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РЕФЕРАТ 

 

 Пояснювальна записка: 89 сторінок, 47 таблиць,  50 малюнків,                          

9  літературних джерел. 

 Предмет дослідження: виробнича діяльність компанії «Малбі» 

 Мета дипломного проекту - розробка організаційних заходів щодо 

оптимізації випуску готової продукції. 

 На базі аналізу статистичних даних розроблена модель оптимального 

плану випуску продукції. 

 Розроблена модель дозволяє визначити оптимальний асортимент і план 

випуску готової продукції, що приносять максимальний прибуток на 

прогнозований період в умовах реального виробництва. 

 Запропоновані організаційні заходи щодо оптимізації плану випуску 

готової продукції, розраховані показники економічної ефективності від 

застосування даних заходів. 

 Запропоновані заходи можуть бути використані в подальшій діяльності 

підприємства. 

  Ключові слова: АСОРТИМЕНТ, МОДЕЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ,  

ПЛАН ВИПУСКУ, ПОКАЗНИКИ, ПРОГНОЗ, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

АНАЛІЗ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.  
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ABSTRACT 
 

 

  Explanatory note: 88 pages, 47 tables, 50 drawings, 9 literary sources. 

 Subject of research: production activity of the factory "Malbi". 

 The purpose of the diploma project is the development of organizational 

measures to optimize the production of finished products. 

 On the basis of statistical analysis, a model of an optimal production plan has 

been developed. 

 The developed model allows to determine the optimal assortment and the plan 

of output of finished products, which bring the maximum profit for the forecast 

period in the conditions of real production. 

 Proposed organizational measures for optimization of the plan for the 

production of finished products, calculated indicators of economic efficiency from 

the application of these measures. 

 The proposed measures can be used in the further activities of the enterprise.  

Key words:  ASSORTMENT, ECONOMIC EFFICIENCY, EXPANSION PLAN,  

FORECAST, INDICATORS, MODEL, ORGANIZATIONAL MANAGEMENT, 

TECHNICAL-ECONOMIC ANALYSIS.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


