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Виходячи з визначених завдань та тематики дипломної роботи, 

нами було запропоновано здійснити певні заходи спрямовані на 

удосконалення структури управління та виробництва, організації 

праці менеджерів, що на нашу думку, здатне призвести до певного 

покращення ефективності роботи апарату управління, формування 

системи здійснення діяльності АТ “Крюківський вагонобудівний 

завод” в сучасних умовах розвитку конкурентного середовища і 

особливо в процесі розвитку виробничо-збутової діяльності.

Ключові слова: оптимізація збутової діяльності,  ефективність 

роботи апарату управління, процеси виробничо-збутової діяльності, 

розвиток конкурентного середовища.
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