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В  дипломній  роботі  вирішується  науково-практична  задача  щодо 

визначення  та  забезпечення  беззбитковості  підприємства.  Зокрема,  в  роