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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Проблема конкурентоздатності 
вітчизняних підприємств на міжнародних ринках в умовах 
глобалізації світової економіки  і євроінтеграційних намірів 
України стає все більш актуальною. Серед напрямів вирішення 
цієї проблеми відзначається необхідність якісного 
технологічного переозброєння підприємств на основі 
впровадження інновацій. У сучасній економічній ситуації, яка 
все більше характеризується посиленням конкуренції на ринку 
та загостренням проблеми виживання підприємства, умови 
забезпечення підтримки динамічного розвитку торговельного 
підприємства потребує ефективних інновацій, які забезпечать 
якісні зміни внутрішніх процесів. Інноваційній процеси на 
торгівельних підприємствах не є поодинокими та рідкими, а 
являються нормальною адаптивною реакцією на перетворення 
економічних процесів та взаємовідносин на ринку усіх 
ланцюжків торговельного процесу. 

В умовах ринкової конкуренції для того, щоб протистояти 
змінам, підприємства вимушені реалізовувати інноваційну 
стратегію, збільшуючи обсяги виробництва, товарообороту, 
прибутку, підвищуючи продуктивність праці, прискорюючи 
оборотність вкладеного капіталу створенням нових потреб у 
своїх покупців.  

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження здійснювалось в межах наукової тематики 
Херсонського Національного Технічного Університету, що 
скоординована з тематикою робіт кафедри «Міжнародного 
маркетингу та менеджменту». 

Мета і завдання дослідження. На засадах розвитку 
інноваційного потенціалу підприємства сформувати стратегію 
зовнішньоекономічної діяльності для торгового підприємства 
ТОВ «ТАНДЕМ ПЛЮС». 
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У процесі реалізації поставленої мети вирішувалися такі 
основні задачі:  

- визначення сутності, функціонального змісту та 
характеристик забезпеченості інноваційної діяльності у 
торговому середовищі; 

- дослідження інновацій в системі організаційно-
економічних відносин суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності галузі сільського господарства; 

- розгляд сучасні методів формування інноваційної 
моделі підприємства в системі модернізації зовнішніх торгових 
відносин 

- аналіз техніко-економічних показників господарського 
стану підприємства; 

- діагностика фінансового стану підприємства з 
використанням ПЕОМ; 
- формування сценаріїв стратегічного розвитку підприємства  та 
моделювання етапів впровадження інноваційного механізму; 

- визначення техніко-організаційного обґрунтування 
введення інновацій на підприємстві сільськогосподарської 
галузі; 

- розробка фінансової моделі провадження інновацій та 
визначення їх ефективності. 

Об’єкт дослідження. Системи відносин щодо розробки і 
реалізації стратегічної моделі впровадження інновацій на ТОВ 
«ТАНДЕМ ПЛЮС».  

Предмет дослідження. Теоретичні та методологічні 
засади розробки стратегії формування інноваційної діяльності 
ТОВ «ТАНДЕМ ПЛЮС» в умовах активізації 
зовнішньоекономічних відносин. 

Методи дослідження. Використано теоретичний метод, 
метод аналізу і порівняння, графічний аналіз, метод експертних 
оцінок, розрахунково-аналітичний, економіко-статистичний 
метод, метод екстраполяції тренду.  
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Інформаційною базою досліджень були: законодавчі та 
нормативно-правові документи, офіційні матеріали державної 
служби статистики України, матеріали статей і тез вітчизняних і 
зарубіжних учених, наукові статті і публікації в спеціалізованих 
виданнях, офіційні статистичні дані, ресурси Інтернет, звітна 
інформація ТОВ «ТАНДЕМ ПЛЮС», власні аналітичні 
розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. Сформовано 
інноваційну модель розвитку підприємства, яка дозволяє 
перекласти якісно сформульовану стратегію 
зовнішньоекономічної діяльності та найповніше відповідає 
умовам функціонування досліджуваного підприємства. 
Визначено сукупність чинників, що впливають на 
конкурентоспроможність підприємства та його інноваційний 
потенціал. 

Запропоновано та проаналізовано альтернативні сценарії 
розвитку підприємства в умовах інноваційного розвитку за 
допомогою методу експертних оцінок. Аналіз альтернативних 
сценаріїв розвитку підприємства допомагає зменшити ризики від 
інноваційної діяльності та найточніше спрогнозувати майбутній 
стан економічної безпеки підприємства.   

