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АнотАція
У статті проведено контент-аналіз праць учених-еконо-

містів, якими розкривається сутність управління інновацій-
ним розвитком торговельних підприємств, характеризуються 
принципи та методи відносно процесу управління та розвитку 
підприємства; запропоновано схематичний підхід до обґрунту-
вання принципів і методів управління розвитком торговельного 
підприємства на засадах реалізації ІПП; надано характеристи-
ку обґрунтованим принципам управління розвитком торговель-
ного підприємства на засадах реалізації ІПП.
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АннотАция
В статье проведен контент-анализ трудов ученых-эконо-

мистов, которыми раскрывается сущность управления инно-
вационным развитием торговых предприятий, характеризу-
ется принципы и методы относительно процесса управления 
и развития предприятия; предложен схематический подход 
к обоснованию принципов и методов управления развитием 
торгового предприятия на основе реализации ИПП; дана ха-
рактеристика обоснованным принципам управления развити-
ем торгового предприятия на основе реализации ИПП.
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Аnnotation
The article performs content analysis of the economists’ works, 

which reveal the essence of the innovation development manage-
ment at trade enterprises, characterizes principles and methods 
regarding the process of the enterprise management and develop-
ment; offers schematic approach to the substantiation of the princi-
ples and methods of development management at trade enterpris-
es on the basis of the implementation of the personnel innovation 
potential, provides characteristics of the well-grounded principles 
of development management at trade enterprises on the basis of 
implementation of the personnel innovation potential.
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Постановка проблеми. Формування інно-
ваціонного потенціалу персоналу (ІПП) для 
торговельних підприємств можна вважати 
необхідним заходом не тільки з точки зору 
вирішення проблем управління персоналом, 
але й розвитку підприємства у цілому на інно-
ваційній основі. За умови реалізації ІПП мож-
ливо забезпечити інтенсивний розвиток торго-
вельних підприємств на інноваційній основі, 
оскільки саме персонал, який має вмотивова-
ність до впровадження інновацій, може бути 
розглянутим у якості рушійної сили, голов-
ного ресурсу та головного чинника, що забез-

печує інтенсивний безперервний розвиток тор-
говельного підприємства.

З метою забезпечення безперервного роз-
витку торговельного підприємства процес 
реалізації сформованого ІПП повинен бути 
збалансованим як із принципами управління 
підприємством і персоналом у цілому, так і з 
принципами та методами управління самим 
ІПП торговельного підприємства.

У той же час науковою проблемою можна 
визнати той факт, що серед сучасних учених-
економістів не існує чітко визначених принци-
пів і методів управління розвитком торговель-
них підприємств на засадах реалізації ІПП. 
При цьому, аналізуючи результати досліджень 
учених-економістів, які займаються питаннями 
розвитку торговельних підприємств та управ-
ління цим процесом, варто виділити такі нау-
кові проблеми: в окремих дослідженнях сам 
процес управління розвитком торговельних 
підприємств на інноваційних засадах чітко не 
визначає принципи та методи; в окремих дослі-
дженнях не враховується пріоритет інтенсив-
ного (інноваційного) розвитку торговельних 
підприємств і, відтак, – управління розвитком 
зводиться до екстенсивних методів; в окремих 
дослідженнях не визначається необхідність 
управляти розвитком торговельного підприєм-
ства з урахуванням не тільки інноваційного, 
але й трудового потенціалу, не говорячи про те, 
що персонал не визнається вирішальним чин-
ником інтенсивного та безперервного розвитку 
торговельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Такий висновок зроблено на основі контент-
аналізу наукових праць учених, якими: дослі-
джуються проблеми інноваційного розвитку 
торговельних підприємств [1; 2; 3; 4]; обґрун-
товуються принципи та методи розвитку тор-
говельних підприємств [5; 6; 7] та управління 
ними [8; 9; 10; 11; 12].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Отже, можна констату-
вати, що на цей час ученими-економістами не 
розроблено чітко визначених наукових підхо-
дів та обґрунтування принципів і методів роз-
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витку торговельних підприємств на засадах 
реалізації ІПП.

