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АНОТАЦІЯ

УДК 658.152:657

БАРДАКОВА  С.  М.  «Моніторинг  внутрішнього  середовища  АТ  «Кредмаш»  при
стратегічному управлінні».  Робота  на  здобуття  ступеня магістра  з  менеджменту освітньо-
професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування» – Кременчук, 2018. –
182 с., 33 рис., 41 табл., 66 формул, 12 додатків, 56 джерел. 

Мета магістерської роботи – узагальнення і розвиток теоретичних і методичних основ,
а також розроблення практичних рекомендацій щодо моніторингу внутрішнього середовища 

при стратегічному управлінні підприємством. 

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: теоретичні аспекти
місця  та  ролі  моніторингу  внутрішнього  середовища  в  системі  стратегічного  управління
організації;  проведений  моніторинг  діяльності  АТ  «Кредмаш»;  виконано  дослідження
організаційної структури підприємства; проведено моніторинг зовнішнього та внутрішнього
середовища  АТ  «Кредмаш»  з  застосуванням  методик  PEST-  та  SWOT-аналізу  та
запропоновано  заходи  щодо  поліпшення  моніторингу  систем  менеджменту;  проведено
розрахунок економічної  ефективності від впровадження запропонованих проектних заходів. 

Відповідно  проведеного  дослідження  були  запропоновані  проектні  заходи  щодо
автоматизації  технічного обслуговування та ремонту устаткування виробничого обладнання,
а також створення інноваційної структури розвитку АТ «Кредмаш». Висновки дослідження
підтверджуються  даними,  що  отримано  в  результаті  дослідження.  За  результатами
досліджень керівництвом АТ «Кредмаш» плануються до реалізації запропоновані заходи.

Ключові  слова:  внутрішнє  середовище,  зовнішнє  середовище,  моніторинг  систем
управління, стратегічне управління.

Key  words:  internal  environment,  external  environment,  monitoring  of  control  systems,
strategic management.
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