
РЕФЕРАТ

Дипломна  робота  на  тему:  «Управлінная  інвестиційо-інноваційною
діяльністю (на прикладі ПрАТ «Вентиляційні системи» містить 1  сторінок,
20 таблиць, 20 рисунків,  6 додатків. Список використаних джерел  нараховує
55 найменування.

Актуальність  теми.  Реалізація  моделі  інноваційного  розвитку
національної  економіки  та  суб’єктів  господарювання  вирішальним  чином
залежить від наявності  й доступності  різноманітних джерел інвестиційних
ресурсів.  З  особливою гостротою ця проблема постає  для машинобудівної
галузі, яка є фондоутворюючою та визначає рівень технологічного розвитку
інших секторів економіки.

Зв’язок  роботи  з  науковими програмами,  планами,  темами.  Дипломна
робота  другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти  виконувалась  в
Національному технічному університеті  України «Київський політехнічний
інститут» відповідно до планів наукових досліджень кафедри менеджменту.
Результати  досліджень,  проведеного  в  роботі  є  частиною  наукової  теми:
«Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (№ДР
0114U001135)  –  внесок  автора  полягає  в  обґрунтуванні  ефективних
інструментів та удосконаленні практичних рекомендацій щодо формування та
реалізації  організаційно-економічного  механізму  інвестиційного
забезпечення інноваційною діяльністю підприємства.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є розроблення
теоретичних положень та обґрунтування методико-прикладних рекомендацій
з  удосконалення  інвестиційного  забезпечення  інноваційної  діяльності
машинобудівних підприємств. 

Досягнення  поставленої  мети  зумовило  необхідність  вирішити  такі
завдання:

– визначити сутність інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства;
– вивчити  методологію   управління  інвестиційно-інноваційної  діяльності

підприємства;
– систематизувати  методи  оцінювання  ефективності  інвестиційного

забезпечення інноваційної діяльності підприємства;
– здійснити ретроспективний аналіз інвестиційного забезпечення інноваційної

діяльності вітчизняних підприємств машинобудування;
– провести  моніторинг  інвестиційного  забезпечення  інноваційної  діяльності

підприємства;
– оцінити  ефективність  інвестиційного  забезпечення  інноваційної  діяльності

підприємства;
– сформувати напрямки розвитку інноваційної діяльності підприємства;
– розробити  структурно-логічну  модель  ефективної  системи  інвестиційного

забезпечення інноваційної діяльності підприємства;
– визначити  економічний  ефект  впровадженого  механізму  інвестиційного

забезпечення інноваційної діяльності.
Об’єктом  дослідження  є  інвестиційне  забезпечення  інноваційної

діяльності підприємств. 
Предметом  дослідження  є  теоретичні,  методичні  і  практичні  засади

інвестиційно-інноваційної забезпечення діяльності підприємств.
Методи  дослідження.  Для  вирішення  поставлених  у  роботі  завдань

використано  такі  методи  дослідження:  системного  аналізу  (для  розкриття
основ понятійного апарату системи інвестиційного забезпечення інноваційної
діяльності  підприємств);  статистичного аналізу (для аналізування сучасних
тенденцій  інноваційної  діяльності  машинобудівних  підприємств  та  її
інвестиційного забезпечення); факторного аналізу (для визначення чинників,
що впливають на обсяги інвестицій в інноваційну діяльність машинобудівних
підприємств); моделювання (визначення раціональних обсягів інвестиційних
ресурсів,  які  спрямовуються  на  фінансування  інноваційної  діяльності);



графічний  метод  (для  наочного  зображення  теоретичного  й  аналітичного
матеріалу дипломної роботи).

Наукова  новизна  одержаних  результатів  полягає  в  розвитку
теоретичних положень і наданні методичних рекомендацій з удосконалення
інвестиційного  забезпечення  інноваційної  діяльності  підприємства.
Основними науковими результатами дипломної роботи є:

– запропоновано  удосконалену  систему  моніторингу  інвестиційного
забезпечення інноваційної діяльності машинобудівного підприємства, яка, на
відміну від існуючих, має на меті створення фонду інноваційного розвитку з
виділенням складових;

– удосконалено  механізм  регулювання  інвестиційного  забезпечення
інноваційної діяльності підприємства;

– запропоновано  організаційно-економічний  механізм  інвестиційного
забезпечення інноваційних проектів підприємства;

– дістало  подальшого розвитку  визначення  поняття  «система  інвестиційного
забезпечення інноваційної діяльності підприємств»;

- удосконалено  класифікацію   чинників,  що  впливають  на  обсяги
інвестиційного  забезпечення  інноваційної  діяльності  машинобудівних
підприємств, у якій, на відміну від інших, виділено такі ознаки, як результат і
механізм впливу, місце виникнення, ступінь передбачуваності з формуванням
відповідних факторних моделей;

- обґрунтовано  систему  показників  оцінювання  інвестиційного  забезпечення
інноваційної діяльності окремих машинобудівних підприємств.

Практичне  значення  одержаних  результатів.  Практичне  значення
дипломної  роботи  полягає  у  можливості  використання  дирекції
досліджуваного  підприємства  методичних  рекомендацій  з  питань:
формування системи моніторингу інвестиційного забезпечення інноваційної
діяльності.  Застосування  запропонованих  рекомендацій  у  діяльності
машинобудівних  підприємств  сприятиме  вдосконаленню  інвестиційного
забезпечення їх інноваційної діяльності.

Розроблені  в  дипломній  роботі  другого (магістерського)  рівня  вищої
освіти  рекомендації  та  пропозиції  щодо  формування  напрямків  розвитку
інноваційної  діяльності були представлені на розгляд ради директорів ПрАТ
«Вентиляційні  системи»,  де  було  визнано  можливість  практичного
застосування  в  майбутньому  пропозицій  щодо  організаційно-економічного
механізму  інвестиційного  забезпечення  інноваційних  проектів    (акт
впровадження № 14-с від 24.12.2015).

Апробація  результатів  роботи.  Основні  результати  досліджень,
висновки  і  рекомендації,  викладені  в  дипломній  роботі,  доповідались  і
обговорювались  на  міжнародних,  всеукраїнських  і  міжвузівських  науково-
практичних конференціях, зокрема: 

– IV  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  –  «Сучасні  підходи  до
управління підприємством», (Київ, 23 квітня 2015 р.);

– Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ
«КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління» (Київ, 2015 р.).
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