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РЕФЕРАТ
В роботі розглянуті теоретичні підходи до визначення сутності інноваційно
сприятливого середовища підприємства та чинники його формування, вивчені
концептуальні засади функціонування механізму формування іноваційного 
середовища підприємства;проведений аналіз показників фінансово-
господарськоїдіяльності сільськогосподарського підприємства, проведена
діагностика рівня розвитку елементів його внутрішнього інноваційного 
середовища;досліджений зв’язок між рівнем інноваційної активності 
сільськогосподарського підприємства та урожайністю сільськогосподарських 
культур, які воно вирощує; запропоновані підходи до вдосконалення механізму 
управління формуванням та розвитком інноваційно сприятливого середовища 
підприємства.

Ключові слова: інноваційно сприятливе середовище,внутрішнє інноваційне 
середовище підприємства, інноваційна культура.

The theoretical approaches to the definition of the essence of the innovation-
friendly enterprise environment and the factors of its formation are considered in the
paper, the conceptual principles of functioning of the mechanism of formation of the
innovation environment of the enterprise are studied; carried out an analysis of the
indicators of financial and economicactivities of the agricultural enterprise,
conducted a diagnosis of the level of development of elements of its internal
innovation environment; investigated the relationship between the level of innovation
activity of the agricultural enterprise and the productivity of the crops it grows;
proposed approaches to improving the mechanism of management of the formation
and development of an innovation-friendly business environment.

Key words: innovation friendly environment, internal innovation environment
of the enterprise, innovative culture




