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Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему 

 

«Організаційно-економічне забезпечення інноваційного підприємництва» 

 60  сторінки, 3 рисунків, 20 таблиць, 23 використане джерело, 2 додатки. 

 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ІННОВАЦІЇ, 

ДІАГНОСТИКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Об’єкт дослідження – процес обґрунтування та прийняття рішень із 

забезпечення  розвитку інноваційного підприємництва. 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні підходи щодо 

організаційно-економічного забезпечення інноваційного підприємництва 

Мета роботи – формування теоретичних аспектів, проведення аналізу 

організаційно-економічного забезпечення  як основи інноваційного розвитку 

підприємництва та розробці пропозицій щодо покращення економічних показників. 

Методи дослідження – системний підхід, групування, графічне моделювання 

організаційних структур. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpиті теоретичні основи 

організаційно-економічного забезпечення підприємництва, поняття «інновації», 

процес прийняття інноваційних рішень та їх вплив на інноваційну діяльність 

підприємництва. 

  У другому розділі проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів 

забезпечення інноваційного розвитку підприємств, виконано SWOT аналіз 

підприємства визначено оцінку забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

У третьому розділі розглянуті напрями та запропоновані пропозиції щодо 

покращення організаційно економічного забезпечення інноваційної діяльності 

шляхом впровадження CRM системи. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства будь-

якого бізнесу в сфері інноваційного підприємництва. 
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