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РЕФЕРАТ

Розглянуто  концептуальні  засади  розвитку  підприємств  та  особливості

діагностики й регулювання стрибків розвитку підприємств при впровадженні

інновацій. Досліджено передумови розробки механізму управління інноваційно

орієнтованим  розвитком  підприємств  машинобудування.  Проаналізовано

техніко-економічні показники, фінансові результати та фінансовий стан об’єкта

дослідження.  Проведено  аналіз  інноваційного  розвитку  ПАТ  «Кредмаш»  із

використанням  4-рівневої  ієрархічної  моделі  на  основі  нечіткого  логічного

висновку.  Запропоновано  комплекс  заходів  для  підвищення  рівня  ІР

(інноваційного розвитку) ПАТ «Кредмаш» на базі  його оцінки за ресурсною,

техніко-технологічною та результативною складовими. 

Ключові  слова:  розвиток,  інновації,  економічна  система,  управління,

механізм, інноваційність, інноваційна сприйнятливість, інноваційна  діяльність,

інноваційний розвиток.

The  theoretical  and  methodological  bases  of  functioning  of  the  innovative

machine-building enterprises on the principles of development are investigated in the

work. The conceptual bases of the enterprise development and features of diagnostics

and regulation of leaps of enterprise development at introduction of innovations are

considered.  Prerequisites  for  developing  a  mechanism  for  managing   innovative

development  of  machine-building  enterprises  are  investigated.  The  technical  and

economic indicators, financial results and financial condition of the research object

are analyzed. The innovative development of PJSC “Kredmash” was analyzed using a

4-level hierarchical model based on a fuzzy logical conclusion. A set of measures for

raising the level of ID (innovative development) of PJSC "Kredmash" on the basis of

its  evaluation  by  resource,  technical  and  technological  components  is  proposed.  

Keywords:  development,  innovations,  economic  system,  management,

mechanism,  innovation,  innovative  susceptibility,  innovative  activity,  innovative

development.


