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Наумик Х. О. Формування ефективної інноваційної політики 

підприємства в умовах ринку (на прикладі ВАТ «Тернопільобленерго»). 

– Рукопис. 

Магістерська робота за спеціальністю 8.03060102 «Менеджмент 

інноваційної діяльності». – Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. 

У магістерській роботі здійснено теоретичний аналіз, обґрунтування 

та оптимізація методичних положень, а також запропоновано практичні 

рекомендації щодо формування ефективної інноваційної політики 

підприємства в умовах ринку. 

Магістерська робота складається з пояснювальної записки, яка 

містить п’ять частин, та проектно-демонстраційного матеріалу. У першому 

розділі магістерської роботи висвітлено теоретичні аспекти державної та 

регіональної інноваційної політики. Проведено теоретичні дослідження 

інноваційної політики підприємства та його принципів. У другому розділі - 

проведено комплексний аналіз фінансового стану ВАТ 

«Тернопільобленерго», здійснено загальну оцінку діяльності підприємства у 

динаміці за останні три роки, визначено аналіз структури та споживання 

електроенергії, проаналізовано внутрішнє середовище підприємства. У 

третьому розділі магістерської роботи запропоновано напрямки зниження 

втрат електроенергії при заміні проводу, покращення обліку електроенергії, а 

також покращення роботи вимикачів в енергоустановках. 

Ключові слова: інноваційна політика, інноваційний потенціал, 
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ABSTRACT 

 

Naumyk K. О. Formation of an effective innovation policy of the 

company in the market conditions (taking as an example the open joint-stock 

company, «Ternopiloblenergo»). – Manuscript. 

Master's thesis, specialty 8.03060102 «Management of innovation 

activity». – Ternopil State Technical University named after Ivan Puluj. – 

Ternopil, 2013. 

In the master work was done the theoretical analysis, justification and 

optimization of teaching positions, and was proposed practical recommendations 

on the formation of an effective innovation policy of the company in the market 

conditions. 

Master's thesis consists of an explanatory note, which contains five parts, 

and demonstration material. In the first section of the master's work was shown the 

theoretical aspects of state and regional innovation policy. Was conducted the 

theoretical studies of innovation policy of the company and its principles. In the 

second section – was conducted the complex analysis of  financial position of 

OJSC «Ternopiloblenergo», was made assessment of the company in the dynamics 

of the last three years, was defined structure analysis and energy consumption, was 

analyzed internal environment of company. In the third section of the master's 

work was proposed reduce the cost of energy when replacing wires, improvement 

metering of electricity, and improvement the performance of switches in power 

plants. 

Keywords: innovation policy, innovation potential, structure optimization, 

efficiency. 

 

 

 

 

 


