
РЕФЕРАТ

Дипломна  робота  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «магістр»  на  тему
«Інтелектуальний капітал в системі управління діяльністю підприємства (на
прикладі ДП «Антонов»)  містить 109 сторінок, 26 таблиць, 11 рисунків, 13
формул, 3 додатка. Перелік посилань нараховує 61 найменування.

Актуальність теми зумовлена тим, що інтелектуальний капітал – це
основна складова інноваційної діяльності, будь-яка інноваційна компанія не в
змозі  здійснювати  інноваційну  діяльність  без  використання  ресурсів
інтелектуального  капіталу.  В  свою  чергу  інтелектуальний  капітал  займає
ключове  місце  в  системі  конкурентоспроможності  промислового
підприємства,  саме  тому  постає  питання  аналізу  підходів  до  управління
інтелектуальним капіталом в системі управління підприємством.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами,
темами. Дипломну роботу ОКР "магістр" виконано в 
Національному технічному університеті України «КПІ» (м. 
Київ) відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри
менеджменту. Результати дослідження, проведеного в 
роботі, є частиною наукової теми: «Управління розвитком 
підприємства в умовах ресурсних обмежень» (№ НДР 
0114U001135) – внесок автора полягає в зазначенні 
детального алгоритму підвищення ефективності 
управління інтелектуальним капіталом на основі 
системного підходу до його використання на підприємстві.

Мета  роботи полягає  в  опрацюванні  теоретичних  та  практичних
підходів  до  управління  інтелектуальним капіталом підприємства  в  системі
його інноваційної діяльності.

Мета  роботи  зумовила  необхідністю  постановки  та  вирішення
наступних завдань:

 дослідити  економічний  зміст  інтелектуального капіталу  та  принципи
його управління в системі інноваційної діяльності підприємства;

 розглянути науково-практичні методи оцінки інтелектуального капіталу
підприємства;

 дослідити  зарубіжний  та  вітчизняний  досвід  використання
інтелектуального капіталу в системі управління підприємством;

 дослідити  принципи  управління  та  використання  інтелектуального
капіталу на ДП «Антонов»;

 розробити  проекти  інфраструктурного  забезпечення  використання
інтелектуального капіталу в системі управління підприємством;

 спрогнозувати можливий економічний результат від реалізації заходів
щодо  використання  інтелектуального  капіталу  в  системі  управління
підприємством.
Об’єктом дослідження є інтелектуальний капітал в системі управління

підприємством.



Предметом  дослідження є  складові  інтелектуального  капіталу  ДП
«Антонов» та принципи його управління.

 У процесі вирішення теоретичних завдань було застосовано наступні
методи  дослідження:  системного,  логічного  і  багатофакторного  аналізу,
індукції  та  дедукції,  конкретизації  і  абстрагування,  методи  вибірки,
порівняння,  угруповання,  методи  економіко-математичного  моделювання,
табличні та графічні прийоми подання інформації.

Наукова новизна роботи полягає у пропозиціях використання якісних
методів  при  оцінці  складової  частини  інтелектуального  капіталу
підприємства,  нематеріальних  активів,  задля  спрощення  управлінських
процесів та ефективності його використання.

В  дипломній  роботі  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «магістр»
розроблені  рекомендації  та  пропозиції  щодо  розробки  програми  розвитку
інфраструктури  використання  інтелектуального  капіталу  в  системі
управління  ДП  «Антонов».  Зазначені  рекомендації  були  розглянуті
керівництвом  ДП  «Антонов»  та  було  визнано  можливість  практичного
застосування в майбутньому окремих заходів та пропозицій щодо активізації
використання  інтелектуального  капіталу  в  системі  управління
підприємством(акт впровадження № 24п-42 від 25.12.2015).
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