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АНОТАЦІЯ

УДК 658.562:665.777.2:339.5

Олексієнко  О.  В.  «МЕНЕДЖМЕНТ  ПРОЦЕСІВ  КОНТРОЛЮ  ТА  ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ПРАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» В УМОВАХ
ВИХОДУ  НА  ЗОВНІШНІ  РИНКИ»:  Дисертація  на  здобуття  ступеню  магістра  з
менеджменту. – Кременчук, 2018. – 195 с., 18 іл., 39 табл., 35 формул, 4 додатків, 53 джерела.

Мета  роботи  полягає  в  дослідженні  процесів  контролю  та  якості  продукції  ПАТ
«Кременчуцький завод технічного вуглецю» за умов виходу на зовнішні ринки.

Відповідно  до  вказаної  мети  в  роботі  розглянуто  наступні  питання:  визначені
теоретичні аспекти менеджменту процесу контролю та якості продукції;  охарактеризовано
основні напрями діяльності об’єкта дослідження, продукції даного підприємства; зроблено
комплексний  аналіз  основних  техніко-економічних  та  фінансово-економічних  показників
діяльності  ПАТ  «Кременчуцький  завод  технічного  вуглецю»;  розраховано  економічну
ефективність  запропонованих  заходів;  розглянуто  питання  охорони  праці  та  безпеки  в
надзвичайних ситуаціях 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: менеджмент процесів контролю, контроль, якість продукції, зовнішній
ринок

Key words: management of control processes, control, product quality, external market
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