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Термін 

виконання 

1.Теоретичні основи 

ефективності 

підприємницької діяльності 

 Визначення теоретичного підґрунтя для 

визначення ефективних управлінських рішень 

та їх вплив на діяльність підприємства.  

   

 4.05.20 –    

17.05.20 

2. Діагностика ефективності 
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Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему 

«Обґрунтування ефективності підприємницької діяльності (на прикладі 

кондитерської фабрики «Рошен»)» 

97 сторінки, 10 рисунків, 26 таблиць, 31 використане джерело, 4 додатки. 

 
 

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, SWOT-АНАЛІЗ, 

ДІАГНОСТИКА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ 

 

Об’єкт дослідження – процес обґрунтування і прийняття рішень і забезпечення 

ефективності господарювання кондитерських фабрик. 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні підходи щодо 

покращення ефективності підприємницької діяльності. 

Мета роботи – формування теоретичних аспектів, проведення економічної 

діагностики фінансових результатів підприємства з виробництва та реалізації 

кондитерських виробів, розробка пропозиції щодо покращення фінансових 

результатів.  

Методи дослідження – були використані методи аналізу і синтезу; групування та 

систематизації. Також використовувались емпіричні методи та економіко-

статистичні. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpиті теоретичні основи ефективності 

підприємницької діяльності, поняття «управлінське рішення», процес прийняття цих 

рішень та їх вплив на ефективність діяльності підприємства. 

У другому розділі проведено аналіз динаміки основних економічних 

показників, визначено динаміку, склад і структуру доходів та витрат підприємства, 

зроблено їх графічне зображення, також проаналізован фінансово-економічний стан 

підприємства та проведено SWOT-аналіз корпорації. 

 У третьому розділі розглянуті напрями та запропоновані пропозиції щодо 

покращення ефективності підприємницької діяльності, проведено обґрунтування 

економічної  ефективності запропонованих заходів. 

Впровадження пропозицій  надасть змогу  збільшити фінансовий результат 
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досліджуваного підприємства. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства будь-

якого бізнесу в сфері торговельного підприємництва. 
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ЗМІСТ 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1 Сутність і характерні риси ефективних управлінських рішень 

1.2 Сучасні підходи обґрунтування ефективності підприємницької діяльності 

1.3 Процес прийняття рішень та їх вплив на ефективність діяльності підприємства 

Висновки до розділу І 

РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА«РОШЕН» 

2.1 Загальна характеристика підприємницької організації та її діяльності 

2.2 Діагностика фінансових результатів ПАТ «Київська кондитерська фабрика 

«Рошен» 

2.3 Аналіз фінансово-економічного стану ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«Рошен» та SWOT-аналіз корпорації 

Висновки до розділу ІІ 

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 

3.1 Пропозиції щодо покращення ефективності підприємницької діяльності ПАТ 

«Київська кондитерська фабрика «РОШЕН» 

3.2 Обґрунтування економічної  ефективності запропонованих заходів. 

Висновки до розділу ІІІ 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ  

ДОДАТОК А 

ДОДАТОК Б 

ДОДАТОК В 

ДОДАТОК Г 

 


