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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

ГРИЦАЄНКО М. І., канд. екон. наук, ст. викл. 

ГРИЦАЄНКО Г. І., канд. екон. наук, доц. 

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного 

 

Стан розвитку економіки країни та розв‘язання складних соціально-економічних задач 

напряму залежать від її інвестиційної привабливості, іміджу на світовій арені, позиції в 

міжнародних рейтингах сприятливості інвестиційної та розвитку інноваційної діяльності [3]. В 

рейтингу інвестиційної привабливості країни, який визначається за індексом BDO з 

врахуванням економічних, політико-правових, а також соціокультурних чинників, Україна в 

2012 р. посідала 115 позицію серед 174 країн світу, в 2018 р. – лише 131 [2]. За рейтингом 

Глобального індексу інноваційного розвитку в 2019 р. Україна була на 47 місці серед 129 країн 

світу, в тому числі на 32 місці серед країн Європи [1]. За субіндексом тривалості впровадження 

інновацій Україна лише на 82 місці у світі та на 39 – серед європейських країн. За субіндексом 

результативності інновацій наша країна на 36 місці у світі та на 25 у країнах Європи. До 

головних чинників, що перешкоджають активізації інноваційності країни, відноситься розвиток 

ринку – за цім фактором Україна опинилася лише на 90 місці у світі [1].  

Вважаємо, що детермінантами розвитку ринку є інвестиційно-інноваційна діяльність 

торговельного підприємництва, для управління якої пропонується використовувати індикатори 

як основу для виявлення та розробки шляхів подолання недоліків на мікро-, мезо- та 

макрорівнях [5, c. 112]. 

Враховуючи широкий спектр застосування, інноваційну діяльність можуть характеризувати 

індикатори, побудовані на основі відповідних ефектів, класифікація яких повинна відображати 

багатоаспектність та різноманітність функцій відповідної сфери діяльності [4, с. 140, 6, с. 139]. 

Наприклад, інноваційна діяльність в торгівлі може створювати наступні ефекти: економічний 

(перевищення доходу над витратами); соціальний (покращення умов життя, ступінь 

соціального розвитку); екологічний (забезпечення населення екологічно безпечними 

продуктами харчування); технічний (сприяння підвищенню науково-технічного рівня 

виробництва); технологічний (ступінь використання ресурсів); комерційний (економія за 

рахунок скорочення часу виходу товару на ринок); бюджетний (вплив результатів інноваційної 

діяльності на доходи і витрати відповідного (державного, регіонального або місцевого) 

бюджету).  

Крім цього, індикаторами інноваційної діяльності торговельного підприємництва можуть 

бути наступні відносні показники: 

– частка інноваційних підприємств; 

– чисельність працюючих на інноваційно активних підприємствах, % до загальної 

чисельності працівників; 

– частка реалізованої продукції інноваційно активними підприємствами; 

– частка реалізованих товарів, що були новими для ринку; 

– частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; 

– частка підприємств з технологічними інноваціями, що мали партнера з інноваційної 

співпраці; 

– частка підприємств з технологічними інноваціями, що отримували державну фінансову 

допомогу для інноваційної діяльності; 

– частка підприємств, що впроваджували організаційні або маркетингові інновації. 

Аналіз даних 2006-2018 рр. свідчить про те, що відбулися значні зміни в інноваційної 

діяльності підприємств торгівлі: частка інноваційно активних підприємств збільшилася на 

5,8 в.п., чисельність працюючих на них у відсотках до загальної чисельності працівників 

підприємств торгівлі збільшилась на 8,7 в.п., частка реалізованої продукції відповідно 

збільшилася на 19,8 в.п. Частка реалізованих товарів, що були новими для ринку, навпаки, 

зменшилась відповідно на 4,9 в.п. (до 0,1% у 2018 р.), частка витрат на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення – відповідно на 5,4 в.п. (до 60,6%). За 2006-2018 рр. 
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на 30,5% збільшилася частка підприємств торгівлі, що мали партнерів з інноваційної співпраці 

(до 60,2%). Показово, що у 2018 р. держава не фінансувала інноваційну діяльність підприємств 

торгівлі, в той же час 0,7% підприємств економіки в цілому отримували таке фінансування. В 

2018 р. частка підприємств торгівлі, що впроваджували організаційні або маркетингові 

інновації, становила 25,5%. 

Викликає інтерес зміна розподілу підприємств з технологічними інноваціями за напрямами 

інновацій за 2006-2018 рр. (табл. 1).  

