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УДК 005.93 
Андрєєва Л.О. 
канд. екон. наук, доц. Таврійський державний агротехнологічний університет 
ім. Д. Моторного   

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
НА ПРЕДМЕТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Викладачами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного, які беруть участь у науково-технічній підпрограмі на 2016-2020 
роки «Розробити науково-методичні основи формування та ефективного 
розвитку підприємництва в регіоні» (державний реєстраційний номер 
0116U002739) Науково-дослідного інституту стратегії соціально-
економічного розвитку АПВ півдня України,  проведено анкетування 
суб’єктів господарювання сфери торгівлі Запорізького регіону. Анкети 
містили запитання, що дозволили виявити наявність інноваційної складової в 
економічному управлінні підприємствами торгівлі.  

В дослідженні брали участь підприємства торгівлі з різними 
організаційно-правовими формами господарювання загальною кількістю 57 
суб’єктів, а саме: 37% - товариства з обмеженою відповідальністю, 22% - 
публічні акціонерні товариства, 28% - приватні підприємства, 13% - приватні 
акціонерні товариства. 47% респондентів ведуть діяльність та зареєстровані у 
обласному центрі (м. Запоріжжя), 39% - в районних центрах, решта – в інших 
населених пунктах регіону. Серед опитуваних осіб 20% займають посаду 
генерального директора торговельного підприємства, 45% - головні 
бухгалтери і фінансові директори, 35% - представники інших ланок 
управлінського персоналу підприємства. 

Аналіз результатів анкетування на предмет наявності організації 
проектної діяльності на досліджуваних підприємствах показав, що значна 
частина досліджуваних підприємств взагалі не має відділу розвитку (33 
підприємства), а це 58% досліджуваної сукупності. Решта підприємств має у 
своїй організаційній структурі такий відділ (24 підприємства). При цьому, 
26% з них працюють на постійній основі (15 підприємств), решта (9 
підприємств)– створюються на період розробки та реалізації інноваційних 
проектів. 

Найбільша кількість випадків, щодо ініціювання або відбору ідей 
напрямів розвитку, припадає на власника (28,1%). Директори підприємств 
ініціюють таку діяльність у 14 випадках, що складає 24,6%. Менеджери 
проектів або створенні відділи розвитку на базі підприємства мають наступне 
місце серед ініціаторів (12,3% кожні). Проектне управління (на чолі з 
керівником) та бухгалтери-економісти зустрічаються у даній ролі найменше, 
а саме 10,5% та 7% відповідно. 
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У більшості випадків (19 підприємств, що складає 33,3%) 
використовується матеріальне стимулювання працівників; кар’єрне 
зростання посідає другу позицію у виборці (14 підприємств – 24,6%). Різні 
способи стимулювання використовуються на 10 досліджуваних 
підприємствах (17,5%). І лише на одному підприємстві з вибірки 
стимулювання відсутнє. 

Важливим моментом інноваційної діяльності будь-якого суб’єкту 
господарювання є проведення відповідних розрахунків, які б надавали 
підґрунтя щодо доцільності та економічної обґрунтованості напрямів його 
розвитку. 

Найбільшу питому вагу серед проектної документації займають бізнес-
плани (35,1%). Техніко-економічне обґрунтування використовується на 14 
підприємствах, економічне обґрунтування – 9 підприємств, організаційно-
економічне обґрунтування – 5 підприємств. Слід зазначити, що назви 
обґрунтувань відображають специфіку проектів. Тільки 9 з 57 підприємств не 
мають документа, який містить обґрунтування доцільності нововведень. 

В процесі дослідження виявлено, що не на всіх підприємствах 
специфіка документів усвідомлюється фахівцями. Крім того, в якості 
показників, що характеризують інноваційний розвиток підприємства, 
визначають товарооборот, чистий дохід, чистий прибуток, ліквідність 
підприємства. Існуючий стан рівня кваліфікації персоналу з точки зору 
управління проектами інноваційного розвитку підприємств вимагає 
вдосконалення для підвищення ефективності їх функціонування та 
отримання балансу між інтересами власників і споживачів. 

Перше місце серед напрямів інноваційного діяльності на досліджуваних 
підприємствах за пріоритетністю займає вихід на нові ринки з існуючим 
товарами. Пропонування нових товарів (послуг) та організаційні й 
управлінські інновації займають друге та третє місце (за кількістю 
відповідей) відповідно. Нові джерела ресурсів та впровадження нових 
технологій займають четверте та п’яте місце відповідно. 

Така думка практиків. А завдання науковців – на підставі досліджень 
розробити теоретико-методичні положення щодо управління проектами 
інноваційного розвитку підприємств торгівлі та сприяти їх впровадженню у 
практичну діяльність з метою зміцнення їх конкурентоспроможності на 
українському та світовому ринках. 
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УДК 658(06) 
Березівська Н.С.1, Винник І.В.2 
1викладач вищої категорії, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових 
технологій і торгівлі» 
2студ., ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Модернізація, як процес удосконалення існуючих систем, методів, 
процедур та технологій для підвищення їх ефективності та надійності, є 
одним із важливих напрямків підвищення техніко-економічних показників, 
посилення інтенсивного розвитку та зростання ефективності виробництва. 
Цим самим вона сприяє покращенню добробуту населення. В глобальному 
світі актуальність модернізації економіки додатково підкреслюється 
необхідністю конкурувати з міжнародними суб’єктами. 

В сучасних умовах невід’ємним елементом модернізації економіки є 
інноваційний розвиток. Варто зазначити, що така важлива для суспільства 
складова функціонування національної економіки як інноваційно-
інвестиційна активність повинна стимулюватися державою. Саме в останній 
закладений найбільший потенціал рушія прогресу людства. 

Існують два напрями державного регулювання інвестиційних, 
модернізаційних та інноваційних процесів, яких повинні дотримуватися 
вітчизняні виконавчі структури: 

−  створення сприятливого середовища (через податкову, бюджетну, 
амортизаційну, грошово-кредитну політики, систему пільг, санкцій тощо) для 
їх пожвавлення в національній економіці з боку господарських суб’єктів; 

−  безпосереднє фінансування та реалізація інноваційних проектів 
державою (в тому числі створення державних інноваційних структур) [1]. 

 В свою чергу інноваційна складова забезпечується кваліфікованими 
кадрами. Саме технічні розробки, новації, ноу-хау та науково-технічні 
досягнення вчених та науковців спроможні підвищити інноваційний 
потенціал держави та її підприємств. Впровадження даних розробок, що 
часто здійснюється через модернізацію, дає можливість підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, що дозволяє їм успішно 
протистояти тиску конкурентів (як внутрішніх, так і зовнішніх) на 
внутрішньому ринку та проникати на зовнішні. 

 Здійснення модернізації підприємства чи певних його процесів часто 
вимагає значної частини фінансових ресурсів. Тільки потужне підприємство, 


