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діяльністю підприємства ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод».  
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- визначено основні напрями та обґрунтовано заходи з 

удосконалення управління виробничо-господарською діяльністю ПрАТ 

«Дніпропетровський агрегатний завод». 

Результати кваліфікаційної роботи магістра рекомендовано для 
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підприємства. 
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«ДАЗ», які стосуються збільшення обсягів виробництва і реалізації 

продукції, удосконалення ремонтів і виконання ремонтних робіт на 

замовлення, прибуток зросте на 3156 тис. грн., продуктивність праці 
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рентабельність продажів – на 1,21 %. 
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ABSTRACT 

master's qualification work 

student group 073m-18z-3 

Dnipro University of Technology 

Velychko Dmytro Olehovych 

on the topic: Improvement of production and commercial operations 

management (based on the materials of Private JSC “Dnipropetrovsk Aggregate 

Plant”) 

 

PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITIES, MANAGEMENT, 

ANALYSIS, EFFECT, PROFIT 

 

Structure of work: 97 pages of computer text; 23 pictures; 29 tables; 55 

sources of links.  

The object of the study is the process of managing of the production and 

economic activity of the enterprise of PJSC “Dnipropetrovsk Aggregate Plant”. 

The purpose of the qualification work is theoretical substantiation and 

development of practical recommendations for improving the management of 

production and economic activity of Private JSC “Dnipropetrovsk Aggregate 

Plant”. 

The main results of master’s qualification work are as follows: 

- theoretical and methodological bases of management of production and 

economic activity of the enterprise are investigated; 

- information on PJSC “Dnepropetrovsk Aggregate Plant” was collected; 

- the technical and economic, financial indicators of the enterprise activity, 

its financial condition are analyzed; 

- costs of PJSC “DAZ” are analyzed; 

- the efficiency of use of personnel and basic production assets of the 

enterprise is analyzed; 



- the main directions and substantiated measures to improve the management 

of production and economic activity of PJSC “Dnipropetrovsk Aggregate Plant” 

are identified. 

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

the production and economic activity of the studied enterprise. 

The scope of the research results is management of production and economic 

activity. 

Economic efficiency: as a result of the introduction of measures to improve 

the management of production and economic activities of PJSC “DAZ”, which 

relate to the increase in production and sales, improvement of repairs and 

execution of custom work, the profit will increase by 3156 thousand UAH., 

рroductivity of employes will increase by 6.35 thousand UAH / person, fund return 

- by 0.073 UAH / UAH, profitability of sold products will increase by 1.05%, 

profitability of sales - by 1.21%.  

The significance of the results of the work lies in the fact that the measures 

proposed in the work to improve the management of production and economic 

activity of PJSC “Dnipropetrovsk Aggregate Plant” are real to implementation at 

the studied enterprise. 
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