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Мета роботи полягає у розробці практичних форм та методів управління 

виробничою  діяльністю  в  напрямі  забезпечення  якості  продукції 

гірничодобувного  підприємства,  яке  функціонує  в  умовах  жорсткого 

конкурентного середовища.

Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв`язані наступні 

завдання:  визначено  особливості  організації  діяльності  підприємства 

залізорудної  промисловості  в  ринкових  умовах  господарювання; 

охарактеризовано основні напрямки роботи АТ «Полтавський ГЗК», здійснено 

аналіз  продукції  та  досліджено  особливості  технології  виготовлення; 

проведено  аналіз  техніко-економічних  показників  роботи  з  оцінкою 

організаційно-технічного  рівня  виробництва  та  забезпечення  систем 

менеджменту  якості;  розроблено  заходи  щодо  покращення  умов  праці 

виробничого персоналу; удосконалено організаційну структуру управління АТ 

«Полтавський  ГЗК»  в  напрямі  посилення  зовнішньоекономічних  зв’язків; 

запропоновано  стратегію  планування;  розроблено  заходи,  спрямовані  на 

підвищення ефективності діяльності підприємства.

Відповідно до проведеного дослідження запропоновано проектні заходи, 

які  підвищать  конкурентноздатність  підприємства  та  його  продукції,  як  на 

вітчизняному,  так  і  на  зовнішньому  ринку.  Висновки,  приведені  у  роботі, 

підтверджуються даними, що отримано в результаті дослідження. Обґрунтовано 

впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові  слова:  виробництво,  якість,  система  менеджменту  якості, 

ефективність, організаційна структура, стратегія планування, збутова політика. 
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