
Анотація 

 

Тема: «Дослідження системи управління виробними ресурсами 

підприємства, на прикладі ПП «Ізяславмолпродукт»  

 

Дипломна магістерська робота:     с.,    рис.,     табл.,    додатків,    

літературних джерел. 

Об’єкт дослідження - процес управління формуванням та використанням 

виробничих ресурсів  ПП «Ізяславмолпродукт». 

 Метою дослідження є формування теоретичних підходів і розробка 

практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення  системи управління 

виробними ресурсами ПП «Ізяславмолпродукт». 

Методи дослідження: метод системного підходу, методи аналізу, синтезу, 

порівняння, деталізації. 

Здійснено економічне обгрунтування пропонованих заходів із зменшення 

енергозатрат підприємства шляхом заміни котла. Запропоновано напрями 

диверсифікації виробництва шляхом введення випуску  молочно-рослинних 

напівфабрикатів. Проведене обгрунтування  прогнозних економічних результатів 

впровадження виробничих процесів виготовлення  морозива. 

Результати досліджень можуть бути впроваджені у діяльність ПП 

«Ізяславмолпродукт». 

Ключові слова: виробничі ресурси, ефективність використання основних 

та оборотних фондів, фондовіддача, фондомісткість,  продуктивність праці. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

Тема: «Исследование системы управления производственных ресурсов 

предприятия, на примере ЧП «Изяславмолпродукт» 

 

Дипломная магистерская работа:        с.,       рис.,     табл.,        приложе- 

ний,          литературных источников. 

Объект исследования - процесс управления формированием и 

использованием производственных ресурсов ЧП «Изяславмолпродукт». 

Целью исследования является формирование теоретических подходов и 

разработка практических рекомендаций по направлениям совершенствования 

системы управления производственных ресурсов ЧП «Изяславмолпродукт». 

Методы исследования: метод системный подход, методы анализа, синтеза, 

сравнения, детализации. 

Осуществлено экономическое обоснование предлагаемых мероприятий по 

уменьшению энергозатрат предприятия путем замены котла. Предложены 

направления диверсификации производства путем введения выпуска молочно-

растительных полуфабрикатов. Проведенное обоснование прогнозных 

экономических результатов внедрения производственных процессов изготовления 

мороженого. 

Результаты исследований могут быть внедрены в деятельность ЧП 

«Изяславмолпродукт». 

Ключевые слова: производственные ресурсы, эффективность использования 

основных и оборотных фондов, фондоотдача, фондоемкость, производительность 

труда. 

 

 

 

 

 



Summary 

Theme: "Investigation of the system of precious resources company,  

for example of PE "Izyaslavmolprodukt" 

 

Master Degree thesis contains of     pages,   pictures,   tables,   additions,                          

literature sources. 

The Оbject of Investigation is management of the formation and use of 

productive resources PE "Izyaslavmolprodukt." 

The Aim of the Work:  the theoretical approaches and develop practical 

recommendations for improving the system of precious resources PE 

"Izyaslavmolprodukt". 

The Methods of Investigation: systematic approach method, methods of 

analysis, synthesis, comparison, detail. 

The economic rationale of the proposed measures to reduce energy costs by 

replacing a boiler company held. Directions diversification by introducing release milky 

semi proposed plant. Justification forecast economic results of the implementation of 

production processes ice cream conducted. 

The research results can be applied in activities PE "Izyaslavmolprodukt". 

Keywords: production management, efficiency of fixed and working capital, 

capital, capital intensity, productivity, profit, profitability. 

 


