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РЕФЕРАТ

    Дипломна робота  присвячена вирішенню актуальної науково-

практичної проблеми щодо забезпечення збалансованого розвитку    підприємства.

      В дослідженні розкриті    теоретико-методичні аспекти         

управління збалансованим розвитком промислових підприємств; визначені

особливості розвитку лісових господарств України; проведений аналіз

ефективності системи управління збалансованим розвитком підприємства;

запропоновані заходи щодо удосконалення системи управління

збалансованим розвитком підприємства.

Ключові слова :розвиток, збалансований розвиток, управління

збалансованим розвитком, лісове господарство України, ефективність

системи управління збалансованим розвитком підприємства, прогнозна

модель оцінки ефективності системи управління збалансованим розвитком

підприємства, методи управління збалансованим розвитком підприємства.

The diploma thesis is devoted to solving the actual scientific and practicalproblem of 

ensuring the balanced development of the enterprise. The research

discloses theoretical and methodological aspects of managing the balanced

development of industrial enterprises; specific features of forestry development in

Ukraine; the analysis of the effectiveness of the system of management of balanced

development of the enterprise; measures for improvement of the system of

management of balanced development of the enterprise are offered.

Keywords: development, balanced development, management of balanced

development, forestry of Ukraine, efficiency of system of management of balanced

development of the enterprise, forecast model of estimation of efficiency of system

of management of balanced development of the enterprise, methods of

management of balanced development of the enterprise.


