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РЕФЕРАТ

У тексті роботи: 90 сторінок, 19 таблиць, 37 рисунків, 3 формули,
38 літературних джерел.

У роботі забезпечення досліджені логістичної теоретико-методичні
діяльності засади підприємств економічного машинобудування.
Розглянуто cутність та особливості логістичного підходу у діяльності
підприємств машинобудування. Визначено впровадження особливості
логістичних механізмів у виробничий процес машинобудівних підприємств
України. Проведено аналіз техніко-економічних показників, фінансових
результатів та фінансового стану об’єкта дослідження. У роботі проведен аналіз
результативності логістичної діяльності підприємства.

Побудова моделі кількісного оцінювання впливу логістичної системи на
результативність господарської діяльності підприємства, її аналіз та 
прогнозування за моделлю. За результатами проведеного аналізу обґрунтовано
напрями вдосконалення економічного забезпечення логістичної діяльності
ПАТ „КВБЗ”.

Ключові слова: логістика, матеріальні ресурси, споживач, попит,
стимулювання, збут, модель, постачання, АВС-аналіз

The theoretical and methodological bases of economic support of logistic
activity of machine-building enterprises are investigated. The essence and features of
the logistic approach in the activity of mechanical engineering enterprises are
considered. The certainty of introducing logistic mechanisms into the manufacturing
process of machine-building enterprises of Ukraine is determined. The analysis of
technical and economic indicators, financial results and financial condition of the
object of study is carried out. The paper analyzes the efficiency of logistic activity of
the enterprise.

Construction of a model of quantitative assessment of the influence of the
logistics system on the performance of the enterprise's economic activity, its analysis
and forecasting by the model. According to the results of the analysis, the directions
of improving the economic support of logistical activities of PJSC «KVSZ» are
substantiated.

Key words: logistics, material resources, consumer, demand, stimulation,
sales, model, delivery, ABC analysis


