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АНОТАЦІЯ
                                                                                                       УДК 338.3:664.144

НАГОРНА В.О. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ АТ
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» В
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ.
Дипломна робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук,
2019. – 171 с., 15 рис., 36 табл., 4 додатки, 24 джерела.

Метою магістерської роботи є дослідження процесів виробничо-збутової
діяльності та адаптація їх до умов діяльності АТ «Кременчуцька кондитерська
фабрика «Рошен», що функціонує в умовах мінливого ринкового середовища.

Для досягнення вказаної мети, поставлено і розв’язано наступні завдання:
досліджено теоретико-методичні аспектами управління реалізацією продукції
харчових підприємств; зроблено техніко-економічний аналіз виробництва
АТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»; розроблено проектні
заходи щодо покращення роботи підприємства; застосовано методи економіко-
математичного моделювання для прогнозування виробництва продукції;
запропоновано та підготовлено до впровадження ефективні методи щодо
удосконалення виробничо-збутової діяльності кондитерської фабрики в умовах
виходу на зовнішні ринки; розглянуто питання стосовно забезпечення
ефективності маркетингової політики та інноватизації виробництва
АТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен».

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Розраховано економічний ефект від запропонованих
проектних рішень.
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