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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-
практичного завдання щодо ефективності підприємницької діяльності. В
дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти оцінки ефективності
підприємницької діяльності, зокрема, визначена сутність підприємницької
діяльності та поняття «ефективність» підприємницької діяльності. В
дослідженні проведений аналіз ефективності господарської діяльності
підприємства. На основі аналізу факторів, що забезпечують ефективність
підприємницької діяльності окреслені напрями ефективного розвитку
підприємства.

Ключові слова : підприємництво, підприємницька діяльність,ефективність, 
результативність, оцінювання ефективності підприємницької діяльності, 
фактори, що забезпечують ефективність підприємницької діяльності.

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and practical task
on the efficiency of entrepreneurial activity. In the thesis the theoretical aspects of
evaluation of business activity are considered, in particular, the essence of
entrepreneurial activity and the notion of "efficiency" of entrepreneurial
activity are determined.The research carried out an analysis of the effectiveness of
еconomic activity of the enterprise. On the basis of the analysis of factors that
ensure the efficiency of entrepreneurial activity outlined areas of effective   
development of the enterprise.
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effectiveness, evaluation of entrepreneurial activity, factors that ensure the
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