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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

завідувач кафедри 

 прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

 _____    ВагоноваО.Г. 

«_____»_____________ 2020 року 

ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 

Студентці     Глоби Вікторії Олексіївни  академічної групи     076-17зск-2 

спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

за освітньою програмою  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему «Обґрунтування економічної ефективності підвищення підприємницької 

діяльності (на прикладі ПП «БМК-21»)»  
затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 20 травня 2020 №269-с.   

Розділ Зміст 
Термін 

виконання 

1. Стан проблеми та теоретичні 

основи підвищення ефективності 

діяльності підприємства 

Надати характеристику умовам діяльності малих 

підприємств. Теоретичні підходи до 

обґрунтування підвищення ефективності малих 

підприємств сфери торгівлі. 

04.05.20-

17.05.20 

2. Оцінка та аналіз ефективності 

виробничо-господарської 

торговельного підприємства 

Організаційно-економічна характеристика 

підприємства, оцінка та аналіз результативності 

його господарської діяльності. Оцінювання стану 

та ефективності ресурсної бази підприємства.  

18.05.20-

31.05.20 

3. Розробка заходів щодо 

управління ефективністю 

діяльності малого підприємства.  

Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня 

ефективності діяльності малого підприємства у 

будівельній галузі.  

01.06.20-

14.06.20 

Завдання видано       __________________     

(підпис керівника)                  (прізвище, ініціали) 

Дата видачі     _  

Дата подання до екзаменаційної комісії       

Прийнято до виконання   ____________     

(підпис студента)                  (прізвище, ініціали) 
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РЕФЕРАТ 

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ.  

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему 

«Обгрунтування економічної ефективності підвищення підприємницької 

діяльності (на прикладі ПП «БМК-21»)». 

61 сторінка, 9 рисунків, 4 таблиць, 45 інформаційних джерел, 2 додатки. 

Об’єктом дослідження є процес управління економічним  потенціалом 

малого підприємства.  

Предметом дослідження є теоретичні й методичні засади, а також 

практичні засади управління ефективністю діяльності малого підприємства. 

Мета дослідження – узагальнити методичні основи й теоретично 

обґрунтувати процес управління  ефективністю діяльності малого 

підприємства.   

          Отримані результати. У першому зображений сучасний стан розвитку 

малих підприємств в Україні. Узагальнений методичний підхід до управління 

підприємствами малого бізнесу. Здійснений огляд літературних джерел за темою 

дослідження.  

  У другому розділі здійснено аналіз господарської діяльності малого 

підприємства у сфері будівництва. Визначені фактори розвитку малих підприємств.    

У третьому розділі наведені рекомендації щодо підвищення ефективності 

діяльності малого підприємства.  

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства 

малого бізнесу за видами економічної діяльності. 
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