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присвячений проблемі розвитку спиртової галузі, яка потребує значних змін 

для підвищення свого фінансового рівня, тобто здійснення нововведень на 

спиртових підприємствах. 

В першій частині роботи розглянуті теоретико-методологічні основи 

інноваційного розвитку підприємства, економічна сутність інновацій, 

особливості інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі. 

В другій частині подана загальна характеристика діяльності 

підприємства. Здійснено аналіз основних показників діяльності підприємства, 

виробництва основних видів продукції, проблем та перспектив розвитку, 

фінансового стану підприємства, прибутку та рентабельності, оцінку 

ймовірності банкрутства. 

Проектна-рекомендаційна частина присвячена розроблені інноваційних 

шляхів розвитку підприємства спиртової галузі. А сааме пошук інноваційних 

шляхів покращення використання виробничого потенціалу підприємства, 

матеріальних ресурсів підприємства та підвищення ефективності використання 

кадрового потенціалу підприємства. 

Спеціальна частина містить заходи з покращення охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та екології на підприємстві. 
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підприємства. 



 

ABSTRACT 

 

Laba I. Z. Ways innovative development company distilling industry 

(for example, GE "Ukrspyrt" Zalozetske MPD ). - Manuscript. 

Diploma project 8.03060102 specialty "Management of innovation". - 

Ternopil I. Pul’uj National Technical University. - Ternopil, 2013. 

Diploma project on innovative ways of enterprises alcohol industry (for 

example, GP "Ukrspyrt" Zalozetske MPD ). - The manuscript is dedicated to the 

problem of the alcohol industry, which requires significant changes to improve its 

financial level, ie the implementation of innovations in the alcohol business. 

In the first part of the paper discusses the theoretical and methodological 

foundations of innovative enterprise development, economic essence of innovation, 

especially innovation of enterprises alcohol industry. 

The second part presents general characteristics of the enterprise. The 

analysis of the main indicators of the enterprise, main products, problems and 

prospects, financial condition of the company, earnings and profitability, assess the 

probability of bankruptcy. 

Project recommendation part is devoted developed innovative ways to 

develop enterprise spirit industry. . Namely, finding innovative ways to improve the 

use of the production potential of the company, Consumers and effective use of 

human resources of the company. 

A special section contains measures to improve safety, life safety and 

environment in the enterprise. 
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