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РЕФЕРАТ

Предметом дослідження  є теоретичні  та практичні  аспекти економічної

ефективності виробництва і реалізації продукції підприємства.

Об’єктом  дослідження  є  підвищення  економічної  ефективності

виробництва та реалізації продукції ПАТ «Оболонь».

У  випускній  роботі  розглянуто  теоретичні  основи  економічної

ефективності  виробництва  та  реалізації  продукції  підприємств  харчової

промисловості,  описано  стан  і  перспективи  розвитку  ринку  пивоварної

промисловості України, проаналізовано економіко-господарську діяльність ПАТ

«Оболонь» за 2014-2016 роки,  оцінено ефективність виробництва та реалізації

продукції  підприємства  за  допомогою  інтегрального  показника  та

запропоновано напрямки підвищення економічної ефективності виробництва та

реалізації продукції підприємства.

Ключові  слова:  економічна  ефективність,  виробництво,

підприємство,  аналіз,  виробнича  діяльність,  оцінка,  інтегральний

показник, підвищення ефективності.

Graduate work considered the theoretical basis of economic efficiency of

production and realization of  products  of  the food industry enterprises.  It  is

spoken  in  detail  the  state  and  prospects  of  the  Ukrainian  brewer's  market

development, analyzed the economic and bussiness activity of PJSC "Obolon"

for  the  years  2014-2016,  appreciated  efficiency  of  production  and  sales  of

enterprise products by means of the integral index and proposed the directions

of increase of economic efficiency of production and realization of the enterprise

products.

Key  words:  economic  efficiency,  production,  enterprise,  analysis,

production activity, estimation, integral index, increase of efficiency.
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