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Анотація 

українською:  
  

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» – Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя, – Тернопіль, 2021.Об'єктом 

дослідження є механізм залучення іноземних інвестицій для розвитку інноваційної 

діяльності підприємства. Метою роботи є розроблення комплексу заходів щодо залучення 

іноземних інвестицій для розвитку інноваційної діяльності підприємства. В роботі 

запропоновано концепцію інноваційної діяльності та залучення іноземних інвестицій для 

розвитку підприємств компанії Coca-cola. 

англійською:  
  

Qualification work for the master's degree in specialty 073 - "Management" specialization 

"Innovation Management"- Ternopil Ivan Puluj National Technical University, - Ternopil, 2021. 

The object of research is mechanism for attracting foreign investment for the development of 

innovative activities of the enterprise. The aim of the work is is the development of a set of 

measures to attract foreign investment for the development of innovative activities of the enterprise. 

The paper establishes the concept of innovation and tries to fashion out strategies to attract foreign 

investment for its development in the Coca-Cola enterprise. 
 


