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РЕФЕРАТ 

 

Целью дипломной работы является изучение влияния внутренних и 

внешних факторов на конкурентоспособность предприятия и его 

функционирование, а также разработка на основе проведенного исследования 

методики регулирования их воздействия. 

Основными задачами дипломной работы являются проведение анализа 

внешней и внутренней среды предприятия на основе существующих методов, 

а  также разработка  методики регулирования их воздействия на основе 

проведенного исследования. 

Рассматриваемая тема подкрепляется практическим исследованием на 

предприятии, оказывающем строительные услуги. Изучаются вопросы 

текущего состояния предприятия, его внутренней среды, а также основных 

внешних факторов, оказывающих на него воздействие. 

Ключевые слова: факторы, внешняя среда, внутренняя среда, SWOT-

анализ, SNW-анализ, PEST-анализ, матрица McKinsey, 

конкурентоспособность, функционирование. 

Для написания дипломной работы были использованы материалы, 

полученные в ходе практики на предприятии, а также литература по 

стратегическому менеджменту и маркетингу. Кроме того, для подкрепления 

были использованы материалы нормативно-правовых актов, данные 

различных государственных комитетов и др. 

Общие выводы по теме, а также разработанные рекомендации по 

совершенствованию регулирования влияния факторов внешней и внутренней 

среды на предприятие изложены в конце работы в разделе «Заключение». 

Работа написана на 73 страницах, содержит введение, 3 главы, 

заключение, включая список использованной литературы и 5 приложений. В 

работе использовано 11 таблиц, 6 рисунков, 52 библиографических 

источника. Использованные в работе материалы достоверны, дипломная 

работа выполнена студенткой самостоятельно. 

  



РЭФЕРАТ 

 

Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца вывучэнне ўплыву ўнутраных і 

знешніх фактараў на канкурэнтаздольнасць прадпрыемства і яго 

функцыянаванне, а таксама распрацоўка на аснове праведзенага 

даследавання методыкі рэгулявання іх уздзеяння. 

Асноўнымі задачамі дыпломнай работы з’яўляюцца правядзенне 

аналізу знешняга і ўнутраняга асяроддзя прадпрыемства на аснове існуючых 

метадаў, а таксама распрацоўка методыкі рэгулявання іх уздзеяння на аснове 

праведзенага даследавання. 

Разглядаемая тэма тэма падмацоўваецца практычным даследаваннем на 

прадпрыемстве, якое аказвае будаўнічыя паслугі. Вывучаюцца пытанні 

сучаснага стану прадпрыемства, яго ўнутранай асяроддзя, а таксама 

асноўных знешніх фактараў, якія аказваюць на яго ўздзеянне. 

Для напісання дыпломнай работы быў выкарыстаны матэрыялы, 

атрыманыя ў ходзе практыкі на прадпрыемстве, а таксама літаратура па 

стратэгічным менеджменце і маркетынгу. Акрамя таго, для падмацавання 

былі выкарыстаныя матэрыялы нарматыўна-прававых актаў, дадзеныя 

розных дзяржаўных камітэтаў і інш. 

Агульныя высновы па тэме, а таксама распрацаваныя рэкамендацыі па 

ўдасканаленні рэгулявання ўплыву фактараў знешняга і ўнутраняга асяроддзя 

на прадпрыемства выкладзены ў канцы працы ў раздзеле «Заключэнне». 

Праца напісаная на 73 старонках, змяшчае ўвядзенне, 3 главы, заключэнне, 

уключаючы спіс выкарыстанай літаратуры і 5 прыкладанняў. У працы 

выкарыстана 11 табліц, 6 малюнкаў, 52 бібліяграфічных крыніцы. 

Выкарыстаныя ў працы матэрыялы пэўныя, дыпломная праца выканана 

студэнткай самастойна.  



ABSTRACT 

 

The aim of the degree work is to study the influence of internal and external 

factors on the company's competitiveness and its performance as well as 

development of methods to regulate their impact on the basis of the research. 

The main objectives of the degree work is an analysis of the external and 

internal environment of the enterprise on the basis of existing methods and the 

development of methods of regulating their impact on the basis of the study. 

The theme under consideration is supported by practical research in the 

company providing construction services. The questions of the current state of the 

enterprise, its internal environment, as well as key external factors affect it are 

being studied. 

Keywords: factors, external environment, internal environment, SWOT-

analysis, SNW-analysis, PEST-analysis, the McKinsey matrix, competitiveness, 

function. 

To write the degree paper materials obtained during the practice at the 

enterprise, as well as literature on strategic management and marketing were used. 

In addition, to reinforce the material legal acts, data of various state committees 

were used and others. 

General conclusions on the topic, as well as developed recommendations for 

improving the regulation of the impact of factors of internal and external 

environment for the company are described at the end of the work in the 

"Conclusion". 

The work consists of 73 pages, contains an introduction, three chapters, 

conclusion, including a list of references, and 5 appendices. 11 tables, 6 figures, 52 

bibliographic sources were used. Used materials are valid; the degree work was 

performed by the student independently. 


