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У дипломній  роботі  розкриті  поняття  інновацій  та  управління  інноваційним 

розвитком підприємства, також було сконцентровано увагу на розгляд існуючих 

методах управління інноваційним розвитком. В процесі розгляду перерахованих 

вище питань, ми розробляли можливість впровадження на підприємстві ПрАТ 

«ПГЗК» нових методів управління інноваціями.

Після  того  як  була  дана  оцінка  фінансового  стану  підприємства  ПрАТ 

«ПГЗК»,  ми проаналізували ефективність  економічної  частини підприємства. 

Спираючись на ці дані, був розроблений механізм впровадження інновацій на 

підприємстві та ряд нововведень допомагають, економити гроші і зменшити ряд 

негативних факторів, що впливають на екологію навколишнього середовища.

Ключові  слова: інновації,  управління інноваціями на підприємства,  гірничо-

збагачувальні підприємства.

In the thesis, the concepts of innovation and management of innovative development 

of  the  enterprise  were  disclosed,  and  attention  was  paid  to  the  consideration  of 

existing methods of managing innovative development. In the course of consideration 

of the above-mentioned issues, we have developed the possibility of introducing new 

methods of innovation management at the enterprise PPA "PGZK".

After  assessing  the  financial  condition  of  the  enterprise  PAP "PGZK",  we 

analyzed the efficiency of the economic part of the enterprise. On the basis of these 

data, a mechanism was developed to introduce innovations in the enterprise and a 

number of innovations that help save money and reduce a number of negative factors 

affecting the environment.

Key words: innovations, innovation management for enterprises, mining and 

processing enterprises.
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