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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Швидкий розвиток нових технологій, його 

вплив на економічний розвиток України зумовлюють запровадження інновацій 

в усі сфери економічної діяльності, зокрема у торгівлю товарами та послугами. 

Функціонуючи в ері «інтелектуальної економіки», інновації з одного боку та 

знання, навички, компетенції людей з іншого, стають провідними факторами 

виробництва, підґрунтям добробуту населення, двигуном розвитку прогресу, 

нових технологій і, як наслідок, підвищення якості товарів та надаваних послуг. 

Отже, на сучасному етапі розвитку України, після девальвації гривні, 

залишитися на плаву і тим паче ефективно розвиватися можуть тільки ті 

підприємства, які гнучко пристосовуються до реалій сьогодення, швидко 

реагують на вимоги ринку, мають добре організоване виробництво 

конкурентоспроможної продукції, здійснюють ефективне управління 

інноваціями у своїй діяльності. 

Теоретичнi та практичнi аспекти інноваційних технологій розглянуті в 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців: Зайцева А. С[1], Фіяксель Є.[2], 

Альтшулер І.[2], Хрущ Н. А.[3], Легомінова С.В.[4], Кохно А.П.[5], Аніщенко 

О.В.[6], Бистров А.Г.[7], Гриньов А.В.[8], Грідчіна М.В.[9], Яковлева. Н.Г.[9], 

Сичук С.М.[10]  та ін. 

Метою дипломної роботи є визначення сучасних тенденцій розвитку 

інновацій та використання їх для вдосконалення сучасного торгівельного 

підприємства. 

Завданнями дипломної роботи є: 

- визначення поняття інноваційних технологій; 

- визначення ризиків впровадження інноваційних технологій управління в 

торгівельне підприємство; 

- розгляд світового досвіду впровадження інноваційних технологій 

управління; 

- аналіз видів інноваційних технологій управління; 

- розглянути можливі шляхи розвитку інноваційних технологій. 

Об’єктом  є інноваційні технології торговельного підприємства. 



 

Предметом є розроблене та проаналізоване торговельне підприємство. 

Методологія і методи дослідження. Методологічною базою наукового 

дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних науковців, описуючих можливі 

шляхи розвитку управлінських інноваційних технологій.  

Поставлені завдання вирішувалися за допомогою комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Із загальнонаукових 

методів було використано: метод дедукції – для побудови структури роботи, 

вивчення предмету дослідження з урахуванням принципу єдності і 

взаємозалежності окремих його частин; історичний метод – для вивчення 

еволюції трактування сутності інноваційних технологій; метод синтезу – для 

уточнення категоріального апарату дипломної роботита метод індукції – для 

формування висновків до дипломної роботи. 

Апробація результатів бакалаврської роботи.Основні положення, 

теоретичні та практичні розробки і наукові результати бакалаврської роботи 

апробовані на: Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

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, інформація незалежних 

експертів. 

 


