
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 (повне найменування вищого навчального закладу) 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
(повна назва кафедри (предметної,  циклової комісії))

Пояснювальна записка
до дипломного проекту (роботи)

магістра
(освітнього ступеня)

на тему: «Удосконалення виробництва та організаційної структури 
управління АТ «Кредмаш» в умовах маркетингової орієнтації»

Виконала: студентка 6 курсу, групи МЗ-16-1мз
спеціальності 073 – «Менеджмент»
освітньо-професійної програми «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» 

Потурайко Олена Іванівна_________________
________________________________________
                                        (прізвище та ініціали)

Керівник ___к.е.н., доц. Карлик Ю.Ю._______
                                            (прізвище та ініціали)

Рецензент _______________________________
                                            (прізвище та ініціали)

КРЕМЕНЧУК 2018



ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………...12

1 ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ В НАПРЯМІ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ……………………………...…15
1.1 Методичні підходи до організаційної реорганізації 
промислового підприємства……………………………………………………….15
1.2 Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства…….23
1.3 Концептуальна модель організації виробництва на підприємстві………….29
1.4 Загальна характеристика АТ «Кредмаш»…………………………………......33
1.5 Характеристика продукції  АТ “Кредмаш”………..…………………….........34

1.6 Характеристика основних техніко-економічних показників

     діяльності АТ “Кредмаш”……….……………………….…………………......39

1.7 Характеристика дилерів та конкурентів АТ «Кредмаш»……………………44
2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
АТ «КРЕДМАШ»……………………………………………………......................53
2.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції………………………………….53
2.2 Аналіз собівартості товарної продукції…………………………………...…..61
2.3 Аналіз трудових ресурсів та заробітної плати……………..............................65
2.4 Аналіз виробничих потужностей і основних фондів…………………….......71
2.5 Матеріально-технічне постачання підприємства…………………………….76
2.6 Інвестиційна політика АТ «Кредмаш»……………………………………......77
3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АТ «КРЕДМАШ» В РИНКОВИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ……………………………………………………………..82
3.1  Удосконалення організаційної структури управління АТ «Кредмаш»..82

3.2 SWOT-аналіз як основа формування маркетингової стратегії 
в управлінні АТ «Кредмаш»……………………………………………………..96
3.3 Покращення збутової діяльності підприємства шляхом створення 
Інтернет-магазину…………………………………………………………………101
3.4 Проектування раціональних робочих місць і умов праці менеджерів
та спеціалістів……………………………………………………………………..104
3.5 Запровадження системи «точно в строк» для умов функціонування
АТ «Кредмаш» ……………………………………………………………………121
3.6 Автоматизація процесів виробництва продукції на АТ «Кредмаш»………124
4 ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
АТ «КРЕДМАШ»…………………………………………………………............127
4.1 Побудова та аналіз багатофакторної економетричної моделі 
рентабельності продажів підприємства……………………………………...…..127
5 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ..…………………….....143



5.1 Удосконалення організаційної структури управління АТ «Кредмаш».......146
5.2 Ефективність розробки системи стимулювання працівників збутового 

апарату......................................................................................................................148

5.3 Визначення економічної ефективності від удосконалення  експортної 
діяльності..................................................................................................................149
5.4 Ефективність розвитку мережі консигнаційних складів дорожньої техніки
та запасних частин...................................................................................................................151
5.5 Оцінка доцільності процесів модернізації, оновлення, відновлення та 
придбання нового обладнання.............................................................................................153
5.6 Розрахунок економічної ефективності від здійснення рекламних заходів на 
підприємстві...............................................................................................................................156
6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ……161
6.1 Завдання галузі охорони праці……………………………………………….161
6.2 Аналіз умов праці відділу маркетингу………………………………………164
6.3 Аналіз пожежної безпеки відділу маркетингу………………………………167
6.4 Рекомендації щодо поліпшенню умов праці та пожежної безпеки………..172
ВИСНОВКИ………………………………………………………….…….….......174
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………….…………………………....177

ДОДАТКИ…………………………………………..………………………180

Мета магістерської роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і 
методологічній розробці основних принципів та практичних етапів дослідження 
шляхів удосконалення організаційної структури управління, забезпечення 



ефективності виробництва й маркетингово-збутової політики підприємства, що 
функціонує в ринкових умовах.Основна ідея роботи полягає в узагальненні 
теоретичних і методичних основ покращення виробничої, маркетингово-
збутової політики підприємства в умовах підвищення конкурентоспроможності 
й формування адаптивної структури управління відповідно до умов його 
функціонування, що дозволить підприємству зайняти лідируючі позиції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто питання: розглянуто 
теоретико-методологічні аспекти побудови організаційної структури 
управління, формування процесів виробництва, його комплексних показників та 
впливу на збутову діяльність; проведено аналіз системи управління виробничим 
процесом, досліджено збутову діяльність АТ «Кредмаш»; виконано аналіз 
організаційної структури підприємства та запропоновано її удосконалення; 
досліджено конкурентоздатність АТ «Кредмаш» та його продукції. Відповідно 
до проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи, які покращать 
систему управління виробничим процесом та маркетингової політики 
підприємства. 

Ключові слова : організаційна структура, управління, ефективність, 
виробництво, збут, конкурентоспроможність, маркетингова політика.  
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