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РЕФЕРАТ 

 

ПІДПРИЄМСТВО, АГРОБУДІВНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ, 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ.  

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи магістра на тему 

«Обгрунтування управлінських рішень в сфері агро будівництва».  

Обсяг роботи:   82 сторінки,  10 рисунків, 11 таблиць, 40 інформаційних 

джерел, три додатки. 

           Об’єктом дослідження є процес управління результативністю 

господарської діяльності підприємства сфери агро будівництва.  

 Предметом дослідження є теоретичні підходи та практичні аспекти 

управління результативністю господарської діяльності підприємства сфери агро 

будівництва.  

           Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні напрямів 

удосконалення прийняття управлінських рішень на підприємстві сфери агро 

будівництва.  

          Отримані результати. У першому розділі pозкpитий сучасний стан 

проблеми та теоретичні основи управління результативністю діяльності 

підприємства. Розкритий методичний апарат дослідження.  

           У другому розділі здійснено оцінювання та аналіз ефективності збутової 

діяльності підприємства сфери агро будівництва. Визначені фактори 

ефективності діяльності підприємства сфери агробудівництва.  

           У третьому розділі наведені рекомендації щодо підвищення ефективності 

прийняття управлінських рішень на підприємстві сфери агробудівництва. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства 

малого бізнесу, які самостійно здійснюють виробництво та розподіл своєї 

продукції.  



4 

 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………….. 

 
Стр. 

5 
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

ЗБУТУ  ПРОДУКЦІЇ ……………………………………….......................... 

 

 

8 

        1.1. Сутність збутової діяльності підприємств та її характеристики..   8 

        1.2. Особливості організації діяльності підприємства щодо 

поширення його продукції………………………………………………….. 

18 

1.3. Мета, завдання та методи дослідження…………………….......... 

Висновки до розділу 1…………………………………………………. 

31 

32 
 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ АГРОБУДІВНИЦТВА…………………….. 

 

34 

        2.1. Формування конкурентоспроможності організації рівня її 

збутових можливостей……………………………………………………… 

 

34 

        2.2. Характеристика умов діяльності підприємства сфери 

будівництва…………………………………………………………………... 

 

42 

        2.3 Аналіз результатів роботи ТОВ «АГРОСЕРВІСБУД» та SWOT-

аналіз умов його діяльності ……………………………………………….. 

        Висновки до розділу 2………………………………………………… 

  

 59 

 65 

 
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ БУДІВНИЦТВА……………………………… 

 

 67 

        3.1. Удосконалення засад формування конкурентних переваг 

підприємства будівельної сфери…………………………………………… 

 

67 

        3.2. Реалізація механізму реагування на кризові явища у діяльності 

підприємства сфери будівництва………………………………………….. 

        Висновки до розділу 3…………………………………………………. 

 

74 

78 

ВИСНОВКИ……………………………………………………..................... 80 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………  83 

ДОДАТОК А. Відгук на кваліфікаційну роботу магістра………………...  87 

ДОДАТОК Б. Рецензія на кваліфікаційну роботу магістра………………  89 

ДОДАТОК В. Довідка про результати перевірки тексту кваліфікаційної 

роботи магістра на присутність запозичень.................................................. 

 

 90 

 
 


