
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему «Бізнес-

планування розвитку підприємства» містить 95 сторінок, 7 рисунків, 20 формул, 4 

додатки, 27 таблиць. Перелік посилань нараховує 44 найменувань. 

Метою роботи є удосконалення процедури бізнес-планування розвитку 

підприємства. Об’єктом дослідження є система управління розвитком підприємства 

на основі бізнес-планування. Предметом дослідження є процедура бізнес-

планування розвитку підприємства ТОВ «Мобіле-Модус». 

У процесі виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр» застосовувалася сукупність загальних та специфічних наукових методів. 

У процесі дослідження сучасних поглядів на бізнес-планування розвитку 

підприємства застосовувалися: системний підхід, методи економічного і 

статистичного аналізу, групування, графічного моделювання організаційних 

структур, експертної оцінки. Для отримання аналітичної інформації були 

використані дані статистичної звітності, бухгалтерської звітності підприємства ТОВ 

«Мобіле-Модус». Для удосконалення процедури бізнес-планування підприємства 

використовувалися емпіричні методи: спостереження, вимірювання, моделювання, 

метод прогнозування,  метод порівняння, за допомогою якого порівнювалися 

показники різних періодів діяльності, а також фактичні і планові показники; метод 

синтезу, також застосовувався статистичний аналіз. 

Запропонована та обґрунтована у роботі процедура бізнес-планування розвитку 

підприємства в умовах конкуренції на ринку може бути використана на практиці 

вітчизняними підприємствами, які спеціалізуються на торгівлі світлими 

нафтопродуктами.  Результати проведеного дослідження дозволять вітчизняним 

підприємствам ефективно розвивати господарську діяльність.  
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ABSTRACT 

The diploma work of the educational qualification level "Bachelor" on the topic 

"Business planning of enterprise development" contains 95 pages, 7 drawings, 20 

formulas, 4 attachments, 27 tables. The bibliography list consists of 44 items. 

The purpose of the work is to improve the business planning process of enterprise 

development. 

The object of research is the system for managing enterprise development based on 

business planning. 

The subject of the study is the procedure of business planning of the development of 

the enterprise LLC "Mobil-Modus". 

In the process of graduation work of the educational qualification level "Bachelor" a 

set of general and specific scientific methods was used. In the process of studying modern 

views on business planning, enterprise development was used: systematic approach, 

methods of economic and statistical analysis, grouping, graphical modeling of 

organizational structures, expert evaluation. For obtaining analytical information, the data 

of statistical reporting, accounting reports of  

LLC "Mobil-Modus" were used. To improve the business planning process of an 

enterprise, empirical methods were used: observation, measurement, modeling, prediction 

method, comparison method, which compared the indicators of different periods of 

activity, as well as actual and planned indicators; the method of synthesis, also used a 

statistical analysis. 

Proposed and substantiated in the work procedure of business planning of enterprise 

development in the conditions of competition in the market can be used in practice by 

domestic enterprises specializing in trade in light petroleum products. The results of the 

study will allow domestic enterprises to effectively develop economic activity. 
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