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ВИСНОВОК 

 
Представлена дипломна робота розкриває тему впливу факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища на діяльність підприємств і 

організацій. У теоретичній частині даної дипломної роботи викладені основні 

методологічні питання, що стосуються класифікації середовища і методики 

стратегічного аналізу факторів впливу середовища. 

На підставі вивченого теоретичного матеріалу, аналіз внутрішнього і 

зовнішнього середовища компанії, яка є об'єктом дослідження в даній 

дипломній роботі, доцільно побудувати на методиці SWOT-аналізу, а також 

на методиці аналізу життєвого циклу, як самої компанії, так і на методиці 

життєвого циклу товарів / робіт / послуг, реалізованих компанією. 

Проведений аналіз навчальної та управлінської літератури дозволив 

сформувати базову методику дослідження внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємства ТОВ «Тренд», що є об'єктом дослідження в даній 

дипломній роботі. Запропонована методика дослідження для аналітичної 

частини даної дипломної роботи дозволяє не тільки виявити сильні / слабкі 

сторони і можливості / загрози компанії ТОВ «Тренд», а й також оцінити 

конкурентоспроможність самої компанії, її товарів / робіт / послуг. 

У підприємства найбільш сильні позиції в приватному секторі, в 

корпоративному секторі позиції підприємства критично слабкі з тенденцією 

до подальшого зниження. Тому життєвий цикл в приватному секторі може 

бути охарактеризований як прискорене зростання, в корпоративному секторі 

як спад і загасання. 

Досліджуване підприємство має більш високим рівнем 

конкурентоспроможності в порівнянні зі своїми прямими конкурентами, 

однак свої конкурентні переваги в повній мірі не використовує, тому що 

немає чіткого позиціонування в сегментах. 

Проведена оцінка розвитку підприємства у зовнішньому середовищі на 

підставі SWOT-аналізу дозволила зробити висновок, що для досліджуваного 
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підприємства найбільш ефективною буде стратегія позиціонування з 

посиленням в корпоративному секторі. 

Далі практичної частини дипломної роботи на підставі вище 

проведеного аналізу факторів впливу зовнішнього і внутрішнього 

середовища, а також на підставі аналізу фінансового стану досліджуваного 

підприємства, викладені основні заходи щодо вдосконалення внутрішнього 

середовища підприємства і по зниженню ризиків, пов'язаних з негативним 

впливом чинників зовнішнього середовища. 

У роботі були сформовані заходи щодо вдосконалення внутрішнього 

середовища підприємства за рахунок вдосконалення якості обслуговування 

корпоративних клієнтів, і перекладу неосновних видів діяльності в основні 

види діяльності, розрахований можливий приріст виручки і витрат 

підприємства, проаналізована стратегічна модель прибутку до і після 

впровадження змін. 

За рахунок пропонованих заходів підприємство має потенційну 

можливість збільшити рівень виручки на 60,6%, збільшити рівень 

рентабельності продажів на 315,4%, збільшити рентабельність прибутку до 

оподаткування з -1,53% до 17,02%, збільшити рентабельність чистого 

прибутку на 365 % 

Таким чином, можна резюмувати, що мета роботи досягнута, завдання, 

поставлені при викладі роботи, вирішені. 
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Висновок керівника бакалаврськоїдипломної роботи 

 

 
Студент Грибов Ілля Євгенійович виконав бакалаврську дипломну роботу 

на тему «Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища компанії ТОВ «Тренд». 

Будь-яка компанія, плануючи і здійснюючи стратегічні зміни, або 

розробляючи стратегію свого розвитку повинна бути адаптована до 

макросередовища, враховувати у своїх планах можливі зміни в макросередовищі, в 

свою чергу мікросередовище і внутрішнє середовище компанії повинна бути 

піддана ретельному аналізу, мета якого показати зовнішні і внутрішні можливості 

компанії, а також визначити слабкі сторони та можливі загрози, яким будуть 

протиставлені сильні сторони компанії. 

Автор сформував стратегію компанії, показав основні чинники впливу 

середовища, , адекватну факторів впливу. Проаналізовано та визначено основні 

суб'єкти та об'єкти зовнішнього і внутрішнього середовища компанії, необхідні для 

стратегічного аналізу. 

Предметом є впливання факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на 

діяльність підприємства ТОВ «Тренд». 

Базою написання дипломної роботи є ТОВ «Тренд». 

Повнота, глибина та обґрунтованість рішень поставлених питань у роботі 

освоєні досить повно. Дипломна робота виконана відповідно до завдання та 

дозволяє перевірити ступінь готовності студента обраної спеціальності. 

Грибов Ілля Євгенійович показав вміння працювати з літературою, 

розбиратись в теоретичних питаннях і методиках. Висновки по даній роботі 

обґрунтовані, відповідають змісту, результати дослідження досить добре 

апробовані та представляються перспективними. 

Календарний графік проведення дослідження строго дотримувався. Робота 

студента Грибова Іллі Євгенійовича над дипломною роботою заслуговує оцінки 

«добре», В (75%). 
 

 

 
 

Керівник проекту (роботи)  Козловцева В.А 
(підпис) 

“  ”  20  року 

 

Висновок кафедри, циклової комісії про дипломний проект (роботу) 

Бакалаврська робота розглянуто (а). Студент (ка)  Грибова Іллі Євгенійовича 

(прізвище та ініціали) 

допускається до захисту даного (ї) проекту (роботи) в Державній екзаменаційній комісії. 

Завідувач кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності 
(назва) 

  Павленко О.П. 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

“  ”  20  року 
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РЕЦЕНЗІЯ 

На бакалаврську кваліфікаційну роботу 

за темою: Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища компанії ТОВ 

«Тренд» 

студента 4 курсу групи У-41 Грибову Іллі Євгенійовичу 
 

№ 
п/п 

Розділи Зміст, коментарій 

до розділу 

Відмітка 

1 Ознака проекту (роботи) Реальний Реальний 

Академічний  

2 Напрям проекту (роботи) Інженерний Інженерний 

Науково-дослідний  

3 Відповідність змісту 
проекту назві теми 

(відповідає, не 

відповідає) 
Відповідає 

4 Закінченість дослідження з 
теми проекту 

(так, ні) Так 

5 Елементи наукової новизни В чому вони 

полягають 

Полягає в уточненні понятійного 

методологічного апарату 

стратегічного аналізу 

внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємств і 

організацій. 

6 Якість оформлення 

кваліфікаційних робіт 

Відповідність 

вимогам оформлення 

(відповідає, не 
відповідає) 

Відповідає вимогам ДСТУ 

7 Недоліки у виконаній 

роботі 

Перелік недоліків та 

зауважень 

Деякі орфографічні та 

пунктуаційні помилки, незначні 

недоліки в перекладі тексту та 

економічного обґрунтування 

запропонованих заходів 

8 Загальна оцінка За національною 

шкалою та шкалою 
ECTS 

Добре (С) 

75% 

 
  Заслуговує присвоєння кваліфікації  «бакалавр з менеджменту»  

(пропозиції щодо присвоєння відповідної кваліфікації) 
 

Рецензент 

к.ю.н., доц., 

доцент циклу правових 

дисциплін кафедри 

екологічного права і контролю ОДЕКУ    
(підпис) 

 

 

 

 
 

І.Г.Швидченко 
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