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РЕФЕРАТ

     Дипломна робота присвячена розв’язанню актуального науково-

практичного завдання щодо підвищення ефективності підприємства

будівельної галузі. В до ефективності будівельним механізму підприємством;

управління зроблена будівельною оцінка організацією;

запропоновані напрями удосконалення механізму ефективного управління

будівельною організацією.

Ключові слова : управління, управління підприємством, будівельна

галузь, ефективність управління, показники ефективності управління,

управлінський потенціал, механізм ефективності управління підприємством,

бюджетування.

       The diploma thesis is devoted to solving the urgent scientific and practical

task of increasing the efficiency of the enterprise of the construction industry. The

study outlines the theoretical aspects of an effective construction company

management system; evaluation of the effectiveness of the managementmechanism of 

the construction organization; the directions of improvement of the

mechanism of effective management of the construction organization are offered.

Keywords: management, enterprise management, construction industry,

effectiveness of management, performance indicators of management, managerial

potential, mechanism of effectiveness of enterprise management, budgeting.


