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АНОТАЦІЯ

УДК 336.143.21

Фірагіна  Є.  В.  «ДОСЛІДЖЕННЯ  ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ  СТРУКТУРИ
УПРАВЛІННЯ  ТА ШЛЯХІВ  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  РОБОТИ АТ
«УКРТАТНАФТА»  В  УМОВАХ  РИНКОВИХ  ВІДНОСИН»:  Дисертація  на
здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2018. – 171 с., 33 іл., 29
табл., 40 формул, 2 додатків, 34 джерело.

Мета роботи полягає в дослідженні організаційних структур управління
підприємством,  ефективного  використання  праці  менеджерів   і  шляхів
підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому.

Відповідно  до  вказаної  мети  в  роботі  розглянуто  наступні  питання:
коротка  характеристика  техніко-економічних  показників  АТ  „Укртатнафта”;
проведений  техніко-економічний  аналіз  діяльності  підприємства;  виконано
дослідження  та  аналіз  організаційної  структури  підприємства;  проведені
маркетингові  дослідження  конкурентноздатності  АТ  „Укртатнафта”  та  його
продукції;  проаналізовано  стратегію  ціноутворення  на  підприємстві;  був
проведений  розрахунок  економічної  ефективності  від  впровадження
запропонованих проектних заходів.

Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи,
які  підвищать конкурентноздатність підприємства і його продукції на ринку, що
відповідають сучасним умовам господарювання.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті  дослідження.  Під  час  аналізу  отриманих  даних,  обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

За  результатами  досліджень  керівництвом  АТ  „Укртатнафта”  плануються  до
реалізації запропоновані заходи.

Ключові  слова:  менеджмент,  організаційна  структура  управління,
синергетичний ефект.

Key words: management, organizational structure of management, synergetic
effect
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