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РЕФЕРАТ 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОВ «КОРПОРАЦІЯ «АГРО-

СОЮЗ»», УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ, 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ. 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему «Обґрунтування 

управлінських рішень підвищення ефективності роботи підприємства». 

64 сторінки, 7 рисунків, 10 таблиць, 26 інформаційне джерело, 2 додатка. 

Об'єкт дослідження – процеси прийняття управлінських рішень в виробничо-

комерційній діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Агро-

Союз». 

Предмет дослідження – прикладні механізми формування управлінських рішень 

підвищення ефективності роботи підприємства. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування й розробка рекомендацій та інструментарію 

щодо формування управлінських рішень по підвищенню ефективності роботи підприємства 

«Агро-Союз». 

Методи дослідження – методи наукового узагальнення і систематизації, статистичний, 

аналітичний, графічний. 

Отримані результати. У першому розділі виконано аналіз теоретичних підходів до 

обґрунтування управлінських рішень менеджментом підприємства. Визначено особливості 

прийняття управлінських рішень в аграрному секторі економіки України. 

У другому розділі здійснені оцінка та аналіз результативності господарської діяльності 

підприємства «Агро-Союз», аналіз механізму прийняття та ефективності управлінських 

рішень на підприємстві. 

У третьому розділі наведено основні напрями підвищення ефективності розробки і 

прийняття управлінських рішень на підприємстві. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – сільськогосподарські 

виробничо-комерційні підприємства малого та середнього бізнесу. 
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