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АНОТАЦІЯ

УДК 658.014.1:339.9:622.012

Близнюк  А.О.  Дослідження  шляхів  підвищення  ефективності  роботи  апарату
управління  АТ  «Полтавський  гірничо-збагачувальний  комбінат»  при  розширенні
зовнішньоекономічних  зв’язків:  Робота  на  здобуття  ступеню  магістра  з  менеджменту.  –
Кременчук, 2018. – 202 с., 15 іл., 40 табл., 63 формули, 103 джерела.

Мета  роботи  полягає  у  дослідженні  методичних  засад  підвищення  ефективності
апарату  управління шляхом впровадження дієвої політики винагородження, впровадження і
використання  різноманітних  систем  винагород,  їх  індивідуалізації  на  засадах  аналізу  та
дослідження провідного досвіду.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:  характеристика
АТ «Полтавський ГЗК»;  дослідження стану мотивації та стимулювання праці персоналу в
умовах  діяльності  АТ  «Полтавський  ГЗК»;   аналіз  та  обгрунтування  пропозицій  щодо
ефективної роботи апарату управління підприємства з врахуванням міжнародного досвіду; 
розрахунок економічної ефективності від впровадження проектних заходів.

Відповідно  проведеного  дослідження  були  запропоновані  проектні  заходи,  які
спрямовані  на  підвищення  ефективності  кадрової  політики  підприємства,  побудову  дієвої
системи його конкурентного розвитку.

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

Результати  проведених  досліджень  рекомендовано  до  впровадження  в  процесі
виробничо-господарської діяльності АТ «Полтавський ГЗК».

Ключові слова: ефективність, апарат управління, стимулювання праці, мотиваційний
механізм, конкурентне середовище.

Key words:  efficiency,  control  apparatus,  stimulation  of  labor,  motivational  mechanism,
competitive environment.
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