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Дипломну магістерську роботу присвячено теоретичним та методичним

засадам  управління  процесами  забезпечення  прибуткової  діяльності

підприємства  на  основі  стратегічного  та  тактичного  підходів.   На  підставі

проведеного  аналітичного  дослідження  розроблено  практичні  рекомендації

щодо підвищення прибутковості діяльності підприємства. 

В  результаті  дослідження  розроблено  пропозиції  щодо  маркетингового

забезпечення прибутковості підприємства, обґрунтовано взаємозв’язок розвитку

працівників  та  стратегії  управління  прибутковістю,  а  також  проведено

економіко-математичне моделювання та прогнозування прибутку. 

Ключові  слова: прибуток,  прибуткова  діяльність,  показники

прибутковості, механізм управління, стратегія, тактика, розвиток працівників.

The master's thesis is devoted to theoretical and methodological principles of

processes managing of the enterprise ensuring profitability on the basis of strategic

and tactical approaches. On the basis of the conducted analytical research, the author

developed  practical  recommendations  for  increasing  the  profitability  of  the

enterprise. 

As a result of the research, proposals for marketing support for profitability of

the  enterprise  are  made,  the  relationship  between  employee  development  and

profitability management strategy are substantiated, and economic and mathematical

modeling and forecasting of profit are suggested.

Key  words:  profit,  profitability,  profitability  indicators,  management

mechanism, strategy, tactics, employee development.