Розроблено фінансову модель впровадження інновацій 
для торгового підприємства, яка основана на системному підході 
менеджменту, та дає вичерпні результати не тільки відносно 
економічної ефективності інновацій, а й визначає загальний 
вплив на діяльність підприємства та його зовнішнє середовище.   

Практичне значення отриманих результатів. 
Практична значущість полягає у тому, що основні положення, 
висновки і пропозиції, що містяться у дипломній роботі мають 
науково-прикладне значення та дозволяють удосконалити 
систему менеджменту підприємства для забезпечення 
максимізації прибутку й отримання конкурентних переваг на 
зовнішньому ринку та можуть бути адаптовані до умов 
функціонування споріднених або схожих підприємств. 
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Особистий внесок здобувача в дослідження проблеми. 
Дипломна робота є самостійно виконаною науковою роботою, у 
якій представлено авторський підхід і самостійно отримані 
теоретичні та практичні результати. 

Апробація результатів дослідження. Основні 
результати дослідження та їх практичне застосування 
обговорювалися на: VII Науково-практичній конференції  
студентів факультету міжнародних економічних відносин 
«Професійне становлення молоді в умовах інтеграційного 
розвитку України» (м. Херсон, 2011 р.), VIII Науково-практичній 
конференції  студентів факультету міжнародних економічних 
відносин «Професійне становлення молоді в умовах 
інтеграційного розвитку України» (м. Херсон, 2012 р.), IV 
Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 
(Херсон, 2013 р.), Міжнародна наукова конференція «Україна – 
Болгарія – ЕС» (Варна – Херсон, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення дипломної роботи 
викладено в 11 наукових працях.  

Обсяг і структура дипломної роботи. Робота 
складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел з 100 найменувань – на 10 сторінках, 7 
додатків – на 11 сторінках. Повний обсяг роботи – 136 сторінок 
комп’ютерного тексту. Робота містить 48 таблиць, 30 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 
У вступі дипломної роботи магістра обґрунтовано 

актуальність теми, розкрито її зв'язок з науковими темами; 
окреслено мету та завдання дослідження, об’єкт, предмет та 
методи; визначено наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи 
інноваційного забезпечення розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства» визначено сутність, функціональний 
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зміст та характеристика забезпеченості інноваційної діяльності у 
торговому середовищі; досліджено інновації в системі 
організаційно-економічних відносин суб’єктів ЗЕД галузі 
сільського господарства; розглянуто сучасні методи формування 
інноваційної моделі підприємства в системі модернізації 
зовнішніх торгових відносин. 

 Таблиця 1 

Переваги та недоліки інноваційних стратегій 

Переваги Недоліки 
Надання підприємству 
конкурентних переваг на 
ринку, орієнтація на 
розвиток та вдосконалення 

Ризики, пов’язані з 
невизначеністю та мінливістю 
зовнішнього середовища 

Підвищення ефективності 
виробництва, збереження 
ресурсів та покращення 
якості продукції 

Витратність на новітні засоби 
праці та технології з довгим 
терміном самоокупності 

Можливість швидко 
адаптуватися  до нових 
вимог зовнішнього 
середовища, гнучкість та 
використання альтернатив за 
наявних одних і тих же 
ресурсів 

Значна затратність часу на 
розробку, оцінку та перевірку 
ефективності розробленої 
інноваційної стратегії,а також на 
проведення досліджень та 
експериментів 

Краще задоволення потреб 
та бажань споживачів 

Наукомісткість та потреба в 
пошуку обдарованих 
висококваліфікованих робочих 
кадрів 

У другому розділі «Аналіз сучасного стану ТОВ 
«ТАНДЕМ ПЛЮС» та визначення тенденцій розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності торгового підприємства» 
проведено техніко-економічний аналіз господарського стану 
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підприємства та діагностика фінансового стану підприємства з 
використанням ПЕОМ; досліджено маркетингової діяльності та 
ринків збуту підприємства 

           Рис. 1. Середня ціна реалізації продукції, грн. кг. 

У третьому розділі «Дослідження потенційних 
можливостей стратегічного розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності торгового підприємства шляхом провадження 
інновацій» досліджено формування сценаріїв стратегічного 
розвитку підприємства  та моделювання етапів впровадження 
інноваційного механізму; проведено техніко-організаційне 
обґрунтування введення інновацій на підприємстві 
сільськогосподарської галузі; розроблено фінансову модель 
провадження інновацій та визначення їх ефективності. 

