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РЕФЕРАТ

    Дипломній роботі, присвяченій вирішенню актуального науково-
практичного завдання щодо забезпечення розвитку підприємства, розглянуті
теоретичні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств,
проаналізовано ефективність організаційно-економічних засад формування
та розвитку підприємства та запропоновані заходи щодо удосконалення
організаційно-економічного механізму розвитку підприємства.

   Ключові слова :  розвиток підприємства, механізм розвитку
підприємства, структура та компоненти організаційно-економічних засад
формування та розвитку підприємства, сільськогосподарські підприємства,
модель оцінювання розвитку підприємства, ефективне функціонування
підприємства.

   The diploma work devoted to the solution of the actual scientific and
practical task of ensuring the development of the enterprise, the theoretical aspects
of the development of agricultural enterprises, the effectiveness of organizational
  and economic foundations of the formation and development of the enterprise, the
measures for improving the organizational and economic mechanism of enterprise
development.

    Keywords:  enterprise development, mechanism of enterprise development,
structure and components of organizational and economic foundations of enterprise
formation and development, agricultural enterprises, model of enterprise
development assessment, effective functioning of enterprise.


