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Дипломна  робота  присвячена  вирішенню  актуального  науково-

практичного  завдання  щодо  підвищення  ефективності  механізму  управління

розвитком  підприємства.  В  дипломній  роботі  розглянуті  теоретичні  підходи

механізму  управління  розвитком  підприємств.  На  основі  аналізу  цукрової

промисловості України зроблена оцінка системи управління розвитком одного з

підприємств  цієї  галузі.  Запропоновані  напрями  подальшого  розвитку

підприємства.

Ключові  слова  :  розвиток  підприємства,  управління  розвитком

підприємства,  цукрова  промисловість,  процесно-орієнтоване  управління,

управлінські технології, неоіндустріалізація.

The  thesis  is  devoted  to  solving  the  actual  scientific  and  practical  task  of

improving the efficiency of the management mechanism of enterprise development.

In  the  thesis  the  theoretical  approaches  of  the  mechanism  of  management  of

development of enterprises are considered. On the basis of the sugar industry analysis

of  Ukraine,  an assessment  of  the development management system of one of  the

enterprises in this sector  was made.  The directions of  further  development of  the

enterprise are offered.
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