
РЕФЕРАТ 

 
Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» натему 

«Управління проектним фінансуванням інноваційного портфелю підприємства (на 

прикладі ТОВ «Атон»)» містить 96 сторінки, 38 таблиць, 20 рисунків, 15 формул. 

Перелік посилань нараховує 73 найменувань.  

Актуальність теми. Господарювання вітчизняних промислових підприємств 

в умовах обмежень доступності джерел фінансування, а також несприятливій 

економічній ситуації в Україні, набуває для них нових викликів. Проектне 

фінансування, як один з методів фінансування програм інноваційно-інвестиційного 

розвитку промислових підприємств, є фінансовим інструментом досягнення 

конкурентних переваг підприємства. Проте, розгляд окремо взятих інноваційних 

проектів, їх реалізація шляхом залучення проектного фінансування в межах наявної 

організаційної структури, є недостатнім підходом. Саме тому, система управління 

проектним фінансуванням портфелю інноваційних проектів в межах тієї чи іншої 

організаційної структури підприємства, в нестабільному зовнішньому середовищу 

набуває особливу актуальність. 

Зв'язок роботи з науковими програмами планами та темами. Дипломну 

роботу другого (магістерського) рівня вищої освіти 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 

удосконаленні системи управління проектним фінансуванням на підприємстві та 

обґрунтуванні впровадження механізмів управління проектним фінансуванням на 

засадах системного підходу до його використання.   

Метою роботи є опрацювання теоретичних та практичних підходів до 

управління проектним фінансуванням підприємства в системі управління 

портфелю інноваційних проектів підприємства. 

Завдання роботи. Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення 

наступних завдань: 

– дослідити економічних зміст проектного фінансування та принципи його 

управління в межах організаційної структури підприємства;  

– розглянути науково-практичні підходи до управління проектами;  

– дослідити зарубіжний та вітчизняний досвід використання проектного 

фінансування в системі управління підприємством;  

– розробити проекти інноваційного розвитку з використанням різних джерел 

їх фінансування в системі управління підприємством; 

– спрогнозувати можливий економічний результат від реалізації заходів щодо 

використання системи управління проектним фінансуванням.  

Об’єктом дослідження є система управління проектним фінансуванням 

портфелю інноваційних проектів ТОВ «Атон»  



Предметом дослідження є сукупність принципів, методів та інструментів 

управління проектним фінансуванням підприємства.  

Методи дослідження. В дипломній роботі використовувались аналіз, синтез, 

узагальнення, спостереження, порівняння, балансовий, графічний, економіко-

математичний, а також методи: аналізу фінансових коефіцієнтів та індикаторів 

інноваційної діяльності (для оцінки ефективності фінансової та інноваційної 

діяльності підприємства), графічний (для наочного відображення розрахунків). 

Теоретико-методологічною основою дипломної роботи є формування шляхів 

використання системи управління проектним фінансуванням в системі управління 

проектами на підприємстві відповідно до наявної організаційної структури. 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 дослідження полягає у розроблених пропозиціях з 

покращення управління проектним фінансуванням портфелю інноваційних 

проектів на рівні підприємства відповідно до існуючих міжнародних й 

національних стандартів проектного менеджменту, в межах конкретної 

організаційної структури.  

Практична значущість. Результати дослідження, викладені в дипломній 

роботі другого (магістерського) рівня вищої освіти, дозволяють зробити висновок: 

розроблена програма заходів щодо формування системи управління проектним 

фінансуванням портфелю інноваційних проектів дозволяє збалансувати портфель 

проектів ТОВ «Атон», диверсифікувати ризики та збільшити вартість компанії. До 

того ж розроблені рекомендації та пропозиції були представлені на розгляд 

керівництва ТОВ «Атон», де було визнано можливість практичного застосування 

запропонованого комплексу заходів з управління проектним фінансуванням в 

процесі діяльності підприємства (акт впровадження № 2512 від 25.12.15). 

Апробація результатів роботи. Основні теоретичні та практичні результати 

дослідження доповідались на VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції – 

«Сучасні підходи до управління підприємствами» (Київ, 23 квітня 2015 р.); 
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