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  АНОТАЦІЯ

«ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЕТАЛ» ПРИ
РОЗШИРЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ»:
    Дисертація на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2018. –
175 с., 18 іл., 32 табл., 29 формул, 5 додатків, 47 джерел.
    Мета роботи полягає в дослідженні напрямків та принципів стійкого
функціонування ТОВ «Електромеханічний завод «Етал» та розробка комплексу
заходів щодо його забезпечення при розширенні економічних зв’язків.
    Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
визначені теоретичні аспекти принципів стійкого функціонування в сучасних
умовах; охарактеризовано основні напрями діяльності об’єкта дослідження,
продукція підприємства, його конкурентні позиції на ринку; зроблено
комплексний аналіз основних техніко-економічних та фінансово-економічних
показників діяльності ТОВ «Електромеханічний завод «Етал»; розроблено
удосконалення організаційної структури управління підприємства та комплекс
заходів із удосконалення виробництва і реалізації його продукції; розраховано
економічну ефективність запропонованих заходів з удосконалення роботи
підприємства; розглянуто питання охорони праці та охорони навколишнього
середовища 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: радіоелектронна галузь, стійке функціонування,
радіоелектронне обладнання.
    Key words: radio-electronic industry, stable functioning, radio-electronic
equipment .


