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РЕФЕРАТ

Дипломна робота представлена на ____ сторінках комп’ютерного
тексту, містить ____ таблиць, ______ рисунків, ____ формул і список
використаних джерел із 48 найменувань.
Предметом дослідження є: інноваційний розвиток бізнесу.
 Об’єктом дослідження є: Публічне акціонерне товариство
«Крюківський вагонобудівний завод».
Дипломну роботу присвячено аналізу теоретичних основ забезпечення     
інноваційного  розвитку      підприємства), проаналізовано фінансово-
господарську діяльність  ПАТ «КВБЗ», запропоновано шляхи забезпечення 
інноваційного розвитку бізнесу (на прикладі машинобудівного 
підприємства),проаналізовано шляхи забезпечення інноваційного розвитку 
машинобудівного підприємства (на прикладі ПАТ «КВБЗ»).                                   
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The thesis is devoted to analyzing the theoretical foundations of ensuring
innovative business development of PJSC "KRCBW" (Kryukov Railway Car
Building Works), analyzed financial and economic activity of PJSC 
"KRCBW",suggested ways to ensure innovative development of the machine-
building enterprise (by PJSC "KRCBW" example).

Key words: innovation activity, development, investment activity,
efficiency, business.


