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В дипломній роботі вирішується актуальне наукове завдання щодо забезпечення 

ефективної  системи  управління  розвитком  підприємства.  В  дослідженні 

розглянуті теоретичні аспекти управління ефективністю розвитку підприємств у 

сучасних  умовах.  На  основі  аналізу  існуючої  системи  управління  розвитком 

підприємства  визначені  недоліки  її  функціонування  та  запропоновані  заходи 

щодо її удосконалення.
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       The thesis deals with the actual scientific task of providing an effective 

management system for enterprise development. The research considers the 

theoretical aspects of managing the efficiency of enterprise development in modern 

conditions. On the basis of the analysis of the existing management system, the 

deficiencies of its functioning were identified and the measures to improve it were 

proposed.
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bread and bakery market, efficiency of enterprise activity, competitive pressure, sales 

markets, integrated approach to the estimation of enterprise management efficiency.
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