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АНОТАЦІЯ

УДК 658.014:637.134(477.53-2)

ТРУСОВА  А.О.  Дослідження  впливу  економічного  середовища  та  формування
організаційної  структури  управління  АТ  «Кременчуцький  міськмолокозавод»  в  ринкових
умовах  господарювання:  Робота  на  здобуття  ступеню  магістра  з  менеджменту  освітньо-
професійної програми «Менеджмент організацій і  адміністрування». – Кременчук, 2018. –
209 с., 34 іл., 51 табл., 48 формул, 2 додатки, 32 джерела.

Метою магістерської роботи є дослідження та обґрунтування теоретико-методичних
засад і механізму впливу економічного середовища та формування організаційної структури
управління  підприємств  молокопереробної  галузі  в  умовах  ринку  на  прикладі  АТ
«Кременчуцький міськмолокозавод».

Відповідно  до  зазначеної  мети  виконували  такі  завдання:  узагальнити  теоретичні
засади  та  виявити  особливості   економічного  середовища  підприємств  молокопереробної
галузі  в   умовах  ринку;  систематизувати  чинники  впливу  на  конкурентоспроможність
виробників  молока і  молочної  продукції;  виявити перешкоди та  засоби розвитку,  а  також
провести  оцінку  економічного  середовища  молокопереробних  підприємств  в  умовах
євроінтеграції; охарактеризувати передумови впровадження інтеграційних форм підприємств
молокопереробної  галузі  як  напряму  забезпечення  їх  конкурентоспроможності;  провести
аналіз  показників  діяльності  АТ  «Кременчуцький  міськмолокозавод»;  розрахувати
економічний ефект від запропонованих на підприємстві заходів. 

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  «Кременчуцький
міськмолокозавод» плануються до реалізації запропоновані заходи. 

Ключові  слова:  економічне  середовище,  внутрішні  змінні,  організаційна  структура
управління, ефективність, молокопереробна галузь.

Keywords:  economic  environment,  internal  variables,  organizational  structure  of
management, efficiency, suckling industry.
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