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Мета  роботи  полягає  в  дослідженні  змін  організаційної  структури 

управління АТ «АвтоКрАЗ» в умовах розбудови ринкових відносин.

Відповідно  до  вказаної  мети  в  роботі  розглянуто  наступні  питання: 

розглянуто  основні  аспекти  організації  виробництва  на  підприємствах 

машинобудування;  представлено  характеристику  основних  виробничих 

процесів  діяльності  АТ  «АвтоКрАЗ»;  проведено  аналіз  основних  техніко-

економічних  показників  роботи  АТ  «АвтоКрАЗ»;  удосконалено  структуру 

управління  АТ  «АвтоКрАЗ»;  досліджено  сучасні  методи  удосконалення 

орагнізації роботи менеджерів і спеціалістів; проведено розрахунок економічної 

ефективності  запропонованих  заходів;  проведено  аналіз  охорони  праці  в 

АТ «АвтоКрАЗ».

Відповідно  проведеного  дослідження  були  запропоновані  проектні 

заходи, які сприятимуть підвищенню ефективності роботи підприємства. 

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в 

результаті  дослідження.  Під  час  аналізу  отриманих  даних,  обґрунтовано 

впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові  слова: організаційна  структура  управління,  рівні  управління, 

лінійно-функціонална структура управління.
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