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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 
МЕНЕДЖЕРІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ АТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» ЗА РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК

   Дипломна робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. –Кременчук, 2018. 
143 с., 13 рис., 36 табл., 2 додатки, 69 джерел.

    Мета роботи полягає в організації підвищення ефективності організації

праці менеджерів та спеціалістів АТ «Полтавський гірничо-збагачувальний

комбінат».

    Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:

коротка характеристика техніко – економічних показників АТ «Полтавський

гірничо-збагачувальний комбінат»; проведений техніко – економічний аналіз

діяльності підприємства; виконано дослідження та аналіз організаційної

структури підприємства; проведені маркетингові дослідження

конкурентноздатності АТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

та його продукції; проаналізовано стратегію ціноутворення на підприємстві;

був проведений розрахунок економічної ефективності від впровадження

запропонованих проектних заходів. Відповідно проведеного дослідження

були запропоновані проектні заходи, які підвищать конкурентноздатність

підприємства і його продукції на ринку, що відповідають сучасним умовам

господарювання. Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними,

що отримано в результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних,

обґрунтовано впровадження запропонованих проектних заходів.
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