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Структура роботи: 61 сторінка комп’ютерного тексту; 18 рисунків; 16 

таблиць; 36 джерел посилання. 

Об’єкт розроблення – процес управління ефективністю діяльності 

ТОВ «Даіра».  

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Основні результати кваліфікаційної роботи бакалавра полягають у 

такому: розглянуто теоретичні основи управління ефективністю діяльності 

підприємства; охарактеризовано підприємство ТОВ «Даіра» та середовище 

його діяльності; проаналізовано основні економічні показники діяльності 

ТОВ «Даіра»; здійснено аналіз витрат підприємства; проведено аналіз 

персоналу підприємства; виконано аналіз основних засобів ТОВ «Даіра»; 

виявлено шляхи та обґрунтовано заходи з підвищення ефективності 

діяльності досліджуваного підприємства; проведено оцінку впливу 

розроблених заходів на економічні показники діяльності ТОВ «Даіра». 

Методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, економіко-

статистичний аналіз, порівняльний аналіз, табличний та графічний методи. 

Результати кваліфікаційної роботи бакалавра рекомендовано для 

використання на підприємствах будівельної галузі для підвищення 

ефективності діяльності. 

Сфера застосування – процес управління ефективністю діяльності 

підприємства. 

Економічна ефективність. Реалізація запропонованих управлінських 

рішень щодо зниження матеріальних витрат і оновлення основних засобів 

ТОВ «Даіра» збільшить обсяги здійснення робіт на 2830 тис. грн., прибуток 

від реалізації продукції, робіт, послуг підвищиться на 560 тис. грн., чистий 

прибуток збільшиться на 459 тис. грн. 

Значимість роботи полягає в обґрунтуванні заходів з підвищення 

ефективності діяльності ТОВ «Даіра», реальних до впровадження на 

досліджуємому підприємстві. 
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Structure of the work: 61 pages of computer text; 18 figures; 16 tables; 36 

reference sources. 

The object of the development is the process of managing the efficiency of 

LLC “Daira”. 

The purpose of the work is the theoretical substantiation and development of 

practical recommendations for increasing the efficiency of the enterprise. 

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

theoretical foundations of enterprise efficiency management are considered; the 

enterprise of LLC “Daira” and the environment of its activity are characterized; the 

main economic indicators of LLC “Daira” activity are analyzed; the analysis of 

expenses of the enterprise is carried out; the analysis of the enterprise personnel is 

carried out; the analysis of fixed assets of LLC “Daira” is performed; the ways are 

identified and the measures to increase the efficiency of the researched enterprise 

are substantiated; the assessment of the impact of the developed measures on the 

economic performance of LLC “Daira” is conducted.  

The research methods are analysis, synthesis, generalization, economic and 

statistical analysis, comparative analysis, tabular and graphical methods. 

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

the enterprises of the construction industry to increase efficiency. 

The scope is the process of managing the efficiency of the enterprise. 

Economic efficiency. The implementation of the proposed management 

decisions to reduce material costs and upgrade of fixed assets of LLC “Daira” will 

increase the volume of work by 2830 thousand UAH, the profit from sales of 

products, works and services will increase by 560 thousand UAH, the net profit 

will increase by 459 thousand UAH/ 

The significance of the work lies in the substantiation of measures to 

increase the efficiency of Daira LLC, which are realistic to implement at the 

researched enterprise.  

 

 

 




