
АНОТАЦІЯ 

 

Тема: Розробка бізнес-плану впровадження інноваційних технологій (на 

прикладі ТОВ «Стерео Арт»). 

Об’єкт дослідження: ТОВ «Стерео Арт». 

Предметом дослідження є господарська діяльність підприємства. 

Метою дослідження є обґрунтування складу бізнес-плану, структури його 

розділів та розрахунок показників, зорієнтованих на підвищення ефективності 

підприємницької діяльності шляхом впровадження інноваційних технологій. 

Методи дослідження: економіко-статистичні, математичні, експертні, 

соціологічне опитування, анкетування. 

Проведене дослідження економічного змісту бізнес-планування, основ 

створення бізнес-планової інформаційної системи та розробки бізнес-плану. 

Проаналізований стан і перспективи розвитку целюлозно-паперової 

промисловості України. Обґрунтовані шляхи покращання діяльності 

ТОВ «Стерео Арт». Розроблені основні розділи бізнес-плану, розраховані 

основні показники окупності проекту та погашення кредиту. 

Апробація результатів. Результати впроваджені в діяльність 

ТОВ «Стерео Арт». 

Ключові слова: бізнес-план, гофрокартон, процес управління, 

стимулювання збуту, логістика продаж. 



АННОТАЦИЯ 

 

Тема: Разработка бизнес-плана внедрения инновационных технологий (на 

примере ООО «Стерео Арт). 

Объект исследования: ООО «Стерео Арт». 

Предметом исследования выступает хозяйственная деятельность 

предприятия. 

Целью исследования является обоснование состава бизнес-плана, 

структуры его разделов и расчет показателей, ориентированных на повышение 

эффективности предпринимательской деятельности путем внедрения 

инновационных технологий. 

Методы исследования: экономико-статистические, математические, 

экспертные, социологический опрос, анкетирование. 

В работе проведено исследование экономического содержания бизнес-

планирования, основ создания бизнес-плановой информационной системы и 

разработки бизнес-плана. Проанализировано состояние и перспективы 

развития целлюлозно-бумажной промышленности Украины. Обоснованы пути 

улучшения деятельности ООО «Стерео Арт». Разработаны основные разделы 

бизнес-плана, рассчитаны основные показатели окупаемости и погашения 

кредита. 

Апробация результатов. Результаты внедрены в деятельность 

ООО «Стерео Арт» 

Ключевые слова: бизнес-план, гофрокартон, процесс управления, 

стимулирования сбыта, логистика продаж. 

 

 



ABSTRACT 

 

Subject: Business plan innovative technologies (for example, Ltd "Stereo 

Art"). 

Object of study: Ltd "Stereo Art". 

The object of study is business enterprise. 

Aim of research is to study the composition of a business plan, its structure 

and calculation of chapters, aims to enhance business efficiency through the 

introduction of innovative technologies. 

Methods: economic-statistical, mathematical, expert sociological survey 

questionnaires. 

Conducted research economic content of business planning, foundations of a 

business information system planning and developing a business plan. The state and 

prospects of development of the pulp and paper industry Ukraine. The ways of 

improvement of the Ltd "Stereo Art". Developed major sections of a business plan 

designed key indicators and project payback the loan. 

Testing results. Results are embedded in activities Ltd "Stereo Art" 

Tags: business plan, corrugated board, process management, sales promotion, 

logistics sale. 

 

 

 


