
Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет  

«Дніпровська політехніка» 

 

Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

кваліфікаційної роботи бакалавра 
 

 

 

Студента(ки)   Колеснік Валерії Артемівни ___________________________________  

 

Академічної групи                               076ск-17-1_______________    

(шифр) 

Спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 (код і назва спеціальності) 

за освітньою програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему «Обґрунтування підприємницьких  рішень щодо розвитку підприємства» 

 

 

 

 

 

Керівники 
Прізвище, 

ініціали 

Оцінка за шкалою 
Підпис 

рейтинговою інституційною 

кваліфікаційної 

роботи  

Тимошенко Л.В.    

     

     

 

Рецензент     

 

Нормоконтролер Донець Н. І.    

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

2020 



2 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

завідувач кафедри 

 прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

           О.Г. Вагонова 

(підпис)            (прізвище, ініціали) 

«15» квітня 2020 року 

 

ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 

 

Студенту(ці)    Колеснік В.А.  академічної групи 076ск-17-1 

спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 (код і назва спеціальності) 

за освітньою програмою  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

на тему «Обґрунтування підприємницьких  рішень щодо розвитку підприємства» 

Затверджено наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 20 травня 2020 р. № 268-с 

 

Розділ Зміст 

Термін 

виконан

ня 

1. Стан проблеми та 

теоретичні основи  

розвитку малого бізнесу в 

сучасних умовах 

Сучасний стан малого підприємництва. 

Теоретичні основи розвитку малого бізнесу у 

виробничій сфері. Мета, завдання, методи 

досліджень 

04.05.2020 – 

17.05.2020 

2. Аналіз та оцінка 

ефективності 

підприємницької діяльності 

ТОВ «Дніпроремонт» 

Характеристика діяльності малого 

підприємства. Аналіз показників діяльності 

ТОВ «Дніпроремонт». Обґрунтування та 

розробка моделі розвитку підприємства 

18.05.2020 – 

31.05.2020 

3. Основні напрями розвитку 

малого підприємства 

«Дніпроремонт» 

Визначення напрямів розвитку малого 

підприємства в галузі будівництва та 

реконструкції інженерних комунікацій. 
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Реферат 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему «Обґрунтування 

підприємницьких  рішень щодо розвитку підприємства» містить 61 сторінку, 3 

рисунка, 9 таблиць, 37 використаних джерел, 2 додатки. 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛІЙ БІЗНЕС, ВИРОБНИЧА СФЕРА, 

РОЗВИТОК, РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. 

 

Об’єкт дослідження – діяльність малого підприємства у виробничій 

сфері. 

Предмет дослідження – підприємницькі рішення щодо розвитку малого 

підприємства в галузі будівництва та реконструкції інженерних комунікацій. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних 

рекомендацій щодо розвитку малого підприємства в умовах сучасного бізнес-

середовища. 

Методи дослідження – у вирішенні поставлених завдань була 

використана система сучасних загальнонаукових методів: узагальнення, 

систематизації, порівняльного економічного аналізу, аналітичний, графічний та 

табличний методи. 

Отримані результати. У першому розділі надано характеристику стану 

проблеми та визначено теоретичні основи  розвитку малого бізнесу в сучасних 

умовах. 

У другому розділі проведено аналіз та здійснена оцінка ефективності 

підприємницької діяльності ТОВ «Дніпроремонт». 

У третьому розділі наведено напрями підвищення ефективності 

підприємницької діяльності малого підприємства в галузі будівництва та 

реконструкції інженерних комунікацій. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства 

малого бізнесу в сфері будівництва та реконструкції інженерних комунікацій. 

 


