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РЕФЕРАТ

    Дипломна робота представлена на 86 сторінках комп’ютерного тексту,
містить 22 таблиці, 29 рисунків і список використаних джерел із 77
найменувань.
   Предметом дослідження є: інновація та її вплив на розвиток
промислового підприємства в умовах інноваційної економіки.
    Об’єктом дослідження є: Товариство з обмеженою діяльністю
«Кредмашсервіс».
   Дипломну роботу присвячено дослідженню теоретичні засади 
інноваційного   розвитку промислового підприємства, на прикладі
ТОВ «Кредмашсервіс», проведено  аналіз фінансово-господарської
діяльності ТОВ «Кредмашсервіс», запропоновано механізми управління
інноваційним розвитком на ТОВ «Кредмашсервіс».

Ключові слова: інновації, розвиток, промислове підприємство.

     Dimlom work is devoted to the analysis of the theoretical foundations of the
innovative development of an industrial enterprise, using the example of
“Kredmashservice” LLC, an analysis of the financial and economic activities of
“Kredmashservice” LLC and mechanisms for managing innovative development
of “Kredmashservice” LLC are proposed.
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