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РЕФЕРАТ

Випускна робота представлена на 87 сторінках комп’ютерного тексту,
містить 38 таблиць, 14 рисунків, 7 формул і список використаних джерел із
30 найменувань.

Предметом дослідження є: сукупність теоретичних, науково-методичних 
положень та прикладних рекомендацій для стратегічного управління 
машинобудівними підприємствами.

Об’єктом дослідження є: підприємство ПрАТ “Кременчуцький колісний 
завод”.

В випускній роботі розглянуті теоретично - методичні засади
стратегічного управління підприємствами, сучасний стан та проблеми
машинобудівної галузі, проведено аналіз техніко – економічних показників
діяльності та фінансового стану ПрАТ “Кременчуцький колісний завод”,
проаналізовано результативність стратегічного ПрАТ “Кременчуцький колісний 
завод” та обґрунтовано напрямки її підвищення.

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, стратегічний
менеджмент, ефективність, аналіз, покращення.

The graduation thesis is presented on 87 pages of computer text, contains 38
tables, 14 figures, 7 formulas and a list of used sources of 30 titles.

The subject of the research is: set of theoretical, scientific and
methodological provisions and applied recommendations for strategic management
of machine-building enterprises.

The object of research are: the enterprise of CJSC "Kremenchug Wheel
Plant".

The final work discusses theoretical and methodological foundations of
strategic enterprise management, current state and problems of machine-building
industry, analyzes the technical and economic indicators of activity and financial
condition of PJSC “Kremenchug Wheel Plant”, analyzes the effectiveness of
strategic management at PJSC “Kremenchug Wheel and Plant”. its increase.

Keywords: strategic management, strategy, strategic management, efficiency, 
analysis, improvement.


