
 

АНОТАЦІЯ 

 

Дживак Т.Р. "Інноваційний розвиток підприємства (на прикладі 

ТОВ «Екопаливо»)". – Рукопис. 

Спеціальність 8.03060102. – Менеджмент інноваційної діяльності. – 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – 

Тернопіль, 2014. 

Робота присвячена теоретичним та практичним аспектам обґрунтування 

забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємства.  

У роботі конкретизовано та теоретично обґрунтовано основи проведення 

аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства. Дано оцінку 

фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екопаливо». Здійснено аналіз 

діяльності ТОВ «Екопаливо», який містить аналіз та оцінювання фінансових 

результатів діяльності підприємства, аналіз прибутку та рентабельності, а 

також аналіз і оцінку ймовірності банкрутства. Запропоновано шляхи 

інноваційного розвитку підприємства. 

Спеціальна частина містить розроблені заходи з покращення охорони 

праці, безпеки життєдіяльності та екології на підприємстві. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дживак Т.Р. "Инновационное развитие предприятия (на примере 

ООО «Экотопливо»)". - Рукопись.  

Специальность 8.03060102. - Менеджмент инновационной 

деятельности. - Тернопольский национальный технический университет имени 

Ивана Пулюя. - Тернополь, 2014.  

Работа посвящена теоретическим и практическим аспектам обоснования 

обеспечения стратегии инновационного развития предприятия.  

В работе конкретизированы и теоретически обоснованы основы 

проведения анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Дана оценка финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Экотопливо». Осуществлен анализ деятельности ООО «Экотопливо», который 

содержит анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия, 

анализ прибыли и рентабельности, а также анализ и оценку вероятности 

банкротства. Предложены пути инновационного развития предприятия.  

Специальная часть содержит разработаны мероприятия по улучшению 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и экологии на предприятии.  
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ANNOTATION 

 

Dzhyvak T.R. "Innovative development of the company (for example, 

"Eco Fuel Ltd.")." – Manuscript.  

Specialty 8.03060102. - Management of innovation. - Ternopil State 

Technical University named after Ivan Pul'uj. - Ternopil, 2014.  

The work is devoted to theoretical and practical aspects of the justifications 

of innovation development strategy of the company.  

The paper theoretically specified and reasonable basis of analysis of the 

economic activity of the enterprise.  

The estimate of financial and economic activity of "Eco Fuel Ltd." The 

analysis of "Eco Fuel Ltd." which contains an analysis and assessment of financial 

performance of the company, analysis of profit and profitability, as well as analysis 

and evaluation of the probability of bankruptcy. Ways of innovative development 

company.  

Special part contains measures designed to improve safety, life safety and the 

environment at the company.  

Keywords: innovative development, enterprise, analysis. 


