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Анотація 
   українською: Об’єктом дослідження є управління ресурсами ТОВ «ТерПолімерГаз». 

Метою бакалаврської роботи є оцінка управління ресурсами ТОВ «ТерПолімерГаз». 

Результати отримані за допомогою таких методів дослідження: аналізу (порівняльного, 

економетричного, часових рядів), SWOT-аналізу та моделі оптимізації ресурсів. 

Розроблено рекомендації щодо покращення господарської діяльності ТОВ «ТерПолімерГаз». 

Проведено SWOT-аналіз діяльності ТОВ «ТерПолімерГаз». Здійснено оцінювання сильних та слабких 

сторін ТОВ «ТерПолімерГаз», а також зовнішні можливості та загрози. Розраховано очікуваний обсяг 

виробництва труб (діаметр 32) із перероблених пластикових відходів на ТОВ «ТерПолімерГаз». Модель 

оптимізації ресурсів для виробництва труб на воду та газ, діаметром 25, 32, 40 було побудовано та 

розв’язано, де цільовою функцією є максимальний дохід від продажу. 
 

 

   англійською: The object of investigation is the resource management of LCC TerPolymerGas”. 

The aim of the Bachelor paper is to evaluate the LCC TerPolymerGas” resource management. 

The results are obtained with the following research methods: analysis (comparative, econometric, time 

series), SWOT analysis, and resource optimization model. 

The recommendations concerning the businees operations of the LCC  TerPolymerGas” have been 

developed. SWOT-analysis of the LCC  TerPolymerGas” businees operations has been done. The LCC 

TerPolymerGas strengths and weaknesses as well as the external opportunities and threats has been evaluated 

and scored. Pipe output (diam. 32) from recycled plastic waste at the LCC TerPolymerGas has been calculated. 

The resource optimization model for production of water / gas pipe, diam. 25, 32, 40 has been built and solved 

where the objective function is the maximum sales revenue. 

 

 

 


