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  АНОТАЦІЯ

В магістерській роботі був вирішений ряд поставлених задач в тому числі: 

• проведений аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ „КВБЗ”. За даними 
аналізу можна зробити висновок, що показник собівартості та обсяги виробництва 
продукції ПАТ „КВБЗ” після кризових років починають збільшуватися. 

• проаналізувавши фінансові показники діяльності підприємства можна зробити висновок, 
що робота ПАТ “КВБЗ” за період 2016-2017 рр. покращилась. ПАТ «КВБЗ» має досить 
капіталу для підтримки нормального виробничого процесу. Це характеризує роботу 
підпрриємства позитивно і підтверджує думку про те, що ПАТ «КВБЗ» підприємство, що і 
в умовах ринку функціонує досить стабільно. 

• проведено аналіз об’єму та асортименту випуску продукції, аналіз складу та 
використання основних фондів, аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами та їх 
використання, аналіз собівартості продукції, аналіз прибутковості та рентабельності 
роботи підприємства здійснюється по наступним напрямкам: аналіз чистого прибутку, 
аналіз використання прибутку підприємства, аналіз рентабельності роботи підприємства, 
аналіз стратегії ціноутворення на підприємстві. Виконання комплексного аналізу 
діяльності роботи підприємства дозволило виявити недоліки в управлінні, технології, 
економіці та організації виробництва і попередньо визначити заходи по їх усуненню. 

• проаналізувавши структуру управління ПАТ „КВЗБ” запропоновано її удосконалення яке 
дозволить підвищити ефективність виробництва, збільшити збут продукції підприємства і 
збільшити кількість фактичних і потенційних покупців. 

• представлені проектні заходи щодо вдосконалення та покращення роботи ПАТ „КВБЗ” 
присвячено покращенню виробництва, управління та організації праці на підприємстві з 
врахуванням сучасних реалій розвитку менеджменту, специфіки машинобудівної галузі в 
Україні та світі і можливостей. Було проведено маркетингові дослідження діяльності 
підприємства. 
• проведено економіко-математичний аналіз довгострокової фінансової стійкості 
підприємства, що дозволило виявити деякі негативні фактори, що впливають на 
підприємство після економічної кризи. 

• проведено розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів, що 
підтверджує доцільність їх впровадження на ПАТ „КВБЗ”. 

• проведений аналіз охорони праці на ПАТ „КВБЗ” свідчить про створення на підприємстві 
безпечних умов праці та відпочинку. Відділ охорони праці на підприємстві забезпечує 
виконання правових, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних, соціально - 
економічних і лікувально профілактичних заходів .
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