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РЕФЕРАТ

У випускній роботі досліджено теоретичні основи оцінювання 
інтегральної ефективності. Розглянуто особливості поняття 
ефективності функціонування виробничим підприємством. Визначено
сучасний стан машинобудівельних підприємств  в Україні. Подані 
техніко-економічні показники діяльності підприємства ПАТ 
«КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД» та проведено 
аналіз фінансових результатів та фінансового стану об’єкта 
дослідження. У роботі проведена сучасна система оцінювання 
ефективності функціонування. Впроваджено інтегральні показника 
для оцінювання ефективності функціонування на ПАТ «КВБЗ». За 
результатами проведеного аналізу обґрунтовано заходи щодо 
оптимізації діяльності підприємства у інтеграції. Запропоновано 
шляхи удосконалення роботи підприємства та підвищення 
ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова:Інтегральний показник, ефективність виробництва, 
оптимізація, функціонування, оцінювання показників.

In the final work the theoretical bases of the research of estimation 
of integral efficiency are investigated. The peculiarities of the concept of 
efficiency of functioning by the industrial enterprise are considered. The 
present state of machine-building enterprises in Ukraine is determined. 
The submitted technical and economic indicators of the activity of the 
enterprise of PJSC "KRYUKIVSKIY VAGONOBUDIVELNY 
FACTORY" and the analysis of financial results and financial condition of 
the object of research were carried out.In this work a modern system of 
performance evaluation is conducted. Integrated indicators are introduced 
for estimating the efficiency of functioning at PJSC "KVBZ". According to
the results of the analysis, the measures to optimize the activity of the 
enterprise in the integration are substantiated. The ways of improving the 
work of the enterprise and improving the efficiency of the enterprise are 
proposed.
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