Таблиця 1  

Розподіл підприємств з технологічними інноваціями за напрямами інноваційної діяльності в 

торгівлі та в економіці України в цілому 

Показники 

Роки Абс. відх.2016-

2018 до 2006-

2008, в.п. 
2006-2008 2008-2010 2012-2014 2014-2016 2016-2018 

Частка внутрішніх НДР:       

- у торгівлі, % 7,6 8,1 8,5 3,1 15,9 8,3 

- в економіці, % 12,5 10,6 6,7 15 31,4 18,9 

Частка зовнішніх НДР:       

- у торгівлі, % 6,8 6,9 6,2 6,4 3,9 -2,9 

- в економіці, % 7,7 6,4 7,3 9,1 8,6 0,9 

Частка на придбання машин, 

обладнання та програмного 

забезпечення: 

      

- у торгівлі, % 69,2 64,8 65,3 52,4 60,6 -8,6 

- в економіці, % 59,8 68,1 66,7 69,9 52,2 -7,6 

Частка на придбання 

зовнішніх знань: 
      

- у торгівлі, % 9,1 9,7 10,8 0,9 4,0 -5,1 

- в економіці, % 7,8 6,1 10,2 1,1 1,1 -6,7 

Частка іншої інноваційної 

діяльності: 
      

- у торгівлі, % 7,3 10,5 9,2 37,2 15,7 8,4 

- в економіці, % 12,2 8,8 9,1 4,9 6,7 -5,5 

Джерело: розраховано авторами на основі даних Державної служби статистики України  

 

Так, частка витрат підприємств на внутрішні науково-дослідні розробки (НДР) у сфері 

оптової торгівлі з 7,6% у 2006-2008 рр. збільшилась до 15,9% у 2016-2018 рр., або на 8,3 в.п. В 

той же час в економіці в цілому цей показник з 12,5% у 2006-2008 рр. збільшився до 31,4% у 

2016-2018 рр., або на 18,9 в.п. Частка витрат підприємств на зовнішні НДР у сфері оптової 

торгівлі з 6,8% у 2006-2008 рр. зменшилась до 3,9% у 2016-2018 рр., або на 2,9 в.п., аналогічний 

показник в економіці в цілому з 7,7% у 2006-2008 рр. збільшився до 8,6% у 2016-2018 рр., або 

на 0,9 в.п. За період, що досліджується, частка витрат підприємств на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення у сфері оптової торгівлі з 69,2% у 2006-2008 рр. 

зменшилась до 60,6% у 2016-2018 рр., або на 8,6 в.п. В економіці в цілому цей показник з 59,8% 

у 2006-2008 рр. зменшився до 52,2% у 2016-2018 рр., або на 7,6%. Частка витрат на придбання 

зовнішніх знань у сфері оптової торгівлі за 2006-2018 рр. зменшилась на 5,1 в.п. і становила у 

2016-2018 рр. 4,0%, в економіці в цілому – на 6,7 в.п., до 1,1% у 2016-2018 рр. Питома вага 

витрат на іншу інноваційну діяльність у підприємств оптової торгівлі з 7,3% у 2006-2008 рр. 

збільшилась до 15,7% у 2016-2018 рр., або на 8,4 в.п., у підприємств економіки в цілому – 

відповідно з 12,2% до 6,7%, або на 5,5 в.п. 

Інноваційна діяльність має тісний взаємозв‘язок з інвестиціями. Інноваційні проекти 

вимагають значних обсягів фінансування, є довготривалими (що значно збільшує строки 

окупності проектів), ризиковими, потребують постійного юридичного та маркетингового 

супроводження під час розробки та впровадження тощо. Пропонуємо в якості індикатора 

інвестиційної діяльності використовувати показник частки капітальних інвестицій у торгівлі, 
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ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів за регіонами України у відсотках до загального 

обсягу інвестицій у регіоні. Так, у 2017 р. на долю оптової та роздрібної торгівлі приходилось 

7,5% капітальних інвестицій України. В абсолютному значенні їхній розмір складав 19,5 млрд. 

грн., що на 53,6% перевищує значення аналогічного попереднього періоду. 

На рис. 1 наведені шляхи вдосконалення головних функцій управління інвестиційно-

інноваційним розвитком торговельного підприємництва. 

 
Рис. 1. Шляхи вдосконалення головних функцій управління інвестиційно-інноваційним 

розвитком торговельного підприємництва 
Джерело: складено авторами на основі власних досліджень 

 

Вважаємо, що вдосконалення системи управління інвестиційно-інноваційним розвитком 

торговельного підприємництва потребує розробки та реалізації механізмів, інструментів і 

заходів його активізації, що є задачами подальшого дослідження. 
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