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РЕФЕРАТ

У роботі розглянуто теоретико-методичні засади забезпечення
ефективності промислового підприємства. Досліджено сутність економічної
категорії «ефективність підприємства»,проведено порівняльний аналіз
методичних підходів щодо оцінювання ефективності господарюючого суб’єкта.
Визначено основні напрями підвищення ефективності підприємства в умовах
ринкової економіки. У другому розділі проведено аналіз техніко-економічних
показників діяльності досліджуваного підприємства та діагностику його
фінансового стану. У третьому розділі роботи було здійснено комплексне
оцінювання ефективності підприємства на базі системного підходу. Також
запропоновано реалізацію концептуального підходу забезпечення ефективності
промислового підприємства на засадах економічної збалансованості. За
результатами проведеного аналізу обґрунтовано впровадження термосилової
технології бетонного виробництва в рамках забезпечення енергоефективності
діяльності досліджуваного підпримства.

Ключові слова: ефект, ефективність, управління, системний підхід,
ресурсний потенціал, економічна збалансованість, енергоефективність.

The work deals with the theoretical and methodical principles of ensuring the
efficiency of an industrial enterprise. The essence of the economic category
«efficiency of the enterprise» was investigated, a comparative analysis of methodical
approaches to the evaluation of the efficiency of the economic entity was carried out.
The basic directions of increase of the enterprise efficiency in the conditions of a
market economy are determined. In the second section the analysis of technical and
economic indicators of the activity of the investigated enterprise and the diagnostics
of its financial condition are carried out. In the third section of the work, a
comprehensive assessment of the enterprise effectiveness was carried out on the basis
of a systematic approach. Also, the implementation of the conceptual approach to
ensuring the industrial enterprise efficiency on the principles of economic
equilibrium is proposed. According to the results of the analysis, the introduction of
thermoelectric technology of concrete production in the framework of providing
energy efficiency of the investigated enterprise is substantiated.

Key words: effect, efficiency, management, system approach, resource
potential, economic equilibrium, energy efficiency.




