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 Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. - Кременчук, 2018. - 199 с., 19 
іл., 46 табл., 109 формул, 4 додатки, 37 джерел.
     Мета роботи полягає в досліджені шляхів підвищення інноваційного
потенціалу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за умов виходу на
зовнішні ринки.
     Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
досліджено теоретичні основи інновацій та інноваційного потенціалу,
розглянуто та проаналізовано інноваційні процеси на підприємстві, проведено
техніко - економічний аналіз діяльності заводу, впроваджено заходи щодо
підвищення інноваційного потенціалу ПАТ «КВБЗ», проведено аналіз
діяльності підприємства на зовнішньому ринку, проведено розрахунок
економічної ефективності від впровадження запропонованих проектних
заходів.
     Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи,
які підвищать інноваційний потенціал підприємства та надасть йому змогу
відповідають сучасним умовам господарювання.
     Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.
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