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                                                АНОТАЦІЯ
                                                                                               УДК 658.012.32:339.313
ПОПЕСКУ Ю.В.
 УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ АТ «КРЕДМАШ»
ПРИ РОЗШИРЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
     Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2018. –
188 с., 20 рис., 56 табл., 79 формул, 2 додатки, 30 джерел.
    Мета магістерської роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і
практичній розробці заходів щодо удосконалення структури управління,
процесів виробництва та підвищення ефективності роботи менеджерів АТ
«Кредмаш» в умовах виходу на зовнішні ринки. Основна ідея роботи полягає в
узагальненні теоретичних і методичних основ покращення виробничої,
маркетингово-збутової політики підприємства в умовах підвищення
конкурентоспроможності й формування адаптивної структури управління
відповідно до умов його функціонування, що дозволить підприємству зайняти
лідируючі позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
     Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто питання: розглянуто
методологiчнi пiдходи до aнaлiзу функцiонувaння виробничої cиcтеми
промислового пiдприємcтвa, оcновнi функцiї тa шляхи удоcконaлення
оргaнiзaцiї прaцi нa промиcловому пiдприємcтвi; формування процесів
виробництва; проведено аналіз системи управління виробничим процесом,
досліджено збутову діяльність АТ «Кредмаш»; виконано аналіз організаційної
структури підприємства та запропоновано її удосконалення; досліджено
результaтивнiсть системи упрaвлiння якiстю в АТ «Кредмаш» як склaдову
покрaщення процесу виробництвa та його продукції. Відповідно до
проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи, які покращать
систему управління виробничим процесом та організацією праці підприємства.
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