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                                                                                          УДК 658.012.32 (075):005.4
ВОРОБЙОВ О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ АТ «АВТОКРАЗ» ЗА УМОВ ВИХОДУ НА
ЗОВНІШНІ РИНКИ.
    Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2018.
– 189 с., 24 рис., 47 табл., 2 додатків, 25 джерел.
    Мета магістерської роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і
методологічній розробці основних принципів та практичних етапів
вирішення задач оцінки, аналізу та формування механізмів підвищення
ефективності системи управління та побудови раціональної організаційної
структури, забезпечення ефективності виробництва й збутової політики
підприємства, що функціонує в умовах розширення зовнішньоекономічних
зв’язків.
   Основна ідея роботи полягає в у визначенні відповідно до проведеного
дослідження проектних заходів щодо забезпечення ефективної системи
управління, покращення виробничої, маркетингово-збутової політики
підприємства в умовах підвищення конкурентоспроможності й формування
адаптивної структури управління відповідно до умов внутрішнього та
зовнішнього середовища, що дозволить підприємству зайняти лідируючі
позиції на міжнародних ринках. Відповідно до вказаної мети в роботі
розглянуто питання: побудови ефективної організаційної структури
управління, формування процесів виробництва та визначення механізмів
впливу на збутову діяльність; проведено аналіз системи управління та
виробничо-господарських показників, запропоновано удосконалення
організаційної структури; досліджено конкурентоздатність АТ «АвтоКрАЗ»
та визначено стратегію його розвитку в умовах розширення
зовнішньоекономічних зв’язків. Відповідно до проведеного дослідження
були запропоновані проектні заходи, які покращать ефективність системи
управління підприємством.
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