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АНОТАЦІЯ
                                                                                                      УДК 330.43+334.722
ГЛАДИР СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРЕС-
МЕНЕДЖМЕНТУ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»: Робота на здобуття ступеню магістра з
менеджменту організацій та адміністрування. – Кременчук, 2019.
– 123 стор., 15рис., 19 табл., 27 джерел.

Актуальність дослідження підтверджується тим, що на сучасному етапі
організації різних видів економічної діяльності функціонують у вкрай
динамічних, нестабільних і непрогнозованих умовах. Така ситуація вимагає
від суб’єктів господарювання політики активного реагування, випередження
динамічних змін, ефективного прогнозування умов функціонування,
грамотної протидії непередбачуваним обставинам негативної дії, запобігання
кризовим явищам тощо. Тобто йдеться про формування стійких і дієвих
систем стрес-менеджменту, що здатні долати негативні події, чинники,
явища, умови і відхилення у діяльності підприємств.

У магістерській роботі розкрито сутність та значення стрес-
менеджменту в організаціях, розглянуто його місце в системі управління
суб’єктів господарювання, а також наведено його характерні особливості.

Стрес-менеджмент можна розглядати як окремий бізнес-процес, що
поєднує низку взаємопов’язаних робіт, спрямованих на подолання критичних
небажаних відхилень

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові слова: стрес-менеджмент, управління, стресори, зовнішнє
середовище.
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