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АНОТАЦІЯ

                                                                                                    УДК 331.108 : 336.71

КОСТЕНКО К.В.

«Концептуальні аспекти мотивації праці та підвищення ефективності роботи

апарату управління ПрАТ «Кредмаш» за умови розширення 

зовнішньоекономічної діяльності»: Робота на здобуття ступеню магістра зі

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». – Кременчук, 2019. – 219 с., 

46 іл., 61 табл.,54 формули, 2 додатки, 45 джерел.

      Метою магістерської роботи є дослідження концептуальних аспектів

мотивації праці та підвищення ефективності роботи апарату управління ПрАТ

«Кредмаш» в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:

проаналізовано методики оцінки ефективності управлінського персоналу;

проведено техніко-економічний аналіз діяльності ПрАТ «Кредмаш»; виконано

дослідження організаційної структури підприємства; розглянуті практичні

аспекти оцінки якісного складу персоналу ПрАТ «Кредмаш» і запропоновано

заходи щодо його поліпшення; проведено розрахунок економічної ефективності

від впровадження запропонованих проектних заходів.

    Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні

заходи, які підвищать конкурентноздатність персоналу ПрАТ «Кредмаш» при

використанні сучасних методик з організації праці. Висновки,

приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в результаті 

дослідження.

   За результатами досліджень керівництвом ПрАТ «Кредмаш» плануються

до реалізації запропоновані заходи.

   Ключові слова: мотивація праці, ефективність роботи, апарат управління,

персонал, зовнішньоекономічна діяльність, організаційна структура управління.

   Keywords: labor motivation, work efficiency, management apparatus,

personnel, foreign economic activity, organizational structure of management.
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