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Магістерська робота передбачає вирішення завдання з обґрунтування 

інноваційних шляхів удосконалення діяльності підприємства ТОВ «Джура» 

шляхом упровадження заходів інноваційного розвитку.  

Проаналізовано економічні та стратегічні аспекти управління 

інноваційними процесами, зміст інноваційних проектів, підходи до розробки 

інноваційної політики підприємства, а також інноваційний розвиток видавничо-

поліграфічного комплексу України, розглянуто загальну характеристика ТОВ 

«Джура», дано оцінку системи управління підприємством, проаналізовано 

стратегію управління, виробничо-господарську діяльність підприємства, його 

сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози. Запропоновано 

альтернативну стратегію інноваційного розвитку підприємства, обґрунтовано 

доцільність розширення випуску нової продукції як шлях до інноваційного 

зростання підприємства, а також можливості застосування закордонного 

досвіду для удосконалення стратегії управління підприємством. 
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ABSTRAKT 

Gorbatchevski R.V. Research and study innovative ways to improve enterprise 

printing industry (by the example of "Jura"). – Manuscript. 

Master thesis in specialty 08.03060102 – Management of innovation – 

Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, 2013. 

Master's thesis provides a solution to the problem of the justification of 

innovative ways to improve the enterprise of "Jura" by implementing measures 

innovation. 

Analyzed the economic and strategic aspects of innovation processes, content 

innovation, developing innovative approaches to enterprise policy and innovation 

development of publishing and printing industry in Ukraine, considered the general 

characteristics of "Jura", assessed enterprise management system, analyzed the 

strategy management, production and economic activities of the company and its 

strengths and weaknesses, opportunities and threats. An alternative strategy of 

innovative development companies expediency expansion of new products as a way 

to innovative growth of the company, as well as the possibility of international 

experience to improve business management strategies. 

Keywords: innovation process, innovation development , innovation activities , 

innovation policy Company , LLC "Jura". 


