
РЕФЕРАТ

Дипломна  робота  на  здобуття  ступеня  бакалавра  на  тему:  “Розробка

бізнес-моделі функціонування інноваційного акселератора (на прикладі ТОВ

«Бізнес  акселератор  Агрочелендж»)”  містить  80  сторінку,  11  таблиць,  8

рисунків. Перелік посилань нараховує 43 найменування. 

Метою роботи є порівняння класичної бізнес  моделі функціонування

акселератора  та  розробка  нової  бізнес  моделі,  Аналіз  та  удосконалення

ведення моделі бізнесу.

У  процесі  виконання  дипломної  роботи  застосовувалася  сукупність

загальних та специфічних наукових методів. У процесі дослідження процесу

виходу стартап-проекту на ринок застосовувалися: системний підхід, методи

економічного і статистичного аналізу, групування, графічного моделювання

організаційних  структур.  Для  отримання  аналітичної  інформації  були

використані дані статистичної звітності, внутрішньої звітності. Теоретичною

основою дослідження є роботи провідних зарубіжних та вітчизняних вчених,

що присвячені питанням роробки інноваційної бінес моделі на міжнародному

та українському ринку.

Результати  проведеного  дослідження  демонструють  що  модель

акселератора має чинники до змін при впровадженні інформаційних центрів,

готовність акселератора для сприйняття інновації  та  виявляють економічну

вигоду  використання  послуг  ТОВ  «Бізнес  акселератор  Агрочелендж»  для

розробки  нової  бізнес  моделі.  З  розрахунків  слідує,  що  просування  за

менторства акселератора зменшує збитки від операційної діяльності кожного

року, що означає, що у проекту є економічно обгрунтовані підстави обирати

даний шлях виходу на ринок. Економія ресурсів, кадрів та менторство, це те,

що дасть робота при інноваційній бізнес моделі. 
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ABSTRACT

Bachelor's thesis includes 80 pages, 11 tables, 8 drawings. The bibliography

list consists of 44 items.

The  purpose  of  the  work  is  to  compare  the  classical  business  model  of

accelerator  functioning  and  to  develop  a  new  business  model,  analysis  and

improvement of business model management.

In  the course  of  the  implementation of  the  thesis  used a  set  of  general  and

specific scientific methods.  In the process of  studying the process of  launching a

startup project on the market used: a systematic approach, methods of economic and

statistical  analysis,  grouping,  graphical  modeling of  organizational  structures.  For

obtaining  analytical  information,  statistical  reporting,  internal  reporting  data  was

used. The theoretical basis of the research is the work of leading foreign and domestic

scientists devoted to issues of the development of the innovative biennial model on

the international and Ukrainian market.

The  results  of  the  research  show that  the  accelerator  model  has  factors  for

changes in the implementation of information centers, the readiness of the accelerator

for the perception of innovation and the economic benefit of using the services of

LLC  Business  Accelerator  Agroholding  for  the  development  of  a  new  business

model.  It  follows  from  the  calculations  that  the  advancement  of  the  accelerator

mentor reduces the losses from operating activities each year, which means that the

project  has economically  grounded reasons for  choosing this  way of  entering the

market. Saving resources, staffing and mentoring is something that will give a job in

an innovative business model.
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