Формування цілей статті, постановка 
завдання. Для вирішення цієї теоретичної 
проблеми у межах цього дослідження необ-
хідно вирішити такі завдання: систематизу-
вати наукові підходи щодо розкриття сутності 
управління інноваційним розвитком торго-
вельних підприємств; проаналізувати наукові 
підходи щодо характеристики принципів і 
методів відносно процесу управління підпри-
ємством; розкрити сутність характеристик 
принципів і методів розвитку підприємства; 
обґрунтувати принципи та методи управління 
розвитком торговельного підприємства на 
засадах реалізації ІПП.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вирішуючи наукове завдання щодо розгляду 
сутності управління інноваційним розвитком 
торговельних підприємств, проведено контент-
аналіз праць [1; 2; 3; 4].

Так, позитивним моментом досліджень  
В.М. Головатюк можна визнати той факт, що 
при розгляді інноваційного потенціалу підпри-
ємства – як вирішального чинника його розви-
тку, поруч із іншими складовими виділяється 
кадрове забезпечення та рівень освіти персоналу 
[1, с. 104]. Але при цьому за змістом праці вче-
ним не розкриваються ані механізм управління 
самим інноваційним потенціалом, ані обґрунто-
вуються принципи та методи забезпечення про-
цесу за змістом дослідження [1].

При тому у дослідженнях М.С. Защук обґрун-
товуються концептуальні підходи до управління 
інноваційним розвитком торговельного підпри-
ємства та надається методика виміру інновацій-
ного потенціалу [2, с. 5-6, 115-120], реалізація 
якого, як справедливо зазначає вчений, сприя-
тиме інноваційному розвитку підприємства, у 
дослідженні також відсутні відповідні концеп-
туальні принципи та не виділяється пріоритет 
управління персоналом у процесі управління 
інноваційним потенціалом із визначенням від-
повідних управлінських методів.

Інноваційний розвиток торговельних під-
приємств став об’єктом наукових досліджень і 
В.В. Іжевського, яким на особливу увагу при-
ділено управлінню інноваційними процесами 
[3, с. 26-27] та механізму зміцнення іннова-
ційного потенціалу [там саме, с. 26-27]. Однак 
при тому цим ученим приділено належну 
увагу процесу управління персоналом – як 
складової загального управління інноваційним 
процесом на підприємстві та виділено місце 
персоналу в зміцненні інноваційного потенці-
алу, за змістом праці [3] не сформульовано ані 
принципи та методи розвитку, ані принципи 
та методи управління інноваційним процесом, 
ані принципи та методи зміцнення інновацій-
ного потенціалу.

Викликають спірні питання і результати 
дослідження К.Б. Харук, який процес управ-
ління інноваційним розвитком торговельного 

підприємства пов’язує з необхідністю форму-
вати інноваційний потенціал, від якого зале-
жать результати господарської діяльності під-
приємства [4], із чим важко не погодитися. 
Однак і цим ученим не приділено уваги ані 
принципам, ані методам управління як іннова-
ційним розвитком, так й інноваційним потен-
ціалом при тому, що не визначено і місце пер-
соналу у цих управлінських процесах. Отже, 
підсумовуючи результати проведеного контент-
аналізу за змістом праць [1; 2; 3; 4], можна виді-
лити загальну для всіх них наукову проблему: 
у дослідженнях не обґрунтовано принципи та 
методи управління інноваційним розвитком та 
інноваційним потенціалом при тому, що чітко 
не визначено провідну роль персоналу – як 
головної рушійної сили, що й повинна забезпе-
чити інноваційний розвиток за умови наявності 
сформованого інноваційного потенціалу.

Не менш суттєвою науковою проблемою, що 
актуалізує необхідність обґрунтування прин-
ципів і методів управління розвитком тор-
говельних підприємств на засадах ІПП, є не 
врахування пріоритету їх інтенсивного (інно-
ваційного) розвитку, що підтверджено змістом 
праць [5; 6; 7]. Так, проведений контент-ана-
ліз результатів досліджень В.С. Марцина [5], 
О.В. Григораш [6] та М.О. Яременко [7] дозво-
ляє констатувати наступне: при визначенні 
загальних принципів управління торговельним 
підприємством, не враховується ані орієнтир 
на інноваційність та інноваційний потенціал, 
ані орієнтир на необхідність вдосконалювати 
процес управління персоналом [5, с. 20-23]; 
у самому процесі управління економічним та 
загальним потенціалом торговельних підпри-
ємств не враховано інноваційну складову при 
тому, що визначаються принципи та методи 
управління [6, с. 19-54; 7, с. 28-29, 39].

