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АНОТАЦІЯ
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КОВАЛЬ К. Ю. «УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ КОНТРОЛІНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» В
УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ»:

Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту організацій та
адміністрування. – Кременчук, 2019. –111 стор., 16 рис., 25 табл., 27 джерел.

Актуальність дослідження підтверджується тим, що контролінг відіграє
важливу роль в управлінні підприємством та в багатьох випадках
розглядається одним із дієвих і ефективних інструментів управлінських
систем. Насамперед, контролінг слід розглядати відособленою синтезованою
інформаційною системою, зміст і сутність якої полягає в динамічному
процесі перетворення та інтеграції методів різних інструментальних засобів з
метою їх координації в системі отримання, оброблення інформації і
забезпечення обґрунтованій комплексність процесів підготовки управлінських
рішень основі інформаційних потоків. Зростаюча підприємства та
загальноекономічного на більш динаміка і середовища зумовлюють подальшу 
орієнтацію на ці умови системи управління, що формулює виражені тенденції 
розвитку контролінгу.

У магістерській роботі розкрито сутність та значення контролінгуна
підприємствах машинобудівної галузі, розглянуто його місце в системі
управління суб’єктів господарювання, а також наведено його характерні
особливості.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові слова: контролінг, управління, зовнішнє середовище,
вагонобудівні підприємства.

Key words: controlling, management, external environment, car-building
enterprises.


