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Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему
«Управління інноваційною поведінкою підприємства в системі економічних
відносин (на прикладі ДП «Антонов»)» містить 123 сторінки, 28 таблиць, 17
рисунків, 10 формул, 3 додатка. Перелік посилань нараховує 60 найменувань.
Актуальність теми зумовлена тим, що,циклічний характер
економічних відносин зумовлює виокремлення певних видів інноваційної
поведінки підприємств в залежності від умов діяльності. В інноваційні
діяльності тип інноваційної поведінки підприємства залежить від умов ринку,
які в свою чергу залежать від стадії життєвого циклу інноваційного ринку.
Виокремлення особливостей діяльності підприємства в залежності від даних
умов є важливим аспектом управління інноваційною поведінкою
підприємства.
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: «Стратегічне управління інноваційним розвитком
промислових підприємств» (№ НДР 1701U02070921) – внесок автора полягає
в доповнені класифікації типів інноваційної поведінки в залежності від стадії
життєвого цикду інноваційного ринку та формуванні інноваційної поведінки
державного підприємства за рахунок стимулювання розвитку малих
інноваційних підприємств.
Мета роботи полягає в опрацюванні теоретичних та практичних
підходів до управління інноваційню поведінкою підприємства в системі
економічних відносин.
Мета роботи зумовила необхідністю постановки та вирішення
наступних завдань:
 дослідити інноваційну поведінку підприємства в системі економічних
відносин;
 дослідити основні наукові та практичні підходи до формування
інноваційної поведінки підприємства;
 провести дослідження інноваційної поведінки та чинників розвитку
підприємств авіаційної галузі;
дослідити умови здійснення фінансовго – господарської та інноваційної
діяльності ДП «Антонов»
визначити та аргументувати інноваційну поведінку ДП «Антонов»;
розробити проекти заходів щодо підвищення ефективності управління
інноваційною поведінкою ДП «Антонов»;
визначити економічний ефект та спрогнозувати значення ефективності
зпропонованих заходів.
Об’єктом дослідження єінноваційна поведінка ДП «Антонов».

Предметом дослідження є складові процесу управліяння інноваційної
поведінки ДП «Антонов».
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 доповнені класифікації типів
інноваційної поведінки підприємства та фрмуванні теоретичного мехінзму
здійснення інноваційної поведінки шляхом стимулювання малого
інноваційного підприємсництва.
Розроблені в дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» рекомендації та пропозиції щодо розробки програми управління
інноваційною поведінкою на ДП «Антонов». Зазначені рекомендації були
розглянуті керівництвом ДП «Антонов» та було визнано можливість
практичного застосування в майбутньому окремих заходів та пропозицій
щодо підвищення ефективності управління інноваційною поведінкою ДП
«Антонов». (акт впровадження № 23п-42 від 25.12.2015).
Апробація результатів роботи. Теоретичні положення та практичні
результати дослідження відображені в доповіді на міжнародній науковопрактичній конференції «Інноваційна поведінка підприємства в системі
економічних відносин» (м. Київ, 23 січня 2015 р.).
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