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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена розв’язанню актуального наукового
завдання до розвитку механізму управління інноваційною діяльністю
підприємства комунальної форми власності. В дипломній роботі розглянуті
методичні засади та теоретичні аспекти інновацій ті інноваційної діяльності
підприємств. Зроблена оцінка техніко-економічних, фінансових показників
діяльності підприємства дала змогу визначити недоліки в роботі підприємства 
та визначити резерви її покращення. На основі аналізу ефективності 
інноваційної діяльності даного підприємства за період 2015-
2017 рр. розглянуті питання розвитку механізму управління інноваційною
діяльністю, що націлені на удосконалення системи фінансування потреб
розвитку підприємства водопровідного господарства за рахунок
впровадження інновацій направлених на ресурсозбереження та визначені
напрямки подальшої інновацізації підприємства.

Ключові слова : інновації, інноваційна діяльність, управління
інноваційною діяльністю, інноваційні ризики; інновацізація підприємства.

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific problem to the
development of the mechanism of management of innovative activity of the utility
company. In the thesis the methodical principles and theoretical aspects of
innovations of the innovation activity of enterprises are considered. The made
assessment of technical and economic, financial indicators of the enterprise activity
has made it possible to identify deficiencies in the work of the enterprise and
determine the reserves for its improvement. On the basis of the analysis of the
efficiency of the innovation activity of this enterprise for the period 2015-2017, the
issues of development of the mechanism of management of innovative activity
aimed at improving the financing system of the needs of the enterprise of the water
supply enterprise through the introduction of innovations aimed at resource
conservation and the directions of further innovation of the enterprise are
considered.

Key words: innovations,innovation activity,innovative activity  management, 
innovation risks; Innovation of the enterprise


