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АНОТАЦІЯ

    Мета роботи полягає в розробці теоретико-методичних та практичних

рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком на основі дослідження 

інноваційних механізмів та визначення їх впливу на діяльність м’ясопереробних

підприємств.

   Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні

завдання: розглянуто сутність і методи інноваційного розвитку; визначено

особливості організації діяльності підприємств м’ясопереробної промисловості 

в ринкових умовах господарювання; охарактеризовано основні напрями їх 

роботи; проведено аналіз показників інноваційних процесів; удосконалено 

організаційну структуру управління ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»; 

здійснено розрахунок ефективності використання заходів із інноваційного 

розвитку. На основі проведеного аналізу існуючої системи інноваційного

розвитку запропоновано здійснити заходи, які призведуть до створення на

підприємствах м’ясопереробної промисловості ефективного інноваційного

середовища. Запропоновано заходи щодо покращення умов виробництва та

реалізації м’ясної продукції. Завдяки реалізації заходів інноваційного розвитку 

на підприємствах м’ясопереробної промисловості може бути досягнута їх мета, 

а саме, покращення економічних та фінансових показників господарської 

діяльності.

     Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в

результаті дослідження. Обґрунтовано впровадження проектних заходів.

     Ключові слова: інноваційний розвиток, інновації, м’ясопереробні

підприємства, м’ясопереробна ланка агропромислового виробництва,

стратегічні альтернативи.

    Keywords: innovative development, innovation, meat-processing

enterprises, meat processing link agricultural sector, strategic alternatives.



    


