
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет економіки та управління

Кафедра економіки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до випускної роботи
бакалавра з економіки 

на тему:

УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ 
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Виконала: студентка 4 курсу 
групи ЕП-14-1
спеціальності 051 – «Економіка»
(освітньо-професійна програма : Економіка)
Курьонкова А.О.
Керівник Маслак О.І.
Рецензент Карлик Ю.Ю.

Кременчук – 2018 року



РЕФЕРАТ

Дане  дослідження  присвячене  вирішенню  актуального  науково-

практичного  завдання  щодо  управління  технічним  розвитком  будівельних 

підприємств.  В  випускній  роботі  виявлено  сутність  технічного  розвитку 

промислового  підприємства,  розкрито  характеристику  системи  управління 

технічним розвитком підприємства  та  розглянуті  методичні  підходи  до 

оцінювання  технічного  рівня  підприємства.  В  дослідженні  на  основі  аналізу 

технічного  оснащення  підприємства запропоновано  впровадження  технічних 

новацій.

Ключові  слова :  технічний  розвиток,  управління  технічним 

розвитком  підприємства,  оцінювання  технічного  рівня  підприємства, 

технічне оснащення підприємства, технічні новації.

This research is devoted to solving the actual scientific and practical task 

of managing the technical development of construction enterprises. In the final 

work  the  essence  of  technical  development  of  the  industrial  enterprise  was 

revealed, the description of the system of management of technical development 

of theenterprise was revealed and the methodical approaches to the evaluation 

of the technical level of the enterprise were considered. In the research on the 

basis  of  analysis  of  technical  equipment  of  the  enterprise  proposed  the 

introduction of technical innovations.

Key words: technical development, management of technical development 

of the enterprise, estimation of the technical level of the enterprise, technical 

equipment of the enterprise, technical innovations
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