
РЕФЕРАТ

Дипломна  робота  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «магістр»  на  тему

«Механізм  управління  інноваційним  розвитком підприємства  (на  прикладі

УМГ «Прикарпаттрансгаз»)» містить 99 сторінок, 19 таблиць, 12 рисунків, 21

формулу. Перелік посилань нараховує 61 найменування.

Актуальність  теми.  Стрімкий розвиток  ринкових відносин в  Україні,

необхідність  її  входу  в  світовий  інтеграційний  процес,  необхідність

зменшення  ризиків  в  енергетичному  секторі  України,  модернізація

газотранспортних  систем  як  на  фізичному  так  і  на  рівні  програмного

забезпечення  спрямовують  все  більше  зацікавлення  до  вдосконалення

інноваційної  діяльності  підприємств  газотранспортного  сектору.  Тому

вивчення різних аспектів управління інноваційною діяльністю, особливо на

рівні  підприємства  як  основної  та  першочергової  ланки  інноваційного

комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.

Магістерська  робота  є  фрагментом  науково-дослідної  роботи  кафедри

менеджменту  на  тему:  «Стратегічне  управління  інноваційним  розвитком

промислових підприємств», (№ держреєстрації 1701U02070921).

Мета  роботи  полягає  даної  роботи  є  теоретичне  обґрунтування  і

розробка рекомендацій щодо формування механізму управління інновацйним

розвитком вітчизняного підприємства газотранспортної галузі.

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань:

– дослідження механізму інноваційного розвитку підприємства;

– розгляд фінансових доходів та видатків, повязаних з транзитом газу

є філії управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз»

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»; 

– аналіз  інноваційної  діяльності  підприємства та  виявлення слабких

сторін існуючого механізму;

– визначення  перспектив  управління  інноваційним  розвитком  філії

управління  магістральних  газопроводів  «Прикарпаттрансгаз»  ДК

«Укртрансгаз»  НАК  «Нафтогаз  України»;  розробка  рекомендацій

щодо  формування  механізму  управління  інноваційним  розвитком

підприємства;

– обґрунтування  та  економічна  оцінка  запропонованого  механізму

інноваційного розвитку.



Об'єктом  дослідження  є:  інноваційний  розвиток  філії  управління

магістральних  газопроводів  «Прикарпаттрансгаз»  ДК  «Укртрансгаз»  НАК

«Нафтогаз України».

Предметом  дослідження  є:  механізм  управління  інноваційним

розвитком підприємства.

Методи дослідження. У роботі для досягнення поставленої мети було

використано  такі  методи  дослідження:  статистичного  аналізу,  експертне

оцінювання;   графічний  метод,  діалектичний,  абстрактно-логічний  і

системного аналізу, розрахунково-конструктивний та порівняння.

Наукова  новизна  одержаних  результатів полягає   у  розробці  нового

механізму  інноваційного  розвитку  УМГ  «Прикарпаттрансгаз»;  було

розроблено  систему  рекомендації  щодо  діючої  структури  механізму

інноваційного розвитку підприємства, при цьому було враховано складність

реалізації даного проекту, по причині статусу підприємства  як стратегічного. 

Практичне  значення  одержаних  результатів  полягає  в  тому,  що  їх

впровадження  дозволить  зміцнити  фінансову  стабільність  УМГ

«Прикарпаттрангаз», допоможе досліджуваному підприємству удосконалити

процес  інноваційного  розвитку.  Також  запропоновані  заходи  посприяють

залученню інвестицій  до УМГ «Прикарпаттрангаз».

Висновки  та  рекомендації  щодо  використання  результатів  роботи

можуть знайти конкретну реалізацію в діяльності УМГ «Прикарпаттрансгаз»

при  розробці  керівництвом підприємства  шляхів  вдосконалення  механізму

інноваційного розвитку та стабілізації фінансового стану в майбутньому.

Апробація результатів дослідження. Теоретичні та практичні результати

дипломної роботи висвітлені у двох самостійних наукових працях.
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інноваційним  розвитком,  обчислення  великих  масивів  інформації,

газотранспортна магістраль.


