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Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні 

завдання:  визначення  особливостей  організації  виробництва  підприємств 

харчової галузі в умовах  конкуренції; дослідження причин, що обумовлюють 

необхідність  удосконалення  збутової  політики  промислового  підприємства  в 

умовах  переходу  до  ринкової  економіки;  визначення  основних  напрямків 

діяльності ПАТ «Кременчукм’ясо», аналіз випускаємої продукції, особливості 

технології  виготовлення  та  реалізації  продукції  за  умов  особливостей 

спеціалізації  підприємства;  аналіз  техніко-економічних  показників  роботи 

підприємства  на  основі  використання  комплексного  підходу,  визначення 

можливостей  покращання  за  умов  розширення  ринків  збуту;  удосконалення 

організаційної структури управління ПАТ «Кременчукм’ясо»; розробка заходів, 

спрямованих  на  підвищення  обсягів  продажу,  визначення  стратегії;  задачі 

охорони праці, визначення шкідливих й небезпечних факторів на виробництві 

та шляхи їх усунення. Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, 

що  отримано  в  результаті  дослідження.  Розраховано  економічний  ефект  від 

запропонованих проектний рішень.
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