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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация: 74 страницы, 26 рисунков, 50 литературных 
источников, 3 приложения. 

 
ИНВЕСТИЦИИ, ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ, АКЦИОНЕРНАЯ СТОИМОСТЬ 

 
Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена 

необходимостью создания условий для более эффективного развития 
инновационных компаний с учетом специфики их финансирования 
посредством механизмов использования первичного публичного размещения 
акций. 

Целью исследования является разработка предложений по развитию 
механизмов использования первичного публичного размещения акций для 
инвестиционного обеспечения инновационных компаний. 

Объект исследования – механизм первичных публичных размещений 
акций (IPO). 

Предмет исследования – экономические процессы формирования и 
организации функционирования инвестиционного обеспечения инновационных 
компаний через механизм IPO. 

Методологической основой магистерской диссертации послужили 
диалектический, системный и эволюционный подходы. В процессе 
исследования применялись методы позитивного и нормативного, 
сравнительного анализа, статистические методы и моделирование. 

Научная новизна исследования заключается в разработке предложений, 
основанных на изучении мирового опыта, направленных на развитие 
механизмов использования первичного публичного размещения акций для 
инвестиционного обеспечения инновационных компаний. 

Практическая значимость работы определяется тем, что ее основные 
положения и практические разработки могут быть использованы 
специалистами при разработке механизма первичного публичного размещения 
акций для инвестиционного обеспечения компаний ИТ-сектора. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Магістарская дысертацыя:  74 старонкi, 26 малюнкаў, 50 літаратурных 
крыніц, 3 дадаткi. 

 
ІНВЕСТЫЦЫІ, ПЕРШАСНАЕ ПУБЛІЧНАЕ РАЗМЯШЧЭННЕ АКЦЫЙ, 

ІНАВАЦЫЙНЫЯ КАМПАНІІ, ФІНАНСАВЫ РЫНАК, КАПІТАЛІЗАЦЫЯ 
КАМПАНІІ, АКЦЫЯНЕРНЫ КОШТ 

 
Актуальнасць тэмы магістарскай дысертацыі абумоўлена неабходнасцю 

стварэння ўмоў для больш эфектыўнага развіцця інавацыйных кампаній з 
улікам спецыфікі іх фінансавання пры дапамозе механізмаў выкарыстання 
першаснага публічнага размяшчэння акцый. 

Мэтай даследавання з'яўляецца распрацоўка прапаноў па развіцці 
механізмаў выкарыстання першаснага публічнага размяшчэння акцый для 
інвестыцыйнага забеспячэння інавацыйных кампаній. 

Объект исследования – механізм першасных публічных месцаванняў 
акцый (IPO). 

Предмет исследования – эканамічныя працэсы фарміравання і 
арганізацыі функцыянавання інвестыцыйнага забеспячэння інавацыйных 
кампаній праз механізм IPO. 

Метадалагічнай асновай магістарскай дысертацыі паслужылі 
дыялектычны, сістэмны і эвалюцыйны падыходы. У працэсе даследавання 
ўжываліся метады пазітыўнага і нарматыўнага, параўнальнага аналізу, 
статыстычныя метады і мадэляванне. 

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў распрацоўцы прапаноў, 
заснаваных на вывучэнні сусветнага вопыту, накіраваных на развіццё 
механізмаў выкарыстання першаснага публічнага размяшчэння акцый для 
інвестыцыйнага забеспячэння інавацыйных кампаній. 

Практычная значнасць працы вызначаецца тым, што яе асноўныя 
палажэнні і практычныя распрацоўкі могуць быць выкарыстаны спецыялістамі 
пры распрацоўцы механізму першаснага публічнага размяшчэння акцый для 
інвестыцыйнага забеспячэння кампаній ІТ-сектара. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан аб'екта даследвання, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Master's thesis:  74 pages,  26 figures, 50 references, 3 apps. 
 
INVESTMENTS, INITIAL PUBLIC OFFERING, INNOVATION 

COMPANY, FINANCIAL MARKET, COMPANY’S CAPITALIZATION, 
SHAREHOLDER VALUE 

 
Relevance of a subject of the master thesis is due to the need of creation of 

conditions for more effective development of the innovative companies taking into 
account specifics of their financing by means of mechanisms of use of initial public 
offering. 

The aim of this study is to develop proposals for the development of 
mechanisms for the use of an initial public offering for investment support for 
innovative companies 

Object of research – mechanism of initial public offerings (IPO). 
Subject of research – economic processes of formation and functioning of the 

organization of the investment support for innovative companies through the IPO 
mechanism. 

The methodological basis of master's thesis served as dialectical, systemic and 
evolutionary approaches. In the study applied the methods of positive and normative, 
comparative analysis, statistical methods and modeling. 

Scientific novelty of a research consists in development of the offers based on 
studying of international experience, aimed at the development of mechanisms of use 
of initial public offering for investment providing the innovative companies. 

The practical importance of work is determined that its basic provisions and 
practical developments can be used by specialists in case of development of the 
mechanism of initial public offering for investment providing the companies of IT 
sector. 

Author of this work confirms that resulted in the thesis analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the object, and all borrowed from the 
literature and other sources of theoretical, methodological and methodical aspects and 
concepts are with references to their authors. 
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