
  Кременчуцький національний університет імені Михайла   Остроградського
  Факультет ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

                       КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

                                                       Пояснювальна записка

                                                           до магістерської роботи                       

           на тему: «Підвищення ефективності управління
        ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

за розширення експортних поставок»

                                                      Виконала: студентка 6 курсу, групи 
                                                            ступінь вищої освіти магістр  

        групи МЗ-18-1мз       
                                                            спеціальність   073 «Менеджмент»           
                                                             освітньо-професійна програма 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  
                                                               Ножка Ю.В.

                               Керівник: Хоменко М.М.
                                         

                                    

Кременчук - 2019 року



                                                                        ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………..14
1 ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА..................................16
1.1 Ефективність управління підприємством, підходи та методи її цінки...........16
1.2 Шляхи підвищення ефективності роботи підприємства................24
1.3 Формування організаційно-економічного механізму підвищення
ефективності управління підприємством.............................................36
2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ  ДІЯЛЬНОСТІ 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ»...............................................................................43
2.1 Характеристика основної продукції підприємства.......................43
2.2 Аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства...................46
2.3 Аналіз основних виробничих фондів підприємства.....................50
2.4 Аналіз собівартості основної продукції підприємства..................54
2.5 Аналіз прибутку та рентабельності продукції підприємства...........57
2.6 Аналіз фінансовоїактивностіпідприємства...........................................60
3 РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
АТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»........69
3.1 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності
металургійного підприємства за умов фінансової кризи...........................69
3.2 Проектування організаційної структури управління АТ “Полтавський
ГЗК”...................................................................80
3.3 Стратегічні аспекти удосконалення організаційної структури управління...94
3.4 Стратегія маркетингу підприємства при виході на зовнішні ринки……….107
4 ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ
ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ......115
4.1 Моделювання часового ряду експорту залізорудних обкотишів....115
4.1.1 Застосування методу найменших квадратів........................117
4.1.2 Статистична перевірка моделі залежності..........................119
4.1.3 Гармонійний аналіз часового ряду та сезонна складова..........123
4.1.4 Адекватність і прогноз сумарної моделі тренда..128
4.1.5 Аналіз тренду часового ряду..129
4.2 Застосування багатофакторного регресійного аналізу для
моделювання обсягу реалізації основної продукції підприємства.............132
5 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ..145
5.1 Економічний ефект від впровадження заходів щодо удосконалення
організаційної структури підприємства.............................................146
5.2 Економічна оцінка експорту................................................147
5.3 Оцінка економічної ефективності купівлі нової техніки..............149
5.4 Ефективність заміни залізної стрічки на поліетиленову...............151
5.5 Оцінка ефективності від впровадження рекламних заходів..........153
5.6 Створення відділу зовнішньоекономічних зв’язків.....................155
5.7 Розрахунок економічної ефективності через удосконалення



професійного навчання персоналу АТ «Полтавський ГЗК» ....................158
5.8 Проект розширення обсягів виробництва продукції...................160
5.8.1 Розрахунок витрат на розширення обсягів виробництва.........163
5.8.2 Розрахунок окупності проекту розширення обсягів
виробництва...............................................................................167
6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
АТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»......172
6.1 Загальний аналіз стану охорони праці на підприємстві...............172
6.2 Аналіз умов праці відділу збуту............................................178
6.3 Забезпечення екологічної безпеки..........................................180
ВИСНОВКИ..........................................................................................................185
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..................................................................187
ДОДАТКИ.................................................................................190



                                                               АНОТАЦІЯ

    Мета роботи полягає в у розробці основних, практичних форм та методів
управління виробничою та збутовою діяльністю гірничодобувного
підприємства, що функціонує в умовах жорсткого конкурентного
середовища, проведенні комплексного аналізу особливостей управління
гірничодобувного підприємства, удосконаленні організаційної структури
управління й розробці заходів щодо підвищення конкурентоспроможності
АТ «Полтавський ГЗК» в умовах експортоорієнтованої діяльності.
    Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв`язані наступні
завдання: визначено особливості управління гірничодобувного підприємства
в ринкових умовах господарювання; охарактеризовано основні напрямки
роботи АТ «Полтавський ГЗК», здійснено аналіз продукції та досліджено
особливості технології виготовлення та реалізації; проведено аналіз техніко-
економічних показників роботи з оцінкою організаційно-технічного рівня
виробництва та збуту; розроблено заходи щодо покращення умов праці
персоналу; удосконалено організаційну структуру управління АТ
«Полтавський ГЗК» в напрямі посилення зовнішньоекономічних зв’язків;
розроблено заходи, спрямовані на підвищення ефективності управління
підприємства та його структурних підрозділів.
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Обґрунтовано впровадження запропонованих
проектних заходів.
    Ключові слова: виробництво, збут, маркетингова політика,
ефективність, організаційна структура, стратегія управління, збутова
політика, конкуренція.
    Keywords: manufacturing, marketing, marketing policy, efficiency,
organizational structure, management strategy, sales policy, competition.                     
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     Менеджмент  персоналу  та  підвищення  ефективності  праці  в  ПАТ
«Крюківський  вагонобудівний  завод»  при  розширенні  зовнішньоекономічних
зв’язків:  Робота  на  здобуття  ступеню магістра  з  менеджменту.  –  Кременчук,
2019. – 187 с., 21 іл., 52 табл., 38 формул, 85 джерел.
Мета роботи полягає у дослідженні методичних засад та особливостей
використання використання сучасних методів менеджменту в системі
управління персоналом підприємства.
Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
− характеристика АТ «Крюківський вагонобудівний завод»;
− дослідження стану системи управління персоналом в умовах
діяльності АТ «Крюківський вагонобудівний завод»;
− аналіз та обгрунтувати пропозицій щодо формування ефективної
моделі праці персоналу підприємства з врахуванням міжнародного досвіду;
− розрахунок економічної ефективності від впровадження проектних
заходів.
   Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні
заходи, які спрямовані на підвищення ефективності кадрової політики
підприємства, побудову дієвої системи його конкурентного розвитку.
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.
Результати проведених досліджень рекомендовано до впровадження в
процесі виробничо-господарської діяльності АТ «Крюківський вагонобудівний
завод».

    Ключові слова: персонал, соціально-трудові відносини, управління
персоналом, ефективність праці.

    Keywords: personnel, social and labor relations, personnel management,
labor efficiency.



                                                 
   

  


