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АНОТАЦІЯ

   Мета роботи полягає у комплексному аналізі особливостей виробництва,

стратегічного управління та системи адміністрування АТ «Кредмаш» з

урахуванням інтеграційних процесів

  Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні

завдання:

- визначено теоретичні аспекти системи адміністрування підприємства;

- визначено діяльність АТ Кредмаш» на ринку товарів і послуг;

- проаналізовано реалізацію продукції у контексті витрат на виробництва;

- запропоновано метод діагностування систем адміністрування в

управлінні підприємствами;

- використано економіко– математичну модель для удосконалення

інформаційно–аналітичного забезпечення;

- розраховано економічну ефективність запропонованих заходів з

удосконалення роботи підприємства;

- розглянуто питання охорони праці та охорони навколишнього

середовища на підприємстві.

  Висновки, наведені у роботі, підтверджується статистичними даними,

отриманими в результаті дослідження.

  Ключові слова: адміністрування, системи адміністрування, управління,

системний підхід, євро інтеграційні процеси.

  Keywords: administration, systems of administration, management, systematic

approach, euro integration processes.

    

   

    