Отже, підсумовуючи результати проведе-
ного контент-аналізу за змістом праць [5; 6; 7], 
можна дійти висновку, що визначення принци-
пів та методів управління розвитком торговель-
них підприємств на засадах ІПП є необхідним 
шляхом вдосконалення наукових підходів, у 
яких досліджуються процеси управління потен-
ціалами підприємства.

Встановлені наукові проблеми зумовлю-
ють необхідність більш докладного розкриття 
загальнонаукових принципів та методів від-
носно двох процесів на підприємствах – «управ-
ління» та «розвитку».

Проведений контент-аналіз праць [8; 9; 
10; 11; 12] дозволяє дійти висновку, що серед 
учених не мається спільно визнаної думки ані 
про принципи, ані про методі управління під-
приємствами. При цьому, виділяючи прин-
ципи управління, не всі звертають увагу на 
методи, що сприятимуть цьому процесу. Ще 
більшою науковою проблемою можна визнати 
нерозвиненість аспектів щодо визначення та 
характеристики принципів та методів розви-
тку підприємств.
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Таблиця 1
Групування характеристик принципів і методів відносно процесу управління підприємством

Назва принципу 
(методу) Характеристика принципу (методу)

Джерело, в якому визначено 
принцип (метод)*

 [9]  [8]  [10]  [11]  [12]
Принципи

Науковості (науко-
вої обгрунтованості 
управління)

Об’єктивний характер діяльності з використанням 
новітніх методів і засобів;
засоби та методи управління повинні бути науково 
обґрунтованими та перевіреними практикою

+ + +

Економічності Основні витрати на управління – оплата праці мене-
джерів +

Економічності 
управлінської діяль-
ності (ефективності 
управління)

Діяльність повинна забезпечити високу прибутковість 
на основі співвідношення витрат і результатів;
передбачає ефективне та раціональне використання 
ресурсів у процесі господарської діяльності

+ +

Комплексності Діяльність повинна враховувати всі чинники +

Системності (цільо-
вої сумісності та 
зосередженості; 
цілісності)

Врахування впливу всіх чинників один на одного та 
на результат самої управлінської діяльності;
полягає у створенні цілеспрямованої системи 
управління, орієнтованої на досягнення загального 
завдання – задоволення потреб споживача у необхід-
них товарах

+ + +

Пластичності Гнучкість та легка адаптованість діяльності до 
зовнішніх змін +

Самокоригування Система управління повинна сама власну недоскона-
лість та виробляти механізми вдосконалення +

Оперативності Швидкість реакції на зміну ситуації +
Здорового глузду - +

Розподіл функцій 
управління (єдність 
керівництва та 
ієрархія управ-
ління)

Чіткого розподілу праці; заснований на методах і пра-
вилах суспільного розподілу праці, за яким за кож-
ним підрозділом і працівником закріплюються певні 
функції та частина управлінської роботи; дотримання 
взаємовідносин із співробітниками згідно ієрархіч-
ного ланцюга

+ + +

Контролю та пере-
вірки виконання 
рішень, що при-
йнято

Додержання дисципліни та порядку;
передбачає розробку конкретних заходів щодо вияв-
лення недоліків, які заважають виконанню завдань + + +

Влади та відпові-
дальності

Повноваження та відповідальність + +

Винагороди (ініціа-
тиви)

Використання мотивації високопродуктивної праці;
заохочення ініціативи + +

Сумісності особис-
тих, колективних і 
державних інтересів

Забезпечення рівної справедливості для всіх;
визначається суспільним характером господарської 
діяльності

+ + +

Стабільності персо-
налу (корпоратив-
ний дух)

Впевненість у постійності та стабільності роботи
+ +

Безперервності та 
надійності 

Створення умов виробництва, при яких досягається 
стабільність та безперервність заданого ритму госпо-
дарського (виробничого) процесу

+

Планомірності, 
пропорційності та 
динамізму

Націлює систему управління на вирішення не тільки 
тактичних, але й довгострокових завдань за допомо-
гою планування

+

Підпорядкованості Підпорядкованість загальній стратегії управління під-
приємством +

Вимірності Оцінка результативності здійснюється запроваджен-
ням кількісних і якісних методів аналізу +

Так, у таблиці 1 згруповано думки окремих 
учених щодо виділення принципів та методів 
управління підприємством.

