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ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 

 

Студентці     Решетняк Вікторії Олександрівні     академічної групи     076-17зск-2 

спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   

за освітньою програмою  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему Розробка заходів підвищення прибутковості суб’єкта 

підприємницької діяльності затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська 

політехніка» від 20 травня 2020 р. №269-с  

 

Розділ Зміст 
Термін 

виконання 

1. Теоретичні основи 

забезпечення прибутковості 

малого бізнесу в 

металургійній галузі. 

Стан та особливості здійснення 

підприємницької діяльності в сфері 

металургійної промисловості. Сутність та 

основні підходи до визначення поняття 

«прибутковість». 

04.05.20

–

15.05.20 

2. Оцінка та аналіз 

ефективності фінансово-

економічної діяльності 

товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«Металополіс». 

Організаційно-економічна характеристика 

підприємства, PEST-аналіз та SWOT-аналіз 

його середовища. Оцінка та аналіз 

прибутковості діяльності промислового 

підприємства ТОВ «Металополіс». 

16.05.20

–

01.06.20 

3. Розробка організаційних 

напрямів підвищення 

прибутковості товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Металополіс». 

Формування стратегічного альянсу між 

ТОВ «Металополіс» та ПОГ «ПАРУС-

МЕТИЗ» УТОГ». Підвищення 

прибутковості діяльності підприємства 

ТОВ «Металополіс» при реалізації 

стратегічного альянсу. 

02.06.20

–

14.06.20 

Завдання видано       __________________     

(підпис керівника)                  (прізвище, ініціали) 

Дата видачі   16 04.20 р.  _  

Дата подання до екзаменаційної комісії       

Прийнято до виконання   ____________     

 



РЕФЕРАТ 

 

МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІТЬ, МЕТАЛОБРУХТ, ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА, ПРИБУТОК, 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему «Розробка заходів 

підвищення прибутковості суб’єкта підприємницької діяльності». 

62 сторінки, 2 рисунків, 19 таблиць, 28 інформаційних джерел, 2 додатка. 

Об’єкт дослідження – процеси формування та підвищення об’ємів прибутку від 

підприємницької діяльності виробничого підприємства. 

Предмет дослідження – організаційні рішення по підвищення прибутковості 

господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Металополіс».  

Мета роботи – розробка рекомендацій по підвищенню прибутковості господарської 

діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Металополіс». 

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, статистичний, 

 аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі розглянуто стан та особливості здійснення 

підприємницької діяльності в сфері металургійної промисловості, встановлена сутність та 

основні підходи до визначення поняття «прибутковість». 

У другому розділі надана організаційно-економічна характеристика підприємства, 

здійснено PEST-аналіз та SWOT-аналіз його середовища., виконана оцінка та аналіз 

прибутковості діяльності промислового підприємства  

У третьому розділі наведено напрями підвищення прибутковості діяльності ТОВ 

«Металополіс» на підставі формування стратегічного альянсу з ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» 

УТОГ», визначено проектне підвищення прибутковості діяльності підприємства при 

реалізації стратегічного альянсу. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – бізнес-підприємства 

металургійної галузі. 

 

 
 