Таблиця 2 

Грошові потоки від реалізації проекту, 2015 – 2020 рік 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дохід від реалізації, тис. грн. 0,0 32645,5 105814,2 113002,1 120190,0 84326,6 
Повна собівартість 
продукції, тис. грн. 608,9 27734,4 51607,2 55159,7 58712,2 24791,7 

Грошовий потік, тис. грн. -608,9 4911,1 54207,0 57842,4 61477,8 59534,9 
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Таблиця 3 
Основні показники інвестиційного проекту впровадження 

новітньої технології зберігання овочів у 
 ТОВ «ТАНДЕМ ПЛЮС» 

Основні показники ефективності інноваційного проекту Значення 
Рентабельність проекту, % 27,0 
Індекс доходності проекту 3,77 
Сума необхідних інвестицій, тис. грн. 22199,8 
Термін окупності проекту, місяців 7 
Точка беззбитковості, % завантаження 4,57 
Об'єм реалізації при повному завантажені, тис. грн. 105814,2 
Вартість бізнесу в кінці горизонту планування, ЧПД, тис. грн. 83632,0 
Внутрішня норма доходності, % 75,8586 

 
У четвертому розділі «Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях на ТОВ «ТАНДЕМ ПЛЮС» надана 
загальна характеристика робочого місця помічника менеджера 
ЗЕД, визначено необхідність повітрообміну в приміщені офісу 
відділу комерції та економічну ефективність заходів з 
поліпшення умов і охорони праці на підприємстві, розглянуто 
безпеку в надзвичайних ситуаціях на підприємстві, а саме: 
вимоги пожежної безпеки для забезпечення шляхів до евакуації 
та планування дій виробничого персоналу 

 
ВИСНОВКИ 

 
В ході дослідження було виявлено, що для впровадження 

новітніх технологій у виробництво, підприємству необхідно 
інвестувати понад 22 млн. грн. З впровадженням інновацій у 
виробництво, повна собівартість продукції збільшується майже 
вдвічі, що зі сторони операційного аналізу говорить про 
недоцільність нових технологій. 

Проведене в дипломній роботі дослідження показало, що 
ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності повинен 
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ґрунтуватися, перш за все, на адаптації стратегії підприємств до 
вимог міжнародного ринку. Враховуючи складне фінансово-
економічне положення багатьох вітчизняних промислових 
підприємств і високі витрати, потрібні для виходу на зовнішній 
ринок, особливо важливим стає вибір пріоритетних напрямів, в 
найбільшій мірі сприяючих досягненню успіху на зовнішньому 
ринку, пошук оптимальних варіантів вдосконалення управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. 

У сучасній економічній ситуації, яка все більше 
характеризується посиленням конкуренції на ринку та 
загостренням проблеми виживання підприємства, умови 
забезпечення підтримки динамічного розвитку торговельного 
підприємства потребує ефективних інновацій, які забезпечать 
якісні зміни внутрішніх процесів. Інноваційній процеси на 
торгівельних підприємствах не є поодинокими та рідкими, а 
являються нормальною адаптивною реакцією на перетворення 
економічних процесів та взаємовідносин на ринку усіх 
ланцюжків торговельного процесу. 

ТОВ «ТАНДЕМ ПЛЮС» обрало стратегію розвитку та 
фінансування за власний рахунок. Головною передумовою 
реалізації поставленої стратегії виступає величина отриманого 
прибутку від своєї діяльності. Серед довгострокових стратегій 
товариство обрало стабільне розширення ринку збуту продукції, 
зокрема міжнародного. Для підкорення ринку, підприємству 
постійно потрібно оновлювати обладнання, переглядати 
технологію зберігання та фасування, для відповідності якості 
світового рівня. Головною передумовою реалізації цієї стратегії 
є цілеспрямоване направлення вивільнених коштів на постійний 
розвиток та вдосконалення. 

Валова частка реалізації продукції припадає на 
внутрішній ринок – 92,1%, серед яких більш 50% реалізується за 
постійними контрактами з великими супермаркетами України, 
такими як «Сільпо» («Fozzy Group») та корпорація «АТБ». 
Міжнародний ринок представлений декількома компаніями, 
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серед яких є і відомі в Україні супермаркети «Білла», «Метро». 
Експорт в Польщу здійснюють великі агрофірми посередники, 
які надалі насичують роздрібний ринок. Експорт продукції 
ведеться за кількома номенклатурами продукції, серед яких 
найбільша частина припадає на кавун, диню, червоний перець. 
Частка експорту продукції сільського господарства у 2014 році 
склала 7,9% – 8635,27 т. 

