
АНОТАЦІЯ 

 

Тема: «Дослідження механізму управління прибутковістю підприємства, 

на прикладі ПАТ «ТРЗ «Оріон» 

Дипломна магістерська робота: 149 с., 20 рис., 24 табл., 5 додатків, 85 

літературних джерел. 

Об’єкт дослідження -   механізм управління прибутковістю на ПАТ «ТРЗ 

«Оріон». 

Метою роботи є розробка методичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо механізму управління прибутковістю на підприємстві та 

запропонувати ефективні заходи для покращення фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 

Методи дослідження – економіко – статистичні, математичні, експертні, 

аналітичні, індуктивні, аналогії та моделювання.  

Економічно обґрунтовано доцільність впровадження у виробництво 

нового виду продукції з метою покращення механізму управління 

прибутковістю на підприємстві та обчислено економічний ефект; розроблено 

проект заходів для покращення маркетингової діяльності на підприємстві; 

запропоновано основні заходи щодо покращення фінансової діяльності 

підприємства.  

Результати впроваджені в діяльність ПАТ «Тернопільський радіозавод 

«Оріон». 

Ключові слова: прибуток, прибутковість, рентабельність, механізм 

управління прибутковістю, фінансовий результат діяльності підприємства, 

управління майном. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Тема: «Исследование механизма управления прибыльностью 

предприятия, на примере ПАО« ТРЗ «Орион» 

Дипломная магистерская работа: 149 с., 20 рис., 24 табл., 5 приложений, 

85 литературных источников. 

Объект исследования - механизм управления прибыльностью на ПАО 

«ТРЗ « Орион ». 

Целью работы является разработка методических подходов и 

практических рекомендаций по механизму управления доходностью на 

предприятии и предложить эффективные меры для улучшения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Методы исследования - экономико - статистические, математические, 

экспертные, аналитические, индуктивные, аналогии и моделирования. 

Экономически обоснована целесообразность внедрения в производство 

нового вида продукции с целью улучшения механизма управления 

доходностью на предприятии и рассчитан экономический эффект; разработан 

проект мер по улучшению маркетинговой деятельности на предприятии; 

предложены основные мероприятия по улучшению финансовой деятельности 

предприятия. 

Результаты внедрены в деятельность ПАО «Тернопольский радиозавод« 

Орион ». 

Ключевые слова: прибыль, доходность, рентабельность, механизм 

управления прибыльностью, финансовый результат деятельности предприятия, 

управления имуществом. 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

Theme: « Investigation of mechanism of profit management on enterprises, 

example on Ternopil PLC «Orion» 

Master Degree thesis contains of 149 pages, 20 pictures,  24 tables, 5 additions, 

literature sources. 

The Object of  Investigation - control mechanism of profit management in 

PLC «Orion». 

The Aim of the Work is to develop methodological approaches and practical 

recommendations for the profit management mechanism in the company and offer 

effective measures to improve financial and economic activity. 

Methods of Investigation – economical, statistical, mathematical, expert, 

analytical, inductive, analogy and modeling. 

Economic expediency of introduction in production of new products in order to 

promote the management and profitability of the company calculated the economic 

impact; draft measures to improve the marketing of the company; offered basic 

measures to improve financial activity. 

The results of investigation are implied into activities of PLS «Orion». 

Key words: profit, profitability, return, yield management mechanism, the 

financial performance of a company, property management. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


