
Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Навчально-науковий інститут економіки 

Факультет менеджменту 

 

Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління   

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

кваліфікаційної роботи ступеня    магістр 

  

студентки              Птічки Поліни Анатоліївни  

академічної групи    076м-19-1 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему Підвищення ефективності діяльності малого підприємства з організації дозвілля в 

невеликих містах та селищах на засадах інноваційної політики 

Керівники Прізвище, ініціали 
Оцінка за шкалою 

Підпис 
рейтинговою інституційною 

кваліфікаційної 

роботи 
Горпинич О.В.    

розділів:     

     

     

     

     

     

Рецензент     

     

Нормоконтролер Дементьєва Н.В.    

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

2020 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

завідувач кафедри 

прикладної економіки, підприємництва 

 та публічного управління 

 

_________________О.Г. Вагонова 

 

2020 р  

 

 

ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу 

ступеню        магістра  

 

Студентці          Птичкі П.А.        академічної групи    076м-19-1 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

за освітньою програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему Підвищення ефективності діяльності малого підприємства з організації дозвілля в 

невеликих містах та селищах на засадах інноваційної політики 

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» 979-с від 27.11.2020 

Розділ Зміст 

Термін 

виконан

ня 

1. Стан проблеми 

організації та управління 

дозвіллям в невеликих 

містах та селищах 

Стан та перспективи розвитку дозвілля на підставі 

впровадження інноваційних підходів його організації. 

Огляд літературних джерел та виконаних по проблемі 

досліджень  

25.09.

-

12.10.

2020 

2. Теоретичне 

обґрунтування 

удосконалення 

інноваційної політики 

організації та управління 

дозвіллям 

Дослідження вимог зовнішнього середовища на 

формування інноваційної політики підприємства ТОВ 

«Віза» з організації дозвілля.  Обґрунтування 

методології організації та управління дозвіллям на 

підставі впровадження інновацій. 

13.10 

– 

30.11

2020 

3. Розробка складових 

інноваційної політики 

підприємства з організації 

дозвілля в невеликих 

містах та селищах 

 Удосконалення складових інноваційної політики ТОВ 

«Віза». Визначення економічного ефекту від 

удосконалення складових інноваційної політики 

підприємств з організації дозвілля 

1.12 

–

16.12.

2020 

 

Завдання видано              __________________                         Горпинич О.В. 

Дата видачі        24 вересня 2020 р _  

Дата подання до екзаменаційної комісії         16 грудня 2020 р.  

Прийнято до виконання               ____________                           Птічка П.І 



РЕФЕРАТ 

НЕВЕЛИКИ МІСТА ТА СЕЛИЩА, ДОЗВІЛЛЯ, ІННОВАЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ, 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ, ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи магістра на тему 

«Підвищення ефективності діяльності малого підприємства з організації 

дозвілля в невеликих містах та селищах на засадах інноваційної політики». 

80 сторінки, 17 рисунків, 18 таблиць, 47 інформаційних джерел, 2 додатка. 

Об’єкт дослідження – інноваційна бізнес-діяльність малих підприємств з 

організації дозвілля в невеликих містах та селищах. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні засади 

удосконалення інноваційної підприємницької політики малих підприємств з 

організації дозвілля. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування положень та розробка 

рекомендацій щодо удосконалення політики малих підприємств з організації 

дозвілля в невеликих містах та селищах на засадах інноваційного 

підприємництва. 

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, 

статистичний, аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі виконана оцінка стану та 

перспектив розвитку дозвілля на підставі впровадження інноваційних бізнес-

підходів його організації, здійснено огляд літературних джерел. 

У другому розділі досліджено вимоги зовнішнього середовища на 

формування інноваційної бізнес-політики підприємства ТОВ «Віза» з організації 

дозвілля, обґрунтовано методологію організації та управління дозвіллям на 

засадах інноваційного підприємництва. 

У третьому розділі наведено удосконалені складові інноваційної бізнес-

політики ТОВ «ВІЗА», визначено економічний ефект їх впровадження.  

Сфера практичного застосування результатів роботи – малі підприємства, 

що здійснюють організацію дозвілля в населених пунктах на засадах 

інноваційного підприємництва. 
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