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Сич А. В. Дослідження та обґрунтування інноваційних шляхів 

удосконалення діяльності підприємства (на прикладі 

ПрАТ "Волиньагрореммаш"). – Рукопис. 

Дипломна робота за спеціальністю 8.03060102 «Менеджмент 

інноваційної діяльності». – Тернопільський національний технічний 

університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. 

Дипломна робота на тему "Дослідження та обґрунтування інноваційних 

шляхів удосконалення діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ 

"Волиньагрореммаш")" виконана в розрізі проблеми дослідження та 

обґрунтування інноваційних шляхів удосконалення діяльності підприємства з 

метою забезпечення ефективності діяльності. 

В першій частині роботи розглянуто теоретико-методологічні основи 

ефективності діяльності підприємства, зокрема, ефективність, як економічна 

категорія, її види, основні чинники зростання ефективності діяльності 

підприємства, сутність ефективності виробництва продукції в ринкових умовах 

господарювання. 

В другій частині дана характеристика діяльності підприємства, 

проаналізовано основні засоби і використання виробничих потужностей, 

фінансовий стан підприємства. 

Проектно-рекомендаційна частина присвячена обґрунтуванню 

інноваційних шляхів удосконалення діяльності підприємства. Спеціальна 

частина містить розроблені заходи з покращення охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та екології на підприємстві. 
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Сыч А. В. Исследование и обоснование инновационных путей 

совершенствования деятельности предприятия (на примере ЗАО 

"Волиньагрореммаш"). - Рукопись.  

Дипломная работа по специальности 8.03060102 «Менеджмент 

инновационной деятельности». - Тернопольский национальный технический 

университет им. И. Пулюя. - Тернополь, 2014.  

Дипломная работа на тему "Исследование и обоснование 

инновационных путей совершенствования деятельности предприятия (на 

примере ЗАО "Волиньагрореммаш")" выполнена в разрезе проблемы 

исследования и обоснования инновационных путей совершенствования 

деятельности предприятия в целях обеспечения эффективности деятельности.  

В первой части работы рассмотрены теоретико-методологические 

основы эффективности деятельности предприятия, в частности, эффективность, 

как экономическая категория, ее виды, основные факторы роста эффективности 

деятельности предприятия, сущность эффективности производства продукции в 

рыночных условиях хозяйствования.  

Во второй части дана характеристика предприятия, проанализированы 

основные средства и использование производственных мощностей, финансовое 

состояние предприятия. 

Проектно-рекомендательная часть посвящена обоснованию 

инновационных путей совершенствования деятельности предприятия. 

Специальная часть содержит разработаны мероприятия по улучшению охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и экологии на предприятии.  

Ключевые слова: инновационные пути, совершенствование, 

предприятие. 



 

ABSTRACT 

 

Sych A.V. Research and study innovative ways to improve the business 

(for example PJSC "Volynahroremmash"). - Manuscript.  

Thesis specialty 8.03060102 "Management of innovation". - Ternopil State 

Technical University. I. Pul'uj. - Ternopil, 2014.  

Thesis on "Research and study innovative ways to improve the business (for 

example PJSC "Volynahroremmash")" is made in the context of the problem of 

research and study innovative ways to improve the enterprise to ensure efficiency.  

In the first part of the paper deals with theoretical and methodological 

foundations of enterprise efficiency, particularly effective as an economic category, 

its types, the major contributor to the efficiency of the company, the essence of 

efficiency of production in the market economy.  

The second part describes the activities of the enterprise, the main means and 

capacity utilization, the financial position of the company.  

Design and recommendation of dedicated grounding innovative ways to 

improve the enterprise. Special part contains measures designed to improve safety, 

life safety and the environment at the company.  

Keywords: innovative ways, improvement, company. 


