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РЕФЕРАТ

    Дипломна робота присвячена дослідженню теоретичних засад
інноваційної стратегії промислового підприємства, на прикладі ПАТ «КВБЗ»,
проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «КВБЗ»,
обґрунтовано вибір ринкової інноваційної стратегії        підприємства,
запропоновано напрями реалізації  ринкової інноваційної стратегії
ПАТ «КВБЗ», які сприятимуть  підвищенню інноваційної стратегії
 підприємства, підвищенню його конкурентоспроможності на внутрішньому
та зовнішньому ринках.

Ключові слова: інновації, ринок, стратегія, розвиток.

     Dimlom work is devoted to the analysis of the theoretical foundations of the
innovative strategy of an industrial enterprise, on the example of PJSC «KVSZ»,
an analysis of the financial and economic activities of PJSC «KVSZ» is carried
out, substantiated the choice of market innovation strategy of the enterprise,
directions for the implementation of the market innovative strategy of
PJSC «KVSZ» are proposed. These proposals will contribute to increasing the
innovative activity of the enterprise, increasing its competitiveness in the domestic
and foreign markets.
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