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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена теоретичним і практичним проблемам
управління інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання промисловості
України. В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти управління
інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання промисловості України.
Визначено сутність інноваційного потенціалу і представлено його
характеристику. Досліджено вплив чинників на ефективність управління
інноваційного потенціалу.Розглянуто існуючі перспективи розвитку
інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання промисловості України в
контексті євроінтеграційних процесів. Другий розділ роботи містить аналіз
фінансово-господарської діяльності підприємства. Був проведений аналіз
техніко-економічних показників діяльності підприємства і оцінка фінансового
стану підприємства. Ознайомлення з існуючою на підприємстві охороною
праці. В третьому розділі розроблено і представлено, а також практично
обґрунтовано розвиток механізму управління інноваційним потенціалом
підприємства. Проведено аналіз результативності використання інноваційного
потенціалу підприємства, розроблено і представлено організаційно-економічні
заходи щодо покращення його системи управління. Запропоновано напрями
підвищення ефективності механізму управління та використання інноваційного
потенціалу підприємства. Зроблено висновки і узагальнення щодо проведеного
дослідження в даній дипломній роботі.

Ключові слова: використання,потенціал,розвиток,інноваційний потенціал,
елементи,фактори,формування,механізми,управління,таксономічний аналіз, 
ефективність.

Thesis is devoted to theoretical and practical problems of management of
innovative potential of subjects of management of industry of Ukraine. In the first
section the theoretical aspects of management of innovative potential of the subjects
of management of industry of Ukraine are considered. The essence of innovative
potential is defined and its characteristic is presented. The influence of factors on the
efficiency of management of innovation potential is investigated. The existing
perspectives of the development of innovative potential of business entities of
Ukraine in the context of European integration processes are considered. The second
section of the paper contains an analysis of the financial and economic activity of the
enterprise. An analysis of the technical and economic indicators of the enterprise and
an assessment of the financial condition of the enterprise was carried out. Familiarity
with the existing labor protection at the enterprise. In the third chapter, the
development of the mechanism for managing the innovative potential of the
enterprise has been developed and presented, and also substantiated. The analysis of
the effectiveness of using the innovative potential of the enterprise has been carried
out, organizational and economic measures have been developed and presented to
improve its management system. The directions of increase of efficiency of the
mechanism of management and use of innovative potential of the enterprise are



offered. Conclusions and generalizations concerning the conducted research in this
thesis are made.

Key words: potential, innovative potential, formation, use, development,
elements, factors, mechanisms, management, taxonomic analysis, efficiency.


