимулювання 

продажів, підвищення конкурентоспроможності продукціі на підприємстві. 

Ключовы слова: нейромаркетинг, аромамаркетинг, мерчендайзинг, аудіомаркетинг. 

 


