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Мета  роботи  полягає  в  дослідженні  можливих  шляхів  підвищення  ефективності
збутової діяльності АТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», враховуючи вплив
зовнішнього середовища за умов розширення зовнішньоекономічних зв’язків.

Відповідно  до  вказаної  мети  в  роботі  розглянуто  наступні  питання:  визначено
теоретичні аспекти формування збутової політики підприємства за; охарактеризовано основні
напрями  виробничо-господарської  та  збутової  діяльності  підприємства;  здійснено
комплексний  аналіз  основних  техніко-економічних  та  фінансових  показників  АТ
«Полтавський  ГЗК»;  розроблено  ряд  проектних  заходів  з  метою  удосконалення  збутової
діяльності комбінату; здійснено економічно - математичне моделювання для прогнозування
економічних показників; розраховано економічну ефективність від запропонованих заходів;
розглянуто питання охорони праці та охорони навколишнього середовища на підприємстві.

Відповідно  до  проведеного  дослідження  були  запропоновані  проектні  заходи,  які
сприятимуть підвищенню ефективності роботи підприємства. 

Висновки,  приведені  у  роботі,  підтверджуються  даними,  що  отримано  врезультаті
дослідження. Під час аналізу отриманих даних обґрунтовано впровадження запропонованих
проектних заходів.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
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