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АНОТАЦІЯ
УДК 622.271.2.003.13:553.521.042
Бутенко А. С.
«ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ГІРНИЧОДОБУВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В АСПЕКТІ РАЦІОНАЛЬНОГО НАДРОКОРИСТУВАННЯ
      (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ»)»:
    Дисертація на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2018. –
175 с., 28 іл., 30 табл., 49 формул, 2 додатки, 36 джерело.
    Мета роботи полягає в дослідженні можливих шляхів підвищення ефективності роботи 
ПрАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» в умовах обмеженості ресурсів – 
розвіданих запасів граніту та обґрунтуванні еколого-економічної доцільності подальшої 
розробки родовищ корисних копалин, враховуючи результати комплексної оцінки впливу 
розробки кар'єру на навколишнє середовище.
     Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: визначені 
теоретичні аспекти еколого-економічної доцільності подальшої розробки родовищ 
корисних копалин; охарактеризовано основні напрями діяльності об’єкта дослідження, 
продукція даного підприємства; зроблено комплексний аналіз основних техніко-
економічних показників діяльності ПрАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц»; 
розраховано економічну ефективність запропонованих заходів; розглянуто питання 
охорони праці та охорони навколишнього середовища на підприємстві.
    Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи, які 
сприятимуть підвищенню ефективності роботи підприємства.
    Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в результаті 
дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано впровадження 
запропонованих проектних заходів.
     Ключові слова: мінеральна сировина, навколишнє середовище,
відпрацювання родовищ, еколого- економічна оцінка запасів.
     Key words: mineral raw materials, environment, exploitation of deposits,
ecological and economic estimation of stocks.


