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РЕФЕРАТ 

           ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВІДХОДИ, ПІДПРИЄМНИЦЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, РЕЦИКЛІНГ, ПЕРЕРОБКА 

ВІДХОДІВ.  

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему 

«Удосконалення стратегії роботи промислового підприємства». 

69 сторінок, 5 рис., 5 табл., 27 інформаційних джерел, 3 додатки. 

Об’єктом дослідження є процес управління використанням відходів як 

джерела вторинної сировини.  

Предметом дослідження є методичні засади та практичні аспекти  

управління використанням відходів як джерела вторинної сировини.  

          Мета дослідження – узагальнити методичні основи й теоретично 

обґрунтувати процес управління  використанням відходів як джерела вторинної 

сировини.  

          Отримані результати. У першому розділі зображений сучасний стан 

поводження з промисловими та побутовими відходами. Здійснений огляд 

літературних джерел за темою дослідження.   

          У другому розділі здійснено аналіз господарської діяльності 

підприємства, у виробничих процесах якого утворюються відходи. Визначені 

фактори розвитку рециклінгової діяльності.  

У третьому розділі наведені рекомендації щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства з використання відходів у якості джерела вторинної 

сировини.  

Сфера практичного застосування результатів роботи – промислові 

підприємства за видами економічної діяльності. 
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