
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

 «До захисту допущено»

Завідувач кафедри

________ д.е.н., проф. Дергачова В.В.

04 червня 2018 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття ступеня  бакалавра

з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

на тему  «Впровадження інноваційної діяльності на підприємстві 

(на прикладі ПАТ «Миронівський хлібпродукт»)»

Виконав:  студентка 4-го курсу, групи  УІ-41
КОБА АЛІНА АНАТОЛІЇВНА

________________
(підпис)

Керівник: доцент кафедри менеджменту, 
канд. екон. наук, доцент ГУК О. В. ________________

(підпис)

Рецензент: завідувач кафедри математичного моделювання 
економічних систем, канд. екон. наук, доцент

ЖУКОВСЬКА О. А.
________________

(підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі 
немає запозичень з праць інших авторів 
без відповідних посилань.
Студент _______________

(підпис)

Київ – 2018 року



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра менеджменту

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Напрям  підготовки  6.030601   «Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                   Завідувач кафедри

                                                                   ________ д.е.н., проф.  Дергачова В.В. 

                                                                   28 вересня 2017 р.

   

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ  СТУДЕНТУ

Кобі Аліні Анатоліївні
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– прорахувати та довести економічний ефект від впровадження;

5. Перелік графічного матеріалу: 
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