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РЕФЕРАТ

В роботі розглянуті теоретичні підходи до визначення сутності
інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства, принципи, фактори та
напрями забезпечення розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу
промислових підприємств в сучасних умовах; проведено всебічний аналіз
фінансово-господарської діяльності підприємства добувної галузі; здійснено
оцінку рівня інноваційно-інвестиційного потенціалу 
підприємства;запропоновано вдосконалену методику визначення напрямків 
розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства з використанням
матричного підходу.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційний потенціал,управління розвитком 
інноваційно-інвестиційного потенціалу.

The theoretical approaches to the definition of the essence of the innovation-
investment potential of the enterprise, principles, factors and directions of ensuring
the development of the innovation-investment potential of industrial enterprises in
modern conditions are considered in the paper. comprehensive analysis of financial
and economic activity of the mining industry enterprise; assessment of the level of
innovation and investment potential of the enterprise; An advanced method of
determining the directions of development of the innovation-investment potential of
the enterprise using the matrix approach is proposed.

Key words: innovation-investment potential, management of development of
innovative-investment potential


