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АНОТАЦІЯ

УДК 339.138.017:629

Коцюра  К.  В.  «ДОСЛІДЖЕННЯ  ШЛЯХІВ  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ  ПРАЦІ  МЕНЕДЖЕРІВ  І  СПЕЦІАЛІСТІВ  АТ  «АВТОКРАЗ»  В  УМОВАХ
ВИХОДУ  НА  МІЖНАРОДНІ  РИНКИ»:  Дисертація  на  здобуття  ступеню  магістра  з
менеджменту. – Кременчук, 2018. – 200 с., 33 іл., 29 табл., 40 формул, 4 додатки, 34 джерело.

Мета  роботи  полягає  в  дослідженні  та  розробці  шляхів  підвищення  ефективності
організації праці менеджерів та спеціалістів АТ «АвтоКрАЗ» в умовах виходу на міжнародні
ринки.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: розглянуто основні
аспекти управлінської  праці;  представлено характеристику основних виробничих процесів
діяльності  АТ  «АвтоКрАЗ»;  проведено  аналіз  основних  техніко-економічних  показників
роботи АТ «АвтоКрАЗ»; удосконалено структуру управління АТ «АвтоКрАЗ»; досліджено
сучасні  методи  удосконалення  організації  роботи  менеджерів  і  спеціалістів;  проведено
розрахунок  економічної  ефективності  запропонованих  заходів;  проведено  аналіз  охорони
праці в АТ «АвтоКрАЗ».

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:  організація  праці  менеджерів  та  спеціалістів,  рівні  управління,
управлінська праця, лінійно-функціонална структура управління.

Key  words:  organization  of  labor  of  managers  and  specialists,  management  levels,
managerial work, linearly functional management structure.
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