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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Актуалност на проблема. 

При съвременните условия оцеляването и просперитета на производствените 

фирми зависи изключително много от качеството на тяхната организация и 

мениджмънт. 

Основната цел на индустриалните предприятия, които извършват  стопанска 

дейност е печалба. Тези  предприятия са наречени предприятия със стопанска цел. 

Дефиницията за стопанска цел е задоволяване на  обществени или индивидуални 

потребности чрез стоки, което в условията на  пазарна икономика става при наличието 

на силна конкуренция. При подобряване на конкурентоспособността на едно 

предприятие и неговото усъвършенстване главна роля играят организацията на 

производството и индустриалният мениджмънт (ИМ), които взаимно се допълват. В 

процеса на  функциониране на предприятията в условията на пазарна икономика, при 

често изменящи се в къси срокове пазарни условия се налага често пъти да се правят 

изменения по отношение на общата схема, принципите, методите и  средствата за 

управление на предприятието, или по отношение на общата схема, принципите, 

методите и средствата за осъществяване на производствена дейност в предприятието, 

които промени са причинени  от различни видове външни и вътрешни фактори, които 

създават организационни проблеми. За тяхното разрешаване е необходим динамичен 

мениджмънт за вземането на ефективни и навременни управленски решения за 

подържането на оптимални съотношения между разполагаемите ресурси на  

предприятието и структурните елементи на производственият процес. Оптималното 

разпределение и съчетаване на елементите на производственият процес в 

пространството и времето и регламентирането на оптимални  пропорции между тези 

елементи създава благоприятни предпоставки да се произведе определеният обем 

продукция с минимални производствени  разходи и постигане на основната цел – 

максимална  печалба. 


