
     КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
             ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

               
                   ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

                                                Кафедра економіки  

    

                                         ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

                                                    до дипломної роботи  
                      магістра з  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

         на тему:         
                
                          РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
                                                          

      Виконав: студентVI курсу, групи   ПІТ(ЕК)-17-1м      
      спеціальності 076–  підприємництво, торгівля та  
      біржова діяльність 
      (освітньо-професійна програма «Економіка 
      та управління підприємництвом, торгівлею 
      та біржовою діяльністю») 
       Вовк Є.І.

                                               Керівник   Маслак О.І. 
                                               Рецензент  Дідур С.В. 

  КPEМEНЧУК – 2018 року



ЗМІСТ

Вступ..............................................................................................6
Розділ 1
Теоретичні аспекти розвитку підприємництва...........................9
1.1 Сутність категорії «підприємництво».................................. 9
1.2 Сучасний розвиток підприємництва в Україні................... 13
1.3. Стан та особливості функціонування
кормовиробництва........................................................................20
Розділ 2
Аналіз ефективності функціонування
ТОВ „Ловіт”...................................................................................27
2.1 Техніко-економічні показники ТОВ „Ловіт”....................... 27
2.2 Аналіз фінансової діяльності ТОВ „Ловіт”......................... 37
2.3. Завдання охорони праці на підприємствах......................... 48
Розділ 3
Перспективи розвитку ТОВ „Ловіт”...........................................50
3.1. Аналіз системи показників оцінки.......................................50
діяльності ТОВ „Ловіт” ...............................................................50
3.2. Напрями розвитку підприємницької діяльності................. 54
Висновки....................................................................................... 58
Список використаних джерел..................................................... 62



РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-
практичного завдання щодо розвитку підприємництва в Україні.
В дослідженні розкриті теоретичні аспекти розвитку підприємництва за
допомогою особливостей визначення розвитку характеристики підприємництва,
аналізу особливостей розвитку підприємництва  в Україні та аналізу
стан функціонування кормо виробництва. В роботі зроблена оцінка 
ефективності функціонування ТОВ „Ловіт”. В дипломній роботі обґрунтовані 
перспективні напрями розвитку підприємництва на прикладі ТОВ „Ловіт”.

Ключові слова : підприємництво, розвиток підприємництва,
кормовиробництво, показники оцінки діяльності, ефективність діяльності.

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and practical task
for the development of entrepreneurship in Ukraine. The research reveals the
theoretical aspects of entrepreneurship development by defining the characteristics
of entrepreneurship, analyzing the peculiarities of entrepreneurship development in
Ukraine, and analyzing the state of functioning of the forage production. In this
work an estimation of efficiency of functioning of LLC "Lovit" is made. In the
thesis the perspective directions of entrepreneurship development on the example
of LLC "Lovit" are grounded.
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production, indicators of activity evaluation, activity efficiency.


