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РЕФЕРАТ

Предметом дослідження є система теоретичних, методичних та
практичних аспектів аналізу стану та формування стратегії для підвищення
рівня економічної стійкості підприємства.

Об’єктом дослідження є фінансовий стан та рівень економічної стійкості
підприємства ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна».
В випускній роботі міститься 69 сторінок, 20 таблиць, 10 рисунків, 20 
використаних джерел.

В даній роботі розглянуто теоретичні аспекти аналізу та підвищення
економічного стану підприємства. Також досліджено ринок тютюнової галузі в
Україні. Проведено дослідження основних пунктів пов’язаних із забезпеченням
охорони праці на підприємствах, що займаються виготовленням тютюнових
виробів. Було проведено аналіз техніко-економічних показників, фінансового
стану діяльності підприємства та досліджено рівень економічної стійкості
підприємства ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна».
Запропоновано шляхи підвищення рівня економічної стійкості підприємства та 
окремих елементів економічної стійкості.

Ключові слова: ефективність, фінансова стійкість, економічна стійкість,
тютюнова галузь, стабільність, конкуренція, розвиток, фінансовий ринок.

In this paper, theoretical aspects of analysis and improvement of the economic
condition of the enterprise are considered. The market of tobacco industry in Ukraine
is also researched. The study of the main points related to the provision of safety at
the enterprises engaged in the manufacture of tobacco products. The analysis of
technical and economic indicators, the financial condition of the enterprise was
conducted and the level of economic stability of PJSC "JT International Ukraine" was
investigated. The ways of raising the level of economic stability of the enterprise and
individual elements of economic stability are offered.

Key words: efficiency, financial stability, economic stability, tobacco industry,
stability, competition, development, financial market.


