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АНОТАЦІЯ

   Мета роботи полягає в розробці заходів щодо дослідження шляхів підвищення

ефективності праці менеджерів і спеціалістів ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» при розширенні зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: визначені

теоретичні аспекти забезпечення досліджено управлінський ефективності

потенціал на управління підприємстві; персоналом,надана коротка 

характеристика техніко-економічних показників ПАТ «КВБЗ»; проведений

техніко-економічний аналіз діяльності підприємства; виконано дослідження та

аналіз організаційної структури підприємства; проведені дослідження

кадрового потенціалу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; здійснено

розрахунок економічної ефективності від впровадження запропонованих

проектних заходів.

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

результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано

впровадження запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень

керівництвом ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» плануються до

реалізації запропоновані заходи.

   Ключові слова: ефективність праці, організаційна структура управління,

зовнішньоекономічна діяльність, ефективність, вагонобудування.

   Keywords: labor efficiency, organizational structure of management, foreign

economic activity, efficiency, wagon building.

   

    


