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                                                        РЕФЕРАТ

   У тексті: 89 сторінок, 19 рисунків, 8 формул, 24 таблиці, використано
26 літературних джерел.
У дипломній роботі досліджено теоретичні засади результативності підприємства; 
проаналізовано аналітичний інструментарій і методи у системах
моніторингу економічних показників результативності підприємства; досліджено 
передумови розвитку концептуальних засад моніторингу показників результативності
українських підприємств; проаналізовано техніко−економічні показники, фінансовий стан 
та фінансові результати ПрАТ «ПГЗК»; проведено аналіз сучасної моніторингової
системи оцінки результативності діяльності ПрАТ «ПГЗК», досліджено сучасні підходи 
щодо моніторингу економічних показників результативності підприємства та на їх основі 
запропоновані методи удосконалення системи моніторингу на ПрАТ «ПГЗК».

Ключові слова: моніторинг, результативність, гірничозбагачувальна,
моніторинг економічних показників, моніторингова система.

The theoretical principles of the enterprise's performance were investigated
in the thesis; the analytical tools and methods in the monitoring systems of
economic performance indicators of the enterprise were analyzed; the prerequisites
for the development of monitoring conceptual foundations of the performance
indicators of Ukrainian enterprises were investigated; the technical and economic
indicators, financial condition and financial results of PJSC «PGOK» were
analyzed; the estimation of efficiency of expenses management of PJSC «PGZK»
was carried out; the analysis of the modern monitoring system of performance
evaluation of PJSC «PGZK» was carried out, the modern approaches to monitoring
the economic performance indicators of the enterprise were investigated and the
methods of improving the monitoring system at PJSC «PGOK» were proposed on
the basis of the investigation.

Keywords: monitoring, performance, ore-mining, monitoring of economic
indicators, monitoring system.


