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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 показники обсягу виробництва 

продукції підприємства не є стабільними;

- проаналізувавши фінансові показники діяльності  підприємства,  можна 

зробити  висновок,  що  робота  ПАТ  «КВБЗ»  за  період  2014-2016  рр.  є  не  є 

стабільною і потребує покращення;

- 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.

 Ключові слова: техніко-економічні показники,  фінансові показники,    сервісне 

обслуговування,  економічна  ефективність,  зовнішні  ринки,  асортиментна 

політика підприємства.
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