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КАРБОВАНЕЦ Ю.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРАТ «КРЕДМАШ» В
РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2019.
– 1873 с., 24 рис., 36 табл., 3 додатки, 25 джерел.

Мета магістерської роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і
методологічній розробці основних принципів та практичних етапів
вирішення задач оцінки, аналізу та формування механізмів підвищення
ефективності управління виробництвом та побудови раціональної
організаційної структури, забезпечення ефективності збутової політики
підприємства, що функціонує в умовах конкуренції.

Основна ідея роботи полягає в у визначенні відповідно до проведеного
дослідження проектних заходів щодо забезпечення ефективної системи
управління, покращення виробничої політики підприємства, в умовах
підвищення конкурентоспроможності й формування адаптивної структури
управління відповідно до умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто питання: розглянуто
теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління виробництвом,
формування процесів виробництва, його комплексних показників та впливу
на збутову діяльність; проведено аналіз системи управління виробничим
процесом, досліджено інноваційну діяльність ПрАТ «Кредмаш»; здійснено
аналіз організаційної структури та запропоновано її удосконалення;
досліджено конкурентоздатність ПрАТ «Кредмаш» та його продукції.
Відповідно до проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи,
які покращать систему управління виробничим процесом підприємства.
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