
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Факультет економіки та управління 

Кафедра економіки 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломної роботи 
магістра з економіки 

на тему: 
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ

ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

                                                                               

                                                                                 Виконав : студент 6 курсу 
                                                                                 групи ЕК-17-1м 
                                                                                 спеціальності 051– економіка 
                                                                                 (освітньо-професійна програма 
                                                                                 «Економіка») 
                                                                                 Захарченко А.О.
                                                                                 Керівник Данилко В.К.
                                                                                 Рецензент Дідур С.В.
                                                                               

                                                                              
                                                                                
                                                                               
                                                  Кременчук – 2018 року 



ЗМІСТ

Вступ..........................................................................................................................6
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади
               ефективності використання  виробничих
               ресурсів автотранспортного підприємства ............................................8
              1.1 Поняття, склад і структура виробничих
                    ресурсів підприємства.........................................................................8
              1.2 Напрями підвищення ефективності
                    використання виробничих ресурсів..................................................19
              1.3 Аналіз проблем та перспективи розвитку
                   житлово-комунального господарства України..................................23
Розділ 2 Аналіз фінансово-господарської
               діяльності КАТП-1628............................................................................31
              2.1 Техніко-економічні показники діяльності
                    підприємства .....................................................................................31
             2.2 Аналіз фінансового стану КАТП-1628 ............................................50
             2.3 Охорона праці на КАТП-1628.......................................................... 63
Розділ 3 Розвиток механізму управління
               ефективністю використання виробничих ресурсів КАТП 1628.........68
             3.1 Оцінювання ефективності використання
             3.2 Напрями удосконалення механізму
                  управління виробничими ресурсами підприємства..........................77
Висновки ................................................................................................................84
Список використаних джерел ..............................................................................90



РЕФЕРАТ
    Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-практичного 
завдання щодо управління виробничими ресурсами підприємства. В 
дослідженні розгоянуті теоретико-методологічні засади ефективності
використання виробничих ресурсів автотранспортного
підприємства та проведений аналіз проблем та перспективи розвитку
житлово-комунального господарства України. На основі аналізу
ефективності використання виробничих ресурсів підприємства в дипломній
роботі обґрунтовані напрями удосконалення механізму управління 
виробничими ресурсами підприємства.

Ключові слова : виробничі ресурси, ефективність використання виробничих
ресурсів, житлово-комунальне господарство, управління.

    The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and practical task
of managing the industrial resources of the enterprise. The research disperses
theoretical and methodological principles of efficiency of the use of production
resources of the motor transport enterprise and analyzes the problems and
prospects of housing and communal services in Ukraine. On the basis of the
analysis of the efficiency of the use of industrial resources of the enterprise in the
thesis, the directions of improvement of the mechanism of management of
industrial resources of the enterprise are grounded.

Key words: production resources, efficiency of use of production resources,
housing and communal services, management of industrial resources of the
enterprise.

    


