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АНОТАЦІЯ
                                                                                                  УДК 658.15:338.432

Синягівська Я.С.
Оптимізація процесу господарської діяльності сільськогосподарського

підприємства (на прикладі ТОВ «Манжелівське»): Робота на здобуття
ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2019. – 176 с., 16 іл., 26 табл.,
31 формула, 105 джерел.

Мета роботи полягає у дослідженні та оптимізації господарської
діяльності підприємства шляхом впровадження сучасних методів
менеджменту, системи показників та застосування їх на практиці.

Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні
завдання:
- дослідження причин, що обумовлюють необхідність покращення
господарської діяльності у ТОВ «Манжелівське»;
- вивчити основні показники контролінгу та розглянути методи їх
застосування в умовах діяльності підприємств малого бізнесу;
- визначення основних напрямків підвищення ефективності роботи
апарату управління ТОВ «Манжелівське»;
- розробити стратегію розвитку підприємства;
- дослідити задачі та напрями оптимізації охорони праці та безпеки в
надзвичайних ситуаціях на підприємстві.

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

Результати проведених досліджень рекомендовано до впровадження в
процесі виробничо-господарської діяльності ТОВ «Манжелівське».

Ключові слова: господарська діяльність, підприємництво, сільське
господарство, контролінг, агропромислове виробництво.

Keywords: economic activity, entrepreneurship, agriculture, controlling, agro-
industrial production.


