
РЕФЕРАТ  

 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Підвищення прибутковості через розширення асортименту продукції ( на 

прикладі ТОВ «РУДЬ») містить 86 сторінки, 27 таблиць, 3 рисунків, 9 

формули, 4 додатки.  

Метою дослідження є: розробка напрямів підвищення прибутковості 

підприємства на основі розширення асортименту продукції  

Об'єктом дослідження є: забезпечення прибутковості підприємства  

Предметом дослідження є: підвищення прибутковості через 

розширення асортименту продукції. 

 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі 

методи дослідження: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, фінансово-

економічний аналіз (для дослідження фінансового стану підприємства). 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними   

підприємствами, які прагнуть підвищити прибутковість підприємства через 

розширення асортименту продукції, зокрема ТОВ «РУДЬ».  

Розроблена в дипломній роботі стратегія підвищення прибутковості 

підприємства була представлена на розгляд керівному складу ТОВ «РУДЬ», 

де було визнано можливість практичного застосування в майбутньому 

окремих заходів . 

Ключові   слова:    прибуток,  прибутковість,  

рентабельн ість,  товарооборот.          

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Thesis educational qualification of «Bachelor» on  

«Increase profitability due to expansion of assortment of products (for example, LLC  

«RUD») contains 86 pages, 27 tables, 3 figures, 9 formulas, 4 applications.  

The study aims to: development of directions for increase of profitability of the 

enterprise on the basis of expansion of assortment of production 

The object of the study is: ensuring profitability of the enterprise 

The subject of the study is: increase in profitability through expansion of product 

range 

In the work to achieve this goal were used the following methods: analysis, 

synthesis, induction, deduction, financial and economic analysis (to study the 

financial situation of the enterprise). 

Research results can be used by domestic enterprises, which seek to increase the 

profitability of the enterprise through the expansion of the range of products, in 

particular LLC"RUD". 

Developed in the thesis, the strategy to increase the profitability of the company was 

presented to the management of LLC "RUD", where it was recognized the possibility 

of practical application in the future of individual activities. 
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