
 

АНОТАЦІЯ 

 

Тема “Дослідження системи управління виробничими ресурсами 

підприємства, на прикладі ТОВ “Український кристал”. 

Дипломна магістерська робота: 166 c., 7 рис., 46 табл., 6 додатків, 94 

літературних джерела. 

Об’єкт дослідження – сукупність управлінських, економічних відносин, що 

формуються у процесі управління виробничими ресурсами ТОВ “Український 

кристал”. 

Пpeдмeт дoсліджeння – теоретичні питання, основні принципи, методи, 

правові та прикладні аспекти дослідження системи управління виробничими 

ресурсами промислового підприємства. 

Мета роботи полягає у визначенні системи управління виробничими 

ресурсами підприємства, що дасть змогу провести реальну оцінку управління, 

виробничо-господарської, фінансової, кадрової діяльності, а також 

конкурентоспроможності підприємства. 

Методи дослідження: історико-економічний; системний підхід; 

аналізування; синтез; порівняльний; спостереження; економіко-статистичний 

аналіз; причинно-логічний. 

Запропоновано ефективне використання виробничих потужностей, 

розширення хлібопекарного виробництва, виробництво нової продукції у ТОВ 

“Український кристал”. 

Результати впроваджені у діяльність ТОВ “Український кристал”. 

Ключові слова: управління, виробничий ресурс, виробничий процес, 

виробничий потенціал, виробничо-господарська діяльність, фінанси, фінансова 

діяльність, фінансова стійкість, фінансове забезпечення. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Тема “Исследование системы управления производственными ресурсами 

предприятия на примере ООО “Украинский кристалл “. 

Дипломная магистерская работа: 166 c., 7 рис., 46 табл., 6 приложений, 94 

литературных источника. 

Объект исследования – совокупность управленческих, экономических 

отношений, которые формируются в процессе управления производственными 

ресурсами ООО “Украинский кристалл”. 

Пpeдмeт исследования – теоретические вопросы, основные принципы, 

методы, правовые и прикладные аспекты исследования системы управления 

производственными ресурсами промышленного предприятия. 

Цель работы заключается в определении системы управления 

производственными ресурсами предприятия, что позволит провести реальную 

оценку управления, производственно-хозяйственной, финансовой, кадровой 

деятельности, а также конкурентоспособности предприятия. 

Методы исследования: историко-экономический; системный подход; 

анализа; синтез; сравнительный; наблюдения; экономико-статистический анализ; 

причинно-логический. 

Предложено эффективное использование производственных мощностей, 

расширение хлебопекарного производства, производство новой продукции в ООО 

“Украинский кристалл”. 

Результаты внедрены в деятельность ООО “Украинский кристалл”. 

Ключевые слова: управление, производственный ресурс, производственный 

процесс, производственный потенциал, производственно-хозяйственная 

деятельность, финансы, финансовая деятельность, финансовая устойчивость, 

финансовое обеспечение. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The theme “Study of manufacturing enterprise resource management, as an 

example of LTD “Ukrainian crystal”. 

His master work: 166 p., 7 fig., 46 table., 6 applications, 94 references. 

The object of study – a set of administrative, economic relations, which are 

formed in the management of production resources LTD “Ukrainian crystal”. 

Subject of study – theoretical issues, basic principles, methods, legal and practical 

aspects of research management system production resources for industrial enterprises. 

Purpose is to determine the production resources management company, which 

will allow to conduct a reasonable estimate of management, production and economic, 

financial, personnel policy and competitiveness. 

Methods: history and economics; systematic approach; analysis; synthesis; 

comparative; surveillance; economic and statistical analysis; logical cause-and. 

The efficient use of production capacity expansion bakery production, production 

of new products in the LTD “Ukrainian crystal” 

The results of the activities implemented in the LTD “Ukrainian crystal”. 

Keywords: management, production resources, production process, production 

capacity, production and business activities, finances, finance, financial stability, 

financial security. 


