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Магістерська робота присвячена науковому обґрунтуванню та 

оптимізації теоретичних та методичних положень, а також практичних 

рекомендацій щодо удосконалення механізмів забезпечення ефективного 

управління інноваційним розвитком підприємства. У роботі подано загальну 

характеристику управління інноваційним розвитком підприємств, принципи 

формування та структуру організаційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком підприємств; здійснено комплексний аналіз 

інноваційної та фінансової діяльності ПАТ “ТРЗ “Оріон”; визначено 

інноваційний потенціал та стратегічні напрями інноваційного розвитку 

досліджуваного підприємства. 

Запропоновано шляхи підвищення продуктивності праці 

інноваційними засобами, що передбачають реалізацію інноваційного проекту 

з модернізації обладнання. 
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продуктивність праці. 
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Kulbaba M. V. Improving ensure effective management of innovative 

enterprise development (taking as an example the open joint-stock company 

“The Ternopol radio factory “Orion”). – Manuscript. 

Master's thesis, specialty 8.03060102 “Management of innovation 

activity”. – Ternopil State Technical University named after Ivan Puluj. – Ternopil, 

2013. 

Master's thesis is devoted to the scientific substantiation and optimization 

of theoretical and methodological positions, as well as practical recommendations 

for improving mechanisms to ensure the effective management of innovative 

enterprise development. The paper presents a general description of the 

development of innovative enterprises, the principles of the formation and structure 

of the organizational and economic mechanism of development of innovative 

enterprises, a comprehensive analysis of innovation and financial activity of the 

open joint-stock company “The Ternopol radio factory “Orion”, defined 

innovation potential and strategic directions for the development of the innovative 

enterprise. 

The ways of increasing productivity with innovative tools that provides 

realization of innovative projects to modernize equipment. 
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