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АНОТАЦІЯ
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БАБИЧ В.В. УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРАТ ЕФЕКТИВНОСТІ
«КРЕДМАШ» В СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ.

Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2019.
– 207 с., 40 рис., 34 табл., 4 додатки, 50 джерел.
Мета магістерської роботи полягає в уточненні суті економічної
категорії «стратегічне управління», визначенні основних шляхів підвищення
стратегічного управління на підприємстві в напрямі забезпечення
конкурентних переваг.

Основна ідея магістерської роботи полягає у визначенні відповідно до
проведеного дослідження проектних заходів, які підвищать ефективність
функціонування підприємства та забезпечить конкурентоспроможність його
продукції, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, й розробки на їх
основі стратегічного управління, що дозволить підприємству відповідати
сучасним умовам господарювання.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто питання: сутність
стратегічного управління; основні складові стратегічного управління та його
принципи; досліджено методологію стратегічного планування на
підприємстві в напрямі забезпечення конкурентних переваг. В роботі
проаналізовано основні показники досліджуваного підприємства та
проведено повний аналіз фінансового стану ПрАТ «Кредмаш». Крім того, в
роботі розроблені та проаналізовані шляхи підвищення стратегічного
управління на підприємстві за умов посиленої конкуренції.
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