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АНОТАЦІЯ 

 

Понідзельський І.В. Управління розвитком підприємства 

відновлюваної енергетики (на матеріалах ТОВ «НЕСС СЕРВІС»).  

Магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретико-

методичних та практичних аспектів забезпечення розвитку підприємства 

відновлюваної енергетики. Розглянуто теоретичні підходи щодо трактування 

поняття «розвиток» в економічній літературі. Розкрито сутність 

концептуальних підходів до управління розвитком підприємств. Здійснено 

оцінку рівня соціально-економічного розвитку ТОВ «НЕСС СЕРВІС». Надано 

практичні рекомендації щодо забезпечення розвитку досліджуваного 

підприємства. 

 Ключові слова: розвиток, управління розвитком, відновлювальна 

енергетика, підприємство.  

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Ponidzelskyy I.V. Management of the development of the renewable 

energy enterprise (on the materials of LLC «NESS SERVICE»)». 

 The master's qualification work is devoted to the study of theoretical and 

methodological and practical aspects of ensuring the development of renewable 

energy. Theoretical approaches to the interpretation of the concept of 

"development" in the economic literature are considered. The essence of 

conceptual approaches to enterprise development management is revealed. An 

assessment of the level of socio-economic development of NESS SERVICE LLC 

was made. Practical recommendations for ensuring the development of the 

researched enterprise are given. 

 Key words: development, development management, renewable energy, 

enterprise. 
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