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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 80 с., 22 табл., 13 рис., 50 источников, 4 прил. 

 

Ключевые слова: ДОХОДЫ,ЗАДОЛЖЕННОСТИ,МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА,РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ,ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объектом работы является экономическая эффективность 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 

Целью работы является проведение оценки экономической 

эффективности функционирования предприятия и разработкапрактических 

рекомендаций ее повышения. 

В процессе работы были раскрыты основные понятия, роль и методика 

анализа экономической эффективности деятельности организации, определены 

факторы и резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности 

организации. На основании данных бухгалтерской отчетности выполнен анализ 

экономических показателей, дана оценка эффективности использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, проведен анализ 

имущественного положения. Определены проблемы и резервы роста 

эффективности производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия, предложены рекомендации по повышению эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия, выполнена экономическая оценка 

эффективности предложенных мероприятий. 

Научная новизна работы заключается в разработке теоретических, 

методических и практических положений по формированию и реализации 

механизма повышения эффективности экономической деятельности 

предприятия, в условиях ограниченности ресурсов намировоми отечественном 

рынке. 

Областью возможного практического применения является 

производственно-хозяйственная и финансовая деятельность ОАО «Белрыба». 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 

аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает 

состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и 

других источников, теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Аб'ектам працы з’яўляецца эканамічная эфектыўнасць вытворча-

гаспадарчай і фінансавай дзейнасці прадпрыемства. 

Мэтай працы з’яўляеццаправядзенне ацэнкі эканамічнай эфектыўнасці 

функцыянавання прадпрыемствы і распрацоўка практычных рэкамендацый яе 

павышэння. 

У працэсе працы былі раскрыты асноўныя паняцці, ролю і методыка 

аналізу эканамічнай эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі, вызначаны фактары і 

рэзервы павышэння эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці арганізацыі. На 

падставе даных бухгалтарскай справаздачнасці выкананы аналіз эканамічных 

паказчыкаў, дадзена ацэнка эфектыўнасці выкарыстання працоўных, 

матэрыяльных і фінансавых рэсурсаў, праведзены аналіз маѐмаснага 

становішча.Вызначаны праблемы і рэзервы росту эфектыўнасці вытворча-

гаспадарчай і фінансавай дзейнасці прадпрыемства, прапанаваны рэкамендацыі 

па павышэнню эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці прадпрыемства, дадзена 

эканамічная ацэнка эфектыўнасці прапанаваных мерапрыемстваў. 

Навуковая навізна працы заключаецца ў распрацоўцы тэарэтычных, 

медатычных і практычных палаженняў па фарміраванню і рэалізацыі механізма 

павышення эфектыўнасці эканамічнай дзейнасці прадпрыемства, ва ўмовах 

абмежаваных расурсаў на міравым і айчыным рынку. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляецца вытворча-

гаспадарчая і фінансавая дзейнасць ААТ «Белрыба». 

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны і 

разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 



ABSTRACT 

 

Diploma work: 80 pp., 22 tables, 13 pictures, 50 sources, 4 app. 

 

Keywords: EFFICIENCY, INCOME, MODERNIZATION OF 

PRODUCTION, PROFITABILITY, FINANCIAL CONDITION, 

RESTRUCTURING OF DEBT 

 

The object of the research is economic efficiency of industrial, economic and 

financial activities of the enterprise. 

The purpose of the work is carrying out of an estimation of economic 

efficiency of functioning of the enterprise and working out of practical 

recommendations of its increase. 

In the course of the work, the basic concepts, the role and methodology of 

analyzing the economic efficiency of the organization's activities were revealed, 

factors and reserves for increasing the efficiency of the economic activity of the 

organization were identified. Based on the data of the financial statements, the 

analysis of economic indicators is carried out, the efficiency of using labor, material 

and financial resources is estimated, and property status is analyzed.The problems 

and reserves of growth in the efficiency of the enterprise's production, economic and 

financial activities are determined, and the economic evaluation of the effectiveness 

of the proposed measures is given. 

The scientific novelty of the work consists in the development of theoretical, 

methodical and practical provisions for the formation and implementation of the 

mechanism of increasing the efficiency of economic activity of the enterprise, in 

conditions of limited resources in the global and domestic market. 

The area of possible practical application is the production and economic and 

financial activities of JSC «Belryba». 

The author of the paper confirms that the analytical and calculation material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue under 

investigation, and all borrowed from literary and other sources, theoretical and 

methodological positions and concepts are accompanied by references to their 

authors. 


