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РЕФЕРАТ

Дипломна робота посвячена вирішенню актуального науково-практичного
завдання щодо забезпечення ефективності управління розвитком діяльності 
малого підприємства. В роботі розглянуті теоретичні засади управління
розвитком малого підприємства, визначена характеристика малого 
підприємства, означені особливості управління розвитком діяльності малого 
підприємства. В дослідженні проведений аналіз господарської діяльності
ПП «Жасмін-меблі». В дипломній роботі запропоновані заходи щодо 
удосконалення механізму управління розвитком діяльності ПП «Жасмін-меблі».

Ключові слова : розвиток, управління розвитком, мале підприємство,
маркетинг, стратегії маркетингового розвитку, постачальники, посередники.

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and practical task
of ensuring the effectiveness of management of the development of small business.
In the paper the theoretical principles of management of the development of a
small enterprise are considered, the characteristic of a small enterprise is
determined, the features of management of development of activity of small
enterprise are defined. The research carried out an analysis of economic activity PE
"Zhasmin-furniture". In the thesis work is proposed measures to improve the
mechanism for managing the development of activities of PE "Jasmine-furniture".
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marketing, marketing development strategies, suppliers, intermediaries.


