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РЕФЕРАТ

У роботі досліджено сучасний стан інноваційного потенціалу машинобудівних 
підприємств: визначено проблеми та перспективи його розвитку.Розглянуто   
підходи  до оцінки інноваційного потенціалу підприємства на засадах 
адаптивного управління.Систематизовано методичні підходи до оцінки 
інноваційного потенціалу підприємства на засадах адаптивного управління. У 
другому розділі проілюстровані результати аналізу фінансово-господарської 
діяльності підприємства, дано оцінку фінансовому стану об’єкта дослідження. 
Проведено діагностику інноваційного потенціалу ПАТ «КВБЗ» у контексті 
адаптивного управління. За результатами проведеного аналізу обґрунтовані 
можливі сценарії розвитку інноваційного потенціалу машинобудівного 
підприємства.

Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, адаптація, управління,
інтегральний показник, сценарії, розвиток.

The present state of the innovation potential of machine-building enterprises is
investigated: the problems and prospects of development are determined. Approaches
to the formation of the mechanism of adaptive management of the innovative
potential of the enterprise are considered. The methodical approaches to assessing the
innovative potential of the enterprise on the basis of adaptive management are
systematized. The second section illustrates the results of the analysis of the financial
and economic activity of the enterprise, assesses the financial condition of the
research object. The diagnostics of the innovative potential of PJSC «KVBZ» in the
context of adaptive management was conducted. Based on the results of the analysis,
possible scenarios for the development of the innovative potential of the machine-
building enterprise are substantiated.

Key words: innovation, innovation potential, adaptation, management, integral
indicator, scenarios, development.


