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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Інноваційна діяльність підприємств малого 

бізнесу розглядається як провідний чинник, що сприяє посиленню 

конкурентних позицій на обраних ринках. В процесі адаптації науково-

технічного потенціалу до ринкових умов, відбувається складний процес пошуку 

ефективних організаційних форм управління інноваціями, створення механізму 

інтеграції та координації діяльності в процесі розробки й впровадження 

інновацій. Крім того підприємства повинні постійно здійснювати якісно нову 

інноваційну діяльність, спрямовану на розробку нових позицій асортименту, 

впровадження нових технологій та процесів, що надає можливість формувати 

нові умови удосконалення виробництва та управління для посилення позиції 

підприємства.  

Результативність науково-технічного прогресу в значній мірі 

визначається ефективністю нововведень, тобто ефективністю впровадження 

нових товарів та послуг, ринків збуту і нових технологій. При цьому важливим 

завданням є забезпечення динамічного розвитку виробництва як чинника 

зростання економічного потенціалу підприємства. Стабільність самого 

підприємства в ринковому середовищі залежить від ефективності інноваційної 

діяльності на ньому, що дозволяє йому успішно конкурувати на ринку з 

удосконаленою або новоствореною продукцією. 

Вивченню загальних питань сутності інновацій та їх впливу на 

ефективність діяльності підприємств малого бізнесу присвячені чисельні 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. До найбільш 

відомих з них можна віднести наступних вчених: О. М. Гавриш, М. Додгсона, 

В. Зарубу, С. Ілляшенка, С. В. Ільдеменова, Н. Д. Кондрат’єва,  

Н. В. Краснокутську, Я. Кук, П. Майерс, В. Г.  Мединського, Ф. Ніксона,  

М. Портера, А. С. Полянську, Ю. С. Погорєлова, С. Савчука, Б. Санто,  

І. О.  Седкову, Б. М. Сердюка, Б. Твіста, А. Турила, Й. Шумпетера. 

Ознайомлення з опублікованими працями, присвяченими дослідженню 

теоретичних та практичних аспектів особливостей функціонування підприємств 
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малого бізнесу та вплив інновацій на ефективність їх діяльності, підтверджує 

актуальність вибраної теми дослідження. 

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних засад та 

розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення інноваційної 

діяльності на підприємстві з метою підвищення ефективності його діяльності та 

прибутковості.  

Завданнями дипломної роботи є: 

- розкрити поняття «інновації» та їх класифікацію; 

- визначити особливості функціонування підприємств малого бізнесу 

та їх інноваційного розвитку; 

- дослідити підходи до оцінки ефективності управління інноваційною 

діяльністю підприємств малого бізнесу; 

- проаналізувати інноваційну діяльність ТОВ «АВК Конфекшінері»;  

- здійснити оцінку ефективності управління інноваційною діяльністю 

підприємства;  

- запропонувати концептуальні засади вдосконалення інноваційної 

діяльності на підприємстві; 

- розробити механізм управління інноваційною діяльністю  

ТОВ «АВК Конфекшінері». 

Об’єктом дослідження є процес управління інноваційною діяльністю на 

підприємстві. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів 

особливостей функціонування підприємств малого бізнесу та вплив інновацій 

на ефективність їх діяльності. Поглиблені дослідження здійснені на матеріалах 

ТОВ «АВК Конфекшінері». 

Методологія і методи дослідження. Теоретичною та методологічною 

основою роботи є діалектичний метод наукового пізнання, комплексний 

системний підхід до вивчення економічних явищ та процесів, фундаментальні 

наукові праці та розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у теорії інновацій та 

інноваційної діяльності підприємства. 

Для реалізації поставлених у дипломній роботі завдань було використано 

такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: дедукції – при побудові 
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структури роботи в логічному взаємозв’язку і вивчення предмета загалом, 

єдності та взаємозалежності його окремих складових частин; індукції – при 

формуванні загальних висновків до проведеного дослідження; абстрактно-

логічний та синтезу – при уточненні тлумачень категоріального інструментарію 

обраної теми дослідження; економіко-статистичний – при оцінці сучасного 

стану розвитку досліджуваного підприємства; табличний та графічний – для 

аналізу та оцінки інформації; матричний та SWOT-аналізу – при визначенні зон 

ризику, сильних та слабких сторін, а також можливостей і загроз 

досліджуваного підприємства та інші методи дослідження економічних 

процесів і явищ.  

Апробація результатів бакалаврської роботи. Основні положення, 

теоретичні та практичні розробки і наукові результати бакалаврської роботи 

апробовані на: Х Міжнародній науково-технічній конференції студентства та 

молоді «Світ інформації та телекомунікацій» (м. Київ, Державний університет 

телекомунікацій, 20 травня 2020 р.). 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 

наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з питань інновацій, 

інноваційної діяльності, інноваційної політики та інноваційного менеджменту, 

офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства фінансів 

України, річні звіти та первинна документація ТОВ «АВК Конфекшінері», а 

також результати опитування та власних спостережень. 

 


