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РЕФЕРАТ

В роботі розглянуті теоретико-методичні аспекти формування механізму
управління інноваційним розвитком підприємства, досліджено сутність терміну
«інноваційний розвиток підприємства», передумови та фактори впливу на
рівень інноваційного розвитку; проведено аналіз економічних та фінансових
складових механізму управління інноваційним розвитком підприємства;
проведено діагностику рівня інноваційного  підприємства;запропонований 
інструментарій оцінювання ефективності виконання та корегування стратегії 
інноваційного розвитку підприємства молокопереробної промисловості

Ключові слова: інноваційни розвиток, інноваційний потенціал, стратегія
інноваційного розвитку

The theoretical and methodical aspects of forming the mechanism of
innovation development management of the enterprise are considered, the essence of
the term "innovative development of the enterprise", the preconditions and factors of
influence on the level of innovation development are investigated; the analysis of
economic and financial components of the mechanism of management of innovative
development of the enterprise; Diagnostics of the level of innovative development of
the industrial enterprise; the proposed tool for evaluating the effectiveness of the
implementation and adjustment of the strategy of innovation development of the
dairy industry enterprise

Key words: innovative development, innovative potential, strategy of
innovative development


