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Мета роботи полягає в дослідженні інвестиційно - інноваційного розвитку

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» в умовах загострення конкуренції.

Відповідно  до  вказаної  мети  в  роботі  розглянуто  наступні  питання:

досліджено  теоретико  -  методичні  основи  визначення  інвестиційно  -

інноваційної  привабливості  підприємств,  розглянуто  та  проаналізовано

проблеми, які перешкоджають реалізації інноваційно - інвестиційному розвитку

ПАТ  «КВБЗ»  в  сучасних  умовах,  проведено  техніко  -  економічний  аналіз

діяльності  заводу,  впроваджено  заходи  щодо  підвищення  інноваційної

діяльності  та  інвестиційної  привабливості  ПАТ  «КВБЗ»,  проведено

удосконалення  діяльності  підприємства,  здійснено  розрахунок  економічної

ефективності від впровадження запропонованих проектних заходів.

Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи,

які  підвищать  інноваційний  потенціал  підприємства  та  надасть  йому  змогу

покращити інвестиційну привабливість в умовах розбудови ринкових відносин.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в

результаті  дослідження.  Під  час  аналізу  отриманих  даних,  обґрунтовано

впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інновації, управління 

інноваційним розвитком.


