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РЕФЕРАТ

Предметом дослідження є аналіз проблем щодо забезпечення 
ефективності.
діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання

Об’єктом дослідження є розгляд теоретичних, методичних і практичних
положень.
щодо розробки напрямів підвищення ефективності діяльності
підприємства на прикладі ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

В випускній роботі міститься 75 стор., 17 таблиць, 9 рисунків, 4 формул,
використано 31 літературних джерел.

В роботі розглянуті теоретичні аспекти забезпечення ефективності
діяльності підприємств, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності
та оцінка ефективності діяльності підприємства ПАТ «Львівська кондитерська
фабрика «Світоч», запропоновані заходи стосовно ефективності діяльності
підприємства завдяки підвищенню технічного рівня, вдосконаленню управління 
і організації виробництва на основі розвитку інтеграційних процесів на
підприємстві та покращенню збутової політики кондитерського
виробництва, що забезпечує ефективність діяльності підприємства.

Ключові слова: ефективність, кондитерська промисловість, витрати,
конкурентне середовище, горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція,
реалізація. 

The theoretical aspects of ensuring the efficiency of the activity of enterprises
were considered, the analysis of financial and economic activity and the evaluation of
the activity of the enterprise of PJSC "Lviv Confectionery Factory" Svitoch "were
considered in the work, the measures proposed on the efficiency of the enterprise due
to the increase of the technical level, improvement of management and organization
of production on the basis of the development of integration processes at the
enterprise and the formation of the marketing policy of the confectionery enterprise,
which will enable to improve the sales of products.

Key words: efficiency, confectionery industry, expenses, competitive
environment, horizontal integration, vertical integration, realization.


