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 РЕФЕРАТ

       Дипломна робота присвячена актуальній науково-практичній проблемі

забезпечення ефективної економічної поведінки підприємства в умовах

ринкової економіки. В дослідженні визначено сутність економічної

поведінки підприємства як дефініції, окреслені проблеми та перспективи

розвитку молокопереробної галузі України, обгрунтована економічна

поведінка підприємства на ринку та надані пропозиції щодо її покращення.

Ключові слова : економічна поведінка, оцінювання економічної

поведінки підприємства, молокопереробна галузь, ринок молочних

продуктів, управління економічною поведінкою підприємства.

       The diploma thesis is devoted to the actual scientific and practical problem

of ensuring the effective economic behavior of an enterprise in a market economy.

The study identifies the essence of the economic behavior of the enterprise as a

definition, outlines problems and prospects for the development of the Ukrainian

dairy industry, substantiated the economic behavior of the enterprise in the market

and offers suggestions for its improvement.

Keywords:    economic behavior, estimation of economic behavior of theние, 

enterprise, dairy industry, dairy market, management of economic behavior of the

enterprise.


