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1 Теоретичні основи 

забезпечення 

конкурентоспроможності  

Механізм забезпечення 

конкурентоспроможності суб’єктів 

підприємництва. Фактори впливу на рівень 

конкурентоспроможності  

04.05.20 – 

18.05.20 

2 Аналіз 

конкурентоспроможності 

ТОВ «МОСТ-

ПЛЕЙЛЕНД» 

Загальна характеристика діяльності ТОВ 

«МОСТ-ПЛЕЙЛЕНД». Аналіз та оцінка 

фінансових результатів ТОВ «МОСТ-

ПЛЕЙЛЕНД». Факторний аналіз прибутку 

підприємства. 

19.05.20 – 

28.05.20 

3 Обґрунтування заходів 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

ТОВ «МОСТ-

ПЛЕЙЛЕНД» 

Напрями забезпечення 

конкурентоспроможності ТОВ «МОСТ-

ПЛЕЙЛЕНД». ономічне обґрунтування 

заходів забезпечення 

конкурентоспроможності ТОВ «МОСТ-

ПЛЕЙЛЕНД». 
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14.06.20 
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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему «Обґрунтування 

організаційно-економічних заходів забезпечення конкурентоспроможності 

суб'єкта підприємництва»  

67 сторінок, 15 рисунків, 11 таблиць, 26 використаних джерел. 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, РИЗИКИ, 

СІМЕЙНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР, ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ, 

ПРИБУТОК. 

Об’єкт дослідження – процес забезпечення конкурентоспроможності 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи з організації 

та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення 

конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва. 

Мета роботи – обґрунтування і розробка практичних рекомендацій 

щодо впровадження заходів, спрямованих на забезпечення 

конкурентоспроможності послуг суб’єкта підприємництва, що позитивно 

вплине на результати його господарювання. 

Методи дослідження – узагальнення і систематизація, методи 

математичної статистики, метод факторного аналізу, графічний метод. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpиті теоретичні основи 

забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва. 

У другому розділі проведено економічний аналіз діяльності Товариство 

з обмеженою відповідальністю «МОСТ-ПЛЕЙЛЕНД». 

У третьому розділі наведені напрями забезпечення 

конкурентоспроможності ТОВ «МОСТ-ПЛЕЙЛЕНД» на підставі відкриття 

творчої майстерні. 

Рентабельність пропозицій складає 27,12 %, період окупності 

капітальних витрат – 0,88 р.  



Сфера практичного застосування результатів роботи – сімейно-

розважальні центри. 


