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РЕФЕРАТ

Випускна робота виконана на 109 сторінках, містить 13 формул,
21 таблицю, 9 рисунків, 41 використане джерело.

Об’єктом роботи є теоретичні основи економічного аналізу діяльності
підприємства.

Суб’єктом: є процес економічного аналізу діяльності підприємства.
У випускній роботі проаналізована сутність економічного аналізу

діяльності підприємства, розглянуті сучасні методи проведення економічного
аналізу діяльності підприємства, розглянутий сучасний стан 
машинобудівельних підприємств в Україні. Проведений техніко-економічний
та фінансовий аналіз діяльності ПАТ «КВБЗ» а також розглянуті питання
охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на підприємстві.
Проведена оцінка сучасної системи оцінювання ефективності функціонування 
ПАТ «КВБЗ» та розглянута можливість впровадження інтегрального показника 
в економічний аналіз діяльності підприємства.

Ключові слова: аналіз, метод, система, оцінка, діагностика, 
прогнозування, інтегральна оцінка.

In the final work the essence of economic analysis of the enterprise is
analyzed, modern methods of economic analysis of the enterprise are considered,
the modern state of machine-building enterprises in Ukraine is considered. The
technical-economic and financial analysis of the activity of PJSC " KVBZ " was
carried out, as well as the issues of labor and safety in emergency situations at the
enterprise. An estimation of the current system for evaluating the efficiency of
PJSC "KVBZ" was conducted and the possibility of introducing an integral
indicator into the economic analysis of the enterprise activity was considered.

Key words: analysis, method, system, estimation, diagnostics, forecasting,
integral estimation.


