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підприємства 
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підприємств. Теоретичні підходи до 
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2. Оцінка та аналіз ефективності 
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РЕФЕРАТ 

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТОВАРНА 

ПРОДУКЦІЯ.  

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему 

«Підвищення ефективності діяльності торговельного підприємства». 

71 сторінка, 11 рис., 7 табл., 27 інформаційних джерел, 3 додатки. 

Об’єктом дослідження є процес управління ефективністю діяльності 

торговельного підприємства.  

Предметом дослідження є теоретичні й методичні засади, а також 

практичні засади управління ефективністю діяльності підприємства сфери 

торгівлі. 

Мета дослідження – узагальнити методичні основи й обґрунтувати 

процес управління  ефективністю діяльності торговельного підприємства.   

          Отримані результати. У першому розділі зображений сучасний стан 

розвитку малих підприємств в Україні. Узагальнений методичний підхід до 

управління підприємствами малого бізнесу у сфері торгівлі. Здійснений огляд 

літературних джерел за темою дослідження.  

  У другому розділі здійснений аналіз господарської діяльності 

підприємства сфери торгівлі. Визначені фактори розвитку малих та середніх 

торговельних підприємств.    

У третьому розділі наведені рекомендації щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства у сфері торгівлі.  

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства за 

видами торговельної діяльності. 
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