На основі аналізу даних таблиці 1 можна 
дійти таких висновків: при тому, що серед уче-
них існують певні відзнаки при виділенні прин-
ципів управління, навіть при їх об’єднанні за 

ознакою різних назв, але однотипних харак-
теристик, усі, окрім М.С. Молодожені [11], 
визначають однакові методи управління під-
приємством, які, при цьому, можна викорис-
тати відносно процесу управління персоналом 
та його ІПП на торговельних підприємствах; 
при тому, що між ученими існують відзнаки 
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у виділенні принципів управління підприєм-
ством, а окремими з них (В. Ціпуринда [12]) 
принципи навіть не розглядаються в управлін-
ських процесах, їх можна умовно поділити на 
такі, що концентруються на вирішенні проблем 
у самому управлінському процесі фахівці між-
народної компанії «UP Trading» [9], такі, які 
переважно стосуються управління персоналом 
І.М. Бойчик [8], такі, що у комплексі охоплю-
ють обидва управлінські процеси Т.В. Яркіна 
[10] та М.С. Молодожені [11].

Очевидним є той факт, що можливо вико-
ристати однакові для всіх процесів методи (еко-
номічні, адміністративні та соціально-психоло-
гічні) для управління розвитком торговельних 
підприємств на засадах реалізації ІПП, оскільки 
в основі їх застосування закладено можливість 
впливу на мотиви персоналу щодо підвищення 
його інноваційної активності з метою поліп-
шення господарської діяльності торговельних 
підприємств на основі забезпечення інтенсив-
ного (інноваційного) розвитку.

Але для вирішення цього наукового завдання 
також потребується більш докладний розгляд 
принципів і методів розвитку підприємств.

Так, наприклад, вчений-економіст  
В.М. Цлаф пов’язує принципи розвитку підпри-
ємства з його стратегічним розвитком і необ-
хідністю досягнення цілей, які стоять перед 
підприємством, і які ставить перед собою окре-
мий працівник, між якими має бути досягнута 
збалансованість [13]. На цих основах цей уче-
ний помилково, з нашої точки зору, ототожнює 
принципи з правилами, які повинні бути дотри-
маними керівниками підприємств при реалі-
зації стратегії розвитку підприємства, а саме: 
такі, що використовуються при оцінці резуль-
татів діяльності підприємства – якісними, що 
здійснюються на засадах орієнтирів, і кількіс-
ними, що здійснюються на основі завдань; такі, 
за якими складаються відносини підприємства 
з його зовнішнім середовищем, що й визначає 

перелік продуктів і послуг, на яких підприєм-
ство має бути сконцентровано для досягнення 
конкурентних переваг; такі, за якими вста-
новлюються відносини та процедури всередині 
підприємства [там само]. При цьому, на жаль, 
цим вченим не визначаються методи, що спри-
ятимуть виконанню цих правил (принципів – 
Авт.). Замість цього вченим характеризуються 
принципи прийняття рішень при управлінні 
стратегічним розвитком підприємства за озна-
кою його пристосування до різних процесів, 
які впливають на розвиток, а саме – принципи 
відносно розмірів і структури ринку, прин-
ципи відбору чинників задоволення попиту, 
принципи відбору ступеню активності марке-
тингу відносно споживача, принципи реагу-
вання на зміни ринкової кон’юнктури, прин-
ципи вибору типу реакції на зміни ринкової 
кон’юнктури, принципи модифікації товару 
при змінах ринкової кон’юнктури, принципи 
формування та збереження індивідуальності 
підприємства [там само].

По-іншому ставиться до обґрунтування прин-
ципів розвитку торговельного підприємства 
В.С. Ціпуринда [12, с. 38-43], яка визначає їх, 
виходячи з трансформації дарвінівських прин-
ципів еволюції з наступними поділом і харак-
теристикою: спадковість, за яким у процесі 
необхідно враховувати існуючі знання та досвід 
управління, що породжують типові дії еконо-
мічних суб’єктів; змінність, відповідно якого 
враховується здатність системи (підприємства) 
змінюватися з часом, проходячи через певні 
стадії циклічного розвитку за етапами життє-
вого циклу, переходячи в новий стан; відбір, 
у якому враховано нерівноправність елементів 
системи і наявність у них несинфазності жит-
тєвих циклів, завдяки чому відбувається пере-
розподіл ресурсів і ринків на користь найбільш 
конкурентоспроможних суб’єктів і систем; сис-
темно-інноваційний принцип, за яким суб’єкт 
управління та навколишнє економічне серед-

