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АНОТАЦІЯ

    Метою магістерської роботи є дослідження напрямів прибуткової роботи

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» в умовах експортоорієнтованої

діяльності.

    Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:

теоретичні дослідження змісту категорії прибутковості; проведений техніко-

економічний аналіз діяльності ПрАТ «КрКЗ»; виконано дослідження

організаційної структури підприємства; розроблено механізм управління

прибутковістю машинобудівного підприємства АТ «Кременчуцький колісний

завод» та запропоновано заходи щодо його поліпшення; використано

концепцію бережливого виробництва як напрямку прибуткової роботи ПрАТ

«КрКЗ»; проведено розрахунок економічної ефективності від впровадження

запропонованих проектних заходів.

    Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано

в результаті дослідження. За результатами досліджень керівництвом ПрАТ

«КрКЗ» плануються до реалізації запропоновані заходи.

  Ключові слова: напрями прибуткової роботи, прибутковість, ефективність, 

апарат управління  експортоорієнтована діяльність, персонал, організаційна   

структура управління, системи управління якістю продукції.

  Keywords: directions of profitable work, profitability, efficiency, apparatus of

management  export-oriented activity, personnel, organizational structure of  

management, systems of product quality management.

 

   

    


