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РЕФЕРАТ

  Предметом  дослідження  є теоретичні,  методичні  та  практичні  засади

виробництва  органічної  продукції  як  напряму  підвищення  ефективності

господарської діяльності аграрних підприємств.

          Об’єкт дослідження  ПП «Галекс-Агро».

           У дипломній роботі розглянуто особливості виробництва органічної

продукції  та  ефективність  господарської  діяльності  аграрних  підприємств.

Розглянута  загальна  характеристика  підприємства  та  розраховані  основні

техніко-економічні показники його діяльності.

          Проведено оцінку ефективності підприємства по виробництву органічної

продукції  та  розглянуто  можливість  удосконалення  механізму  підвищення

економічного ефекту виробництва .

         Ключові слова:  органічне виробництво, ефективність господарської

діяльності, аналіз, оцінка ефективності.

               In the thesis, the features of the production of organic products and the

efficiency of economic activities of agricultural enterprises are considered. The

general characteristics of the enterprise are considered and the main technical

and economic indicators of its activity are calculated.

          The  estimation  of  efficiency  of  the  enterprise  on  manufacture  of  organic

production  is  carried  out  and the  opportunity  of  perfection  of  the  mechanism of

increase of economic effect of manufacture is considered.

        Key words: organic production, efficiency of economic activity, analysis,

efficiency evaluation.
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