
АНОТАЦІЯ 

 

Ткач Л. П. «Шляхи інноваційного розвитку підприємства (на 

прикладі «ДП «Тернопільський геодезичний центр»)». – Рукопис. 

Спеціальність 8.03060102. – Менеджмент інноваційної діяльності. – 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – 

Тернопіль, 2015. 

Робота присвячена розробці методичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо активізації інноваційної діяльності та визначення її 

перспективних напрямків.  

У першому розділі розкрито сутність поняття «інноваційний розвиток 

підприємства». Розглянуто фактори впливу та шляхи інноваційного розвитку 

сучасного підприємства. 

У другому розділі подано загальну характеристику діяльності 

ДП «Тернопільський геодезичний центр» та проведено дослідження ринку 

топографо-геодезичних послуг. Здійснено аналіз основних показників 

діяльності підприємства, фінансового стану, проблем та перспектив 

розвитку, організаційної структури та кадрового потенціалу підприємства. 

У третьому розділі запропоновано шляхи інноваційного розвитку 

підприємства. Розроблено інноваційні проекти та здійснено економічне 

обґрунтування впровадження цих проектів на ДП «Тернопільський 

геодезичний центр». 

Спеціальна частина містить розроблені заходи з покращення охорони 

праці, безпеки життєдіяльності та екології на підприємстві. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, 

інноваційний проект, економічний ефект, ефективність. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Ткач Л. П. «Пути инновационного развития предприятия (на 

примере «ГП «Тернопольский геодезический центр»)». – Рукопись. 

Специальность 8.03060102. – Менеджмент инновационной 

деятельности. – Тернопольский национальный технический университет 

имени Ивана Пулюя. - Тернополь, 2015. 

Работа посвящена разработке методических подходов и практических 

рекомендаций по активизации инновационной деятельности и определения 

ее перспективных направлений. 

В первом разделе раскрыта сущность понятия «инновационное 

развитие предприятия». Рассмотрены факторы влияния и пути 

инновационного развития современного предприятия. 

Во втором разделе представлена общая характеристика деятельности 

ГП «Тернопольский геодезический центр» и проведено исследование рынка 

топографо-геодезических услуг. Осуществлен анализ основных показателей 

деятельности предприятия, финансового состояния, проблем и перспектив 

развития, организационной структуры и кадрового потенциала предприятия. 

В третьем разделе предложены пути инновационного развития 

предприятия. Разработаны инновационные проекты и осуществлено 

экономическое обоснование внедрения этих проектов на ГП «Тернопольский 

геодезический центр». 

Специальная часть содержит разработаны мероприятия по улучшению 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и экологии на предприятии. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное 

развитие, инновационный проект, экономический эффект, эффективность. 

  



ABSTRACT 

 

Tkach L. P.  «Ways of innovative development company (for example, 

«SE «Ternopil surveying center»)». – Manuscript. 

Speciality 8.03060102. – Management of innovation. – Ternopil National 

Technical University named after Ivan Pul'uj. – Ternopil, 2015. 

In this research we study the development of methodical approaches and 

practical recommendations to enhance the innovation and determine perspective 

directions of development. 

In the first chapter we uncover the meaning of the concept «enterprise 

innovation development». The factors of influence and innovative directions of 

development of modern enterprise are studied. 

The second chapter contains a general description of activities at the SOE 

Ternopil Surveying Center and a study of the surveying market. The enterprise is 

analyzed according to its basic performance metrics, financial situation, 

development issues and prospects, organizational structure, and human resources 

development. 

In the third chapter we propose ways of development of the enterprise and 

structure innovation projects. A feasibility study for adopting these projects at the 

SOE Ternopil Surveying Center is conducted. 

In the additional chapter we devise actions to improve work and life safety, 

and ecology at the enterprise. 

Key words: innovation activities, innovation development, innovation 

project, economic effect, efficiency. 

 


