
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему 

«Формування стратегічних альтернатив забезпечення економічної 

ефективності діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Колофон»)» містить 

108 сторінок, 49 таблиць, 27 рисунків, 19 формул, 12 додатків. Перелік 

посилань нараховує 55 найменувань.  

Метою роботи є систематизація теоретико-методологічних положень та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної 

ефективності функціонування підприємства 

Об’єкт дослідження – процес управління економічною ефективність 

функціонування підприємства 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів формування стратегічних альтернатив забезпечення 

економічної ефективності функціонування підприємства. 

У процесі виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр» застосовувалася сукупність загальних та специфічних наукових 

методів: системний підхід, методи економічного і статистичного аналізу, 

групування, графічного моделювання організаційних структур, експертної 

оцінки. метод порівняння. Для отримання аналітичної інформації були 

використані дані статистичної звітності, внутрішньої, зокрема, бухгалтерської 

звітності підприємств. Теоретичною основою дослідження є роботи провідних 

зарубіжних та вітчизняних вчених, що присвячені питанням управлінням 

економічною ефективністю діяльності підприємства. 

Результати дослідження можуть бути використані підприємствами, 

зокрема ТОВ «Колофон», з метою обґрунтування напрямів забезпечення 



економічної ефективності функціонування малого підприємства на ринку з 

високим рівнем конкуренції.  

Ключові слова: економічна ефективність, фактори економічної 

ефективності, рентабельність, видавничо-поліграфічна галузь, мале 

підприємництво. 



ABSTRACT 

Bachelor's thesis includes 108 pages, 49 tables, 27 drawings, 12 attachments. 

The bibliography list consists of 55 items. 

The purpose of the work is systematization of theoretical and 

methodological provisions and substantiation of practical recommendations for 

ensuring the economic efficiency of the operation of the enterprise. 

The object of research is the process of managing the economic efficiency 

of the operation of the enterprise 

The subject of the research is a set of theoretical, methodological and 

practical aspects of the formation of strategic alternatives to ensure the economic 

efficiency of the operation of the enterprise. 

During the implementation of the diploma work of the educational 

qualification level «Bachelor» a set of general and specific scientific methods was 

used: the system approach, methods of economic and statistical analysis, grouping, 

graphical modeling of organizational structures, expert evaluation. comparison 

method 

For obtaining analytical information, data from static accounting, internal, in 

particular, financial statements of enterprises were used. The theoretical basis of 

the research is the work of leading foreign and domestic scientists devoted to 

issues of management of the economic efficiency of the enterprise. 

The results of the research can be used by enterprises, in particular, 

«Kolofon» Ltd., in order to justify the directions of ensuring the economic 

efficiency of the operation of a small enterprise in a market with a high level of 

competition. 
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