Розроблено фінансову модель провадження інновацій для 
ТОВ «ТАНДЕМ ПЛЮС» та визначено їх економічну 
ефективність. Доцільність реалізації інноваційної діяльності 
підприємства була підтверджена аналізом зовнішніх факторів 
ринку та внутрішньою діагностикою економічного стану 
підприємства. Результати оцінки ефективності інвестиційного 
проекту: рентабельність проекту 27%, індекс доходності 3,77, 
термін окупності проекту – 7 місяців, вартість бізнесу на кінець 
5-го року діяльності – 83632,0 тис. грн. 

Проведення активної інвестиційної діяльності дозволяє 
ТОВ «ТАНДЕМ ПЛЮС» виготовляти якісний 
конкурентоспроможний товар. У товариства з’являються 
конкурентні переваги щодо розширення сфери впливу та виходу 
на зовнішні ринки. Реалізувавши проект, підприємство за 5 років 
отримає 80 млн. грн. чистого прибутку. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Ігнатьєв Є.С. «Формування стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності на засадах розвитку 
інноваційного потенціалу підприємства (на матеріалах ТОВ 
«ТАНДЕМ ПЛЮС»)» 

Дипломна робота на здобування наукового ступеня 
магістра за спеціальністю 8.03060104  – менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності. – Херсонський національний 
технічний університет, Херсон, 2015. 

Досліджено визначення сутності, функціонального змісту 
та характеристик забезпеченості інноваційної діяльності у 
торговому середовищі, сучасні методи формування інноваційної 
моделі підприємства в системі модернізації зовнішніх торгових 
відносин. 

Проведено аналіз техніко-економічних показників 
господарського стану підприємства, фінансового стану 
підприємства з використанням ПЕОМ. 

Запропоновано фінансову модель впровадження 
інновацій та визначення їх ефективності, сформовано сценарії 
стратегічного розвитку підприємства  та моделювання етапів 
впровадження інноваційного механізму 

Ключові слова: сільське господарство, інноваційна 
політика, інноваційна модель, сценарій розвитку підприємства, 
конкурентоспроможність. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Игнатьев Е.С. Формирование стратегии 

внешнеэкономической деятельности на основе развития 
инновационного потенциала предприятия (на материалах 
ООО «ТАНДЕМ ПЛЮС») 

Дипломная работа на получение ученой степени 
магистра по специальности 8.03060104 - менеджмент 
внешнеэкономической деятельности. - Херсонский 
национальный технический университет, Херсон, 2015. 

Исследовано определение сущности, функционального 
содержания и характеристик обеспеченности инновационной 
деятельности в торговой среде, современные методы 
формирования инновационной модели предприятия в системе 
модернизации внешних торговых отношений. 

Проведен анализ технико-экономических показателей 
хозяйственной деятельности предприятия, финансового 
состояния предприятия с использованием ПЭВМ. 

Предложена финансовая модель внедрения инноваций и 
определения их эффективности, сформированы сценарии 
стратегического развития предприятия и моделирования этапов 
внедрения инновационного механизма 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновационная 
политика, инновационная модель, сценарий развития 
предприятия, конкурентоспособность. 

 
ANNOTATION 

 
Ihnatiev Y.S. Formation strategy of foreign economic 

activity based on the innovative potential of the company (based 
on LLC “Tandem Plus”). 

Thesis for obtaining  the master’s scientific degree on 
specialty 8.03060104 – Management of foreign economic activity. – 
Kherson National Technical University, Kherson, 2015. 
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Investigated determine the nature, content and functional 
characteristics of the provision of innovative activity in the trading 
environment, modern methods of forming innovative model of 
enterprise modernization of the system of external trade relations. 

The analysis of the technical and economic indicators of the 
economic condition of the company, financial situation using a PC. 

The financial model innovation and determine their 
effectiveness, formed a strategic enterprise development scenarios 
and modeling stages of implementing innovative mechanism 

Keywords: agriculture dominions, innovation policy, 
innovative model, scenario of enterprise, competitiveness. 

 
 


