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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-практичного 
завдання щодо управління розвитком підприємства харчової промисловості. В 
дипломній роботі на основі аналізу літературних джерел визначено теоретичні 
засади управління розвитком підприємства, зокрема,розглянуто розвиток 
підприємства як економічної категорії та охарактеризовано механізм управління
розвитком підприємства харчової промисловості. Оцінка аналітичних 
показників економічного та фінансового стану підприємства дозволила 
окреслити позитивні моменти розвитку підприємства та резерви покращення
господарської діяльності. В дослідженні запропоновані напрями підвищення 
ефективності управління розвитком ТОВ «Новосанжарський консервний 
комбінат» .

Ключові слова : розвиток, розвиток підприємства, сталий розвиток,
управління розвитком підприємства, ефективність управління розвитком
підприємства, товарна продукція, лінії розливу соків.

The thesis is devoted to solving the actual scientific and practical task of
managing the development of the food industry. In the thesis work on the basis of
analysis of literary sources the theoretical principles of management of enterprise
development are defined, in particular, the development of the enterprise as an
economic category is considered and the mechanism of management of
development of the food industry enterprise is described. The estimation of
analytical indicators of the economic and financial state of the enterprise allowed
to outline the positive moments of the enterprise development and reserves of
improvement of economic activity. The research suggests ways to improve the
management effectiveness of the Novosanzhar Tinned Refinery LLC.

Key words: development, enterprise development, sustainable development,
management of enterprise development, efficiency of management of enterprise
development, commodity production, lines of juice bottling.


