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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ 

Структура роботи: 77 сторінок комп’ютерного тексту; 19 рисунків; 11 

таблиць; 26 джерел посилання. 

Об’єкт розроблення – система управління підприємством. 

Мета роботи – розробка заходів щодо підвищення ефективності 

управління підприємством. 

           Основні результати кваліфікаційної роботи бакалавра полягають у 

такому: вивчені теоретичні аспекти управління промисловим 

підприємством і підходи до оцінки ефективності управління 

підприємством; проаналізовані техніко-економічні й фінансові показники 

діяльності підприємства; розроблені заходи щодо підвищення 

ефективності управління підприємством та визначена економічна 

ефективність запропонованих управлінських рішень. 

Методи дослідження – економіко-статистичний, аналітичний та 

логічний, методи системного, кореляційно-регресійного та економічного 

аналізу. 

           Результати кваліфікаційної роботи бакалавра рекомендовано для 

використання  підприємствами-виробниками хутряної продукції. 

Сфера застосування – обгрунтування ефективності рішень в сфері 

управління піприємством. 

Економічна чи соціально-економічна ефективність завдяки 

впровадженню заходів, виручка від реалізації продукції зросла на 183,6 

тис.грн. або 2,19% за рахунок росту реалізації продукції основного 

виробництва, при цьому росту собівартості продукції за цим напрямом не 

відбулось, так як реалізується продукція із запасів підприємства. 

Значимість роботи – використання отриманих результатів роботи може 

бути використано для поліпшення ефективності діяльності підприємства 

 



ABSTRACT 

 

Bachelor’s qualification thesis’s 

Student group 073 – 16 – 4 

Dnipro University of Technology 

Larionova Yana 

 

Subject: Substantiation of managerial solution in increasing the efficiency of 

enterprise activity (based on the materials of Public JSC “Tysmenytsia” Fur firm”) 

EFFICIENCY, MARKETING, ADVERTISING, PROFITABILITY, 

MANAGEMENT DECISIONS 

Structure of the work: 77 pages of computer text; 19 drawings; 11 tables;  26 

link sources. The object of development is an enterprise management system. The 

purpose of the work is to develop measures to increase the efficiency of enterprise 

management. 

 The main results of the bachelor's qualification work are as follows: the 

theoretical aspects of industrial enterprise management and approaches to 

assessing the effectiveness of enterprise management are studied; the technical and 

economic and financial indicators of activity of the enterprise are analyzed; 

developed measures to improve the efficiency of enterprise management and 

determined the economic efficiency of the proposed management decisions. 

 Research methods – economic-statistical, analytical and logical, methods 

of systemic, correlation-regression and economic analysis. 

 The results of the bachelor's qualification work are recommended for use 

by fur manufacturers. 

 Scope – justification of the effectiveness of decisions in the field of 

enterprise management. 

 Economic or socio-economic efficiency due to the implementation of 

measures, revenue from sales increased by 183.6 thousand UAH. or 2.19% due to 

the growth of sales of basic production, while the growth of production costs in 

this area did not occur, as products are sold from stocks of the enterprise. 
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