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АНОТАЦІЯ

   Метою магістерської роботи є становлення інноваційного менеджменту
та управління ризиками на ПрАТ «АвтоКрАЗ» в умовах виходу на зовнішні
ринки.
  Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: аналіз
літературних джерел з питань інноваційного менеджменту і управління
ризиками на машинобудівних підприємствах; проведення характеристики
техніко – економічних показників діяльності ПрАТ «АвтоКрАЗ»; аналіз
інноваційної діяльності і ризиків підприємства; удосконалення організаційної
структури управління ПрАТ «АвтоКрАЗ»; створення інноваційного відділу та
відділу управління ризиками для умов ПрАТ «АвтоКрАЗ». В результаті
проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи, які підвищать
конкурентноздатність підприємства і його продукції на ринку, що відповідають
сучасним умовам господарювання.
  За результатами досліджень керівництвом ПрАТ «АвтоКрАЗ»плануються до 
реалізації запропоновані заходи.

  Ключові слова: інновації,інноваційний менеджмент, інноваційна діяльність, 
ризики, ефективність, організаційна структура управління, зовнішні ринки, 
економіко-математичне моделювання.

  Keywords: innovations, innovative management, innovative activity, risks,
efficiency, organizational structure of management, external markets, economic and
mathematical modeling.

   

                                                 
   

  