Продовження таблиці 1

Методи

Організаційно-адмі-
ністративні (адміні-
стративно-правові)

Засновані на прямих директивних вказівках; 
передбачають юридичний (правовий) і адміністратив-
ний вплив на відносини людей в процесі виробництва, 
поскільки ці відносини регулюються певними право-
вими нормами: законодавчими актами; положеннями; 
інструкціями; наказами і розпорядженнями

+ + + +

Соціально-психоло-
гічні

Застосовуються з метою підвищення соціальної актив-
ності персоналу;
реалізують мотиви соціальної поведінки людини, та 
передбачають вивчення соціальних запитів та інтер-
есів членів колективу, середовища виробництва, 
громадської думки

+ + + +

Економічні

Ґрунтуються на використанні економічних стимулів;
це прийоми і способи управління, які мають в своїй 
основі використання економічних законів, економіч-
них інтересів і показників; ці методи включають: сти-
мулювання; податки; матеріальну відповідальність; 
ціноутворення; державне регулювання

+ + + +

* – посилання на автора за джерелом: [9] – фахівці міжнародної компанії «UP Trading»; [8] – Бойчик І.М.; 
[10] – Яркіна Т.В.; [11] – Молодоженя М.С.; [12] – Ціпуринда В.С.



329Глобальні та національні проблеми економіки

овище складають єдине ціле, де суб’єкт роз-
глядається як елемент системи, що взаємодіє 
з ним у ході процесів, які змінюють систему за 
кожною з фаз її циклічного розвитку; принцип 
невизначеності, за яким припускається проти-
річчя співвідношення випадкового та еволю-
ційно-визначеного, для усунення якого врахо-
вується вірогідна траєкторія еволюції системи 
при збереженні основних принципів її еволю-
ційної поведінки з метою досягнення абсолютно 
точного збігу спланованого і реального стану 
процесу у заданий момент часу [12, с. 38-45].

Очевидно, що принципи розвитку підприєм-
ства, які обґрунтовані В.М. Цлаф [13], вступа-
ють у протиріччя з самою природою розвитку 
підприємств із урахуванням вирішальної ролі 
інноваційно-налаштованого персоналу. У той 
же час окремі наукові підходи щодо виділення 
принципів розвитку підприємства, що запропо-
новані В.С. Ціпуриндою [12, с. 38-43], можуть 
бути врахованими при обґрунтуванні принци-
пів управління розвитком торговельних підпри-
ємств на засадах реалізації ІПП. Так, виходячи 
з хвилєподібності розвитку підприємства та 

можливих варіантів еволюції його життєвого 
циклу за ознакою безперервного розвитку, від-
носно самого процесу розвитку торговельного 
підприємства на засадах реалізації ІПП можна 
адаптувати такі принципи цього вченого, як 
змінність, відбір та системно-інноваційний, в 
яких ураховано етапність процесу розвитку під-
приємства за стадіями його життєвого циклу. 

Таким чином, при обґрунтуванні цих прин-
ципів і методів слід дотримуватися наступного 
положення: вони не повинні вступати у проти-
річчя з принципами управління процесами на 
рівні підприємства, відносно персоналу та його 
інноваційного потенціалу, а доповнювати їх на 
основі використання однотипних для всіх про-
цесів методів, із урахуванням стадії розвитку 
торговельного підприємства. Відтак, об’єктом 
дослідження можна визнати як управлінський 
процес, так і процес розвитку.

Виходячи з вищевикладеного, схематично під-
хід до обґрунтування принципів і методів управ-
ління розвитком торговельного підприємства на 
засадах реалізації ІПП наведено на рисунку 1, 
згідно з яким можна констатувати, що:

– по-перше, головною метою 
обґрунтування принципів і 
методів управління розвитком 
торговельного підприємства на 
засадах реалізації ІПП є фор-
мування науково-практичного 
базису щодо вирішення проблем 
інтенсивного (інноваційного) 
розвитку торговельного підпри-
ємства,  виходячи з відібраних 
домінант для кожного з них 
за блоками «А» (Інноваційна 
активність персоналу), «Б» 
(Інноваційний розвиток торго-
вельного підприємства) і «С» 
(Загальний розвиток торговель-
ного підприємства);

– по-друге, для досягнення 
визначеної головної мети вико-
ристовуються спільні для всіх 
процесів методи управління роз-
витком торговельного підприєм-
ства на засадах реалізації ІПП 
(адміністративні, економічні, 
соціально-психологічні), що зорі-
єнтовані на вдосконалення проце-
сів управління і розвитку (ІПП, 
персоналом і підприємством);

– по-третє, першочерговими 
методами впливу на процеси є 
методи за блоком «А», які безпо-
середньо впливають на ІПП;

– по-четверте, обґрунтування 
принципів управління розви-
тком торговельного підприєм-
ства на засадах реалізації ІПП 
базується на збалансуванні з 
принципами управління (базо-
вими та забезпечення процесу) 

Принципи управління 
розвитком торговельного 
підприємства на засадах 

реалізації ІПП

Збалансування з 
принципами управління 

процесами

Управління ІПП

адміністративні
економічні
соціально-психологічні

Збалансування з принципами управління та розвитку

Управління персоналом

Управління підприємством БАЗОВІ
науковості,
кадрового 
забезпечення,
економічності,
системності,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ресурсно-технічного,
правового,
екологічності,
інфраструктурного,
культурного

Збалансування з 
принципами розвитку

ІПП

Персоналу 

Підприємства

за В.С. ЦІПУРИНДОЮ
змінності,
відбору,
системно-
інноваційності

ВИХОДЯЧИ З 
ПРИРОДИ РОЗВИТКУ
хвилєоподібності,
етапності,
інтенсивності,
безперервності

Методи управління розвитком 
торговельного підприємства на 
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Рис. 1. Науковий підхід щодо обґрунтування принципів і методів 
управління розвитком торговельного підприємства на засадах реалізації ІПП
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на засадах реалізації ІПП
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та розвитку (за В.С. Ципуриндою та виходячи 
з природи розвитку).

Відтак, можна надати наступну характе-
ристику принципів управління розвитком тор-
говельного підприємства на засадах реалізації 
ІПП (табл. 2).

У наведеній характеристиці принципів 
управління розвитком торговельного підприєм-
ства на засадах реалізації ІПП базовим визнано 
принцип безперервності, в якому передбачено 
використання всіх інших принципів задля 
забезпечення безперервного розвитку на інтен-
сивній (інноваційній) основі.

При цьому реалізації кожного принципу на 
практиці передують використання суб’єктом 
управління адміністративних, економічних і 
соціально-психологічних методів, виходячи зі 
встановлених домінант для окремого торговель-
ного підприємства, що передбачають вирішення 
конкретних практичних проблем.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, на основі проведених досліджень 
з метою обґрунтування принципів і методів 
розвитку торговельних підприємств на заса-
дах реалізації ІПП можна дійти висновків, 
що існуючи наукові підходи не мають нау-
ково-обґрунтованих принципів і методів роз-
витку торговельних підприємств на засадах 
реалізації ІПП; для управління розвитком 
торговельних підприємств на засадах реаліза-
ції ІПП використовуються спільні з іншими 
управлінськими процесами методи – еконо-
мічні, адміністративні та соціально-психо-
логічні; принципи та методи не вступають у 
протиріччя з принципами управління проце-
сами на рівні підприємства, а доповнюють їх 
на основі використання однотипних для всіх 

процесів методів, із урахуванням стадії роз-
витку торговельного підприємства; головною 
метою обґрунтування цих принципів і мето-
дів є формування науково-практичного базису 
щодо вирішення проблем інтенсивного (інно-
ваційного) розвитку торговельного підприєм-
ства; всі ці принципи поділяються на такі, як 
змінності, відбору, системно-інноваційності, 
хвилєподібності, етапності, інтенсивності та 
безперервності, де останній визнано базисним.

При цьому варто зазначити, що принципи 
та методи управління розвитком торговель-
них підприємств на засадах реалізації ІПП 
є базисом для прийняття суб’єктами управ-
ління стратегічних рішень та вирішення стра-
тегічних завдань, які дозволять у майбутньому 
забезпечити безперервний розвиток підпри-
ємств. Таким чином, перспективним напрямом 
подальших досліджень є розробка положень 
щодо відбору стратегічних альтернатив подаль-
шого безперервного розвитку торговельного під-
приємства на основі обґрунтованих принципів 
і методів управління розвитком торговельних 
підприємств на засадах реалізації ІПП.
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