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Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему
«Резерви збільшення рентабельності продукції торговельного підприємства».
52 сторінок, 13 рисунків, 8 таблиць, 23 інформаційне джерело, 2 додатки.
Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємства ТОВ
«СВІТ ІТ».
Предметом

дослідження

є

проведення

економічної

діагностики

зовнішнього бізнес-середовища ТОВ «СВІТ ІТ» з метою обґрунтування
резервів збільшення рентабельності його продукції.
Мета дослідження полягає у здійсненні економічної діагностики
зовнішнього бізнес-середовища суб’єкта господарювання та

визначенні

напрямів поліпшення економічних результатів його діяльності в умовах
динамічного ринкового середовища.
Отримані результати. У першому розділі pозкpитий стан проблеми та
теоретичні основи підвищення ефективності діяльності підприємства на ІТринку.
У другому розділі здійснено оцінювання бізнес-середовища діяльності
підприємства на ІТ-ринку. Проаналізована організаційна структура та основні
показники господарської діяльності ТОВ «Світ ІТ».
У третьому розділі наведено рекомендації щодо підвищення ефективності
діяльності підприємства ІТ-сфери шляхом більш повного використання його
економічних резервів.
Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства
малого бізнесу в розповсюдження ІТ-технологій.
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