
  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Факультет економіки і управління 
Кафедра менеджменту 

Пояснювальна записка 

до дипломного проекту (роботи) 
магістра 

(рівень вищої освіти) 

на тему:  « Удосконалення управління та організації роботи Виробничо-торговельної
фірми «Кремтекс» в умовах розширення експортних поставок »

                                                            
                                                             

                                                             Виконала: студентка 6 курсу, групи МЗ-17-1м 
                   ступінь вищої освіти

                                                            спеціальність 073 –                «Менеджмент» 
                                       освітня програма «Менеджмент 

                                            зовнішньоекономічної діяльності» 
       Сичова А. О. 

                                                  (прізвище та ініціали) 
                                      Керівник доц. Вєдєніна Ю. Ю.  

                                               (прізвище та ініціали) 
                                           Рецензент ст. викл Семеніхіна В. В.

                                          (прізвище та ініціали) 

м. Кременчук 2018 



ЗМІСТ 
ВСТУП........................................................................................................................ 11
1.Техніко-економічна характеристика ЗАТ ,,Кремтекс”
1.1.Загальна характеристика виробничо-торговельної фірми
,,Кремтекс”.....................................................................................................
1.2.Характеристика виготовляємої продукції, її споживачів і рівень
конкуренції на фірмі ,,Кремтекс”...............................................................
1.3.Характеристика сировинної, матеріальної та енергетичної баз......
1.4.Опис технологічного процесу на фірмі ,,Кремтекс”..........................
2.Техніко-економічний аналіз по виробничо-торговельній фірмі ,,Кремтекс”
2.1.Аналіз виконання плану виробництва, обсягу продаж та якості
продукції.......................................................................................................
2.1.1.Аналіз виконання плану з обсягу виробництва у
натуральному вираженні..................................................................
2.1.2.Аналіз виконання плану виробництва у вартісному
вираженні...........................................................................................
2.1.3.Аналіз ритмічності випуску продукції...................................
2.1.4.Аналіз якості продукції............................................................
2.1.5.Оперативний аналіз виконання плану виробництва.............
2.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів...................
2.2.1. Аналіз продуктивності праці і середньої заробітної плати
на підприємстві..................................................................................
2.2.2. Аналіз фонду заробітної плати..............................................
2.2.3. Аналіз оплати праці на ЗАТ ,,Кремтекс”…………………..
2.2.4. Використання робочого часу на підприємстві.....................
2.3. Аналіз виконання плану з прибутку та рентабельності....................
2.3.1. Аналіз виконання плану з прибутку......................................
2.3.2. Аналіз рентабельності.............................................................
14
3. Удосконалення управління і організації праці на виробничо-торговельній
фірмі ,,Кремтекс”
3.1. Існуюча організаційна структури управління фірми
,,Кремтекс”...................................................................................................
3.2. Удосконалення організаційної структури управління фірми
,,Кремтекс”...................................................................................................
3.3. Розробка раціонального балансу робочого часу...............................
3.4. Проектування раціональних робочих місць і умов праці менеджерів
і службовців.................................................................................................
4. Розрахунок економічної ефективності проектних рішень
4.1. Економічний ефект від удосконалення організаційної структури
управління……………………………………………………………….
4.2. Економічний ефект від виробничої кооперації при виробництві
швейних виробів………………………………………………………..
4.3. Економічний ефект від комп'ютеризації процесів управління і



удосконалення засобів праці менеджерів…………………………….
4.4. Економічний ефект від раціонального використання кадрів…..
4.5. Ефективність формування портфеля договорів на поставку
матеріальних ресурсів………………………………………………….
4.6. Організація впровадження проектних рішень (управління по
цілям)……………………………………………………………………..
5. Економіко-математичне моделювання та комп’ютерні технології у ВТФ
«Кремтекс» використанням симплекс-методу……………………………………….
15
5.2.1. Побудова математичної моделі з урахуванням основних
критеріїв оптимальності…………………………………………….
5.2.2. Симплекс-метод рішення задач лінійного програмування та
методика його застосування на виробництві…………………….
5.2.3. Методологія пошуку опорного рішення основного завдання
лінійного програмування……………………………………………
5.3. Модель оптимального розкрою матеріалів для отримання заданої
кількості виробів у швейному цеху ВТФ "Кремтекс"………………………
6. Охорона праці та охорона навколишнього середовища на виробничоторговельній 
фірмі ,,Кремтекс”.
6.1. Основні задачі управління охороною праці....................................
6.2. Причини виробничого травматизму...............................................
6.3. Аналіз умов праці на фірмі ,,Кремтекс”..........................................
6.4. Пожежна безпека на фірмі ,,Кремтекс”...........................................
6.5. Охорона навколишнього середовища..............................................
Висновки..............................................................................................................
Література............................................................................................................

                                                      



                                                   АНОТАЦІЯ
                                                                                            УДК 351.84+346.548+658.5
     СИЧОВА А.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ФІРМИ «КРЕМТЕКС» В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ 
ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК 

     Робота на здобуття ступеню магістра зі спеціальності «Менеджмент»
освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності». – Кременчук, 2018. – 162 ст.
    Метою магістерської роботи є комплексна розробка теоретичних,
методичних і практичних питань удосконалення управління та організації
роботи Виробничо-торговельної фірми «Кремтекс» в умовах розширення
експортних поставок для задоволення зростаючих потреб національної
економіки і населення виготовлюваною продукцією, підвищенні її якості,
розмірів виробництва та модернізації обладнання.
    Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
аналіз виконання плану виробництва і обсягу продаж; аналіз організаційнотехнічного
рівня виробництва та використання трудових ресурсів; аналіз
виконання плану з собівартості продукції; аналіз виконання плану з прибутку
та рентабельності, а також фінансовий стан підприємства; удосконалення
організаційної структуру управління; розроблення раціонального балансу
робочого часу; проектування раціональних робочих місць і умов праці
менеджерів і службовців; проектування інформаційного та програмного
забезпечення; удосконалення оперативного управління виробництвом;
організація впровадження проектних рішень та розрахунок їх економічної
ефективності.
    Висновки, приведені в роботі, підтверджуються даними, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів. За результатами
досліджень у структурних підрозділах Виробничо-торговельної фірми
«Кремтекс» плануються до реалізації запропоновані заходи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: управління персоналом, запровадження проектних
заходів, організаційна структура управління, швейні підрозділи, швейні цехи,
ВТФ «Кремтекс», комп’ютерні технології, економіко-математичне
моделювання.

KEY WORDS: personnel management, implementation of project activities,
organizational structure of management, sewing departments, sewing workshops,
VTF Kremeks, computer technologies, economics and mathematical modeling. 


