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АНОТАЦІЯ

   Мета магістерської роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і
методологічній розробці основних принципів впровадження процесів
реінжинірингу бізнес-процесів на машинобудівному підприємстві
та формування нової стратегії для забезпечення ефективної його діяльності.
Основна ідея роботи полягає у визначенні підходів до формування та
обґрунтування основних компонентів стратегії в системі управління
підприємством, узагальненні теоретичних і методичних основ покращення
виробничої, маркетингово-збутової політики підприємства в умовах
інноватизації виробництва та впровадженні процесів реінжинірингу.
     Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто питання: теоретико-
методологічних аспектів сутності реінжинірингу на сучасному етапі
розвитку; розкриття переходу від функціонального до процесного підходу як
необхідності удосконалення системи управління на машинобудівному
підприємстві згідно до сучасних вимог ринкової економіки; дослідження
бізнес-процесів та їх ролі у досягненні очікуваних підприємством
результатів, виконано аналіз організаційної структури підприємства та
запропоновано її удосконалення; досліджено конкурентоздатність АТ
«АвтоКрАЗ» та його продукції. Відповідно до проведеного дослідження були
запропоновані проектні заходи, які підвищать ефективність його діяльності.

    Ключові слова: інноваційна діяльність,реінжиніринг, процесний 
підхід,економічна ефективність виробництва, інформаційні технології, 
організацій розвиток, оптимізація.

    Keywords: reengineering, reengineering business processes, innovation,
process approach, the economic efficiency of production, information technology,
organizational development, optimization.

    
   

  


