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РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа: 63 с., 5 рис., 11 табл., 45 источник, 3 приложения. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,                   

ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ, МЕТОДИКА ОЦЕНКИ                    

 

Объект исследования – ОАО «Светлогорский ЦКК». 

Предмет исследования – тенденции, закономерности и направления 

повышения социально-экономической эффективности работы предприятия, 

складывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов, 

получившие отражение через систему экономической информации. 

Цель работы:  на основе анализа теоретических публикаций и данных 

организации-объекта исследования показать современные подходы к 

определению и оценке эффективности работы организации и сформулировать 

возможные практические рекомендации по ее повышению. 

Методы исследования: на положениях экономической теории и 

научном подходе к исследованию тенденции, закономерности и направления 

повышения социально – экономической эффективности работы предприятия. 

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных  ученых  в  области  экономической теории, занятости населения, 

статистики, государственного законодательства. 

Исследования и разработки: разработка и обобщение 

методологических  положений  и  практических  рекомендаций по реализации 

современных подходов к определению и оценке эффективности работы 

организации. 

Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая 

значимость: внедрение предложенных мероприятий приведет к росту 

доходов и повышению социально-экономической работы предприятия ОАО 

«Светлогорский ЦКК».  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

       

 

 

 

 



 

РЭФЕРАТ 

 
 У дыпломную работу уваходзяць 63 старонкі, 5 малюнка ў, 11 табліц, 

крыніц 45, прыкладанняў 3. 

 
ЭКАНАМІЧНАЯ, САЦЫЯЛЬНАЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ПАКАЗЧЫКІ 

ЭФЕКТЫЎНАСЦІ, МЕТОДЫКА АЦЭНКІ 

Аб'ект даследаванні – ААТ «Светлагорскі ЦКК». 

Прадмет даследавання - тэндэнцыі, заканамернасці і напрамкі 

павышэння сацыяльна-эканамічнай эфектыўнасці работы прадпрыемства, якія 

складваюцца пад уздзеяннем аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў, якія 

атрымалі адлюстраванне праз сістэму эканамічнай інфармацыі. 

Мэта працы: на аснове аналізу тэарэтычных публікацый і дадзеных 

арганізацыі-аб'екта даследавання паказаць сучасныя падыходы да вызначэння 

і ацэнцы эфектыўнасці работы арганізацыі і сфармуляваць магчымыя 

практычныя рэкамендацыі па яе павышэнню. 

Метады даследавання: на палажэннях эканамічнай тэорыі і навуковым 

падыходзе да даследавання тэндэнцыі, заканамернасці і напрамкі павышэння 

сацыяльна – эканамічнай эфектыўнасці работы прадпрыемства. Тэарэтычнай 

базай даследавання паслужылі працы айчынных і замежных вучоных у галіне 

эканамічнай тэорыі, занятасці насельніцтва, статыстыкі, дзяржаўнага 

заканадаўства. 

Даследаванні і распрацоўкі: распрацоўка і абагульненне 

метадалагічных палажэнняў і практычных рэкамендацый па рэалізацыі 

сучасных падыходаў да вызначэння і ацэнкі эфектыўнасці працы арганізацыі. 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная і (або) экалагічная значнасць: 

укараненне прапанаваных мерапрыемстваў прывядзе да росту даходаў і 

павышэнню сацыяльна-эканамічнай работы прадпрыемства ААТ 

«Светлагорскі ЦКК». 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а усе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Thesis contains 63 pages, 5 figures, 11 tables, 45 sources, applications 3. 

 

ECONOMIC, SOCIAL EFFICIENCY, PERFORMANCE INDICATORS, 

EVALUATION METHODOLOGY 

The object of study is OJSC «Svetlogorsk pulp & Board plant». 

The subject of the research is tendencies, regularities and directions of 

increasing the social and economic efficiency of the enterprise, developing under the 

influence of objective and subjective factors, reflected through the system of 

economic information. 

The purpose of the work: on the basis of the analysis of theoretical 

publications and data of the organization-object of research, to show modern 

approaches to the definition and evaluation of the effectiveness of the organization's 

work and to formulate possible practical recommendations for its improvement. 

Methods of research: on the provisions of economic theory and the scientific 

approach to the study of trends, patterns and directions of increasing the 

socioeconomic efficiency of the enterprise. The theoretical base of the research was 

the works of domestic and foreign scientists in the field of economic theory, 

employment, statistics, state legislation. 

Research and development: development and generalization of 

methodological provisions and practical recommendations for the implementation 

of modern approaches to the definition and evaluation of the effectiveness of the 

organization. 

Technical, economic, social and (or) environmental significance: the 

introduction of the proposed measures will lead to higher income and improved 

socio-economic work of the enterprise JSC "Svetlogorsk pulp & Board plant". 

 

The author confirms that there are settlement the analytical material correctly 

and objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from 

literary and other sources the theoretical, methodological and methodical principles 

and concepts are accompanied by references to their authors. 

 

 

 

 
 


