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1. Стан проблеми та 

теоретичні основи 

підвищення ефективності 

інноваційної діяльності 

виробничо-торговельних 

підприємств будівельної 

галузі 

Аналіз стану, тенденцій інноваційної 

активності вітчизняних та зарубіжних 

підприємств. Теоретичні підходи до 
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результативності його господарської та 
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малого підприємства 
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РЕФЕРАТ 

МАЛЕ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВИРОБНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ, АНАЛІЗ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, МОДЕЛЬ ТА ЕТАПИ 

РЕАЛІЗАЦЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ. 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему «Напрями 

підвищення інноваційної діяльності підприємства». 

63 сторінки, 5 рисунків, 9 таблиць, 51 інформаційне джерело, 2 додатка. 

Об’єкт дослідження – процеси інноваційної діяльності малого виробничо-

торговельного підприємства «Інтербуд». 

Предмет дослідження – прикладні механізми формування ефективної інноваційної 

діяльності малого виробничо-торговельного підприємства «Інтербуд». 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування й розробка рекомендацій та інструментарію 

щодо вдосконалення інноваційної діяльності малого виробничо-торговельного будівельного 

підприємства «Інтербуд».  

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, статистичний, 

 аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpито стан проблеми та теоретичні 

основи підвищення ефективності інноваційної діяльності виробничо-торговельних 

підприємств будівельної галузі. 

У другому розділі визначено особливості та проблеми інноваційної діяльності малих 

будівельних підприємств України, наведено організаційно-економічну характеристику 

підприємства «Інтербуд», здійснено оцінка та аналіз результативності його господарської та 

інноваційної діяльності, виконано прогноз змін основних показників інноваційно-фінансової 

діяльності підприємства. 

У третьому розділі наведено напрями підвищення ефективності підприємницької 

діяльності малого підприємства «Інтербуд». 

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства малого бізнесу в 

сфері виробничо-торговельного будівельного підприємництва. 

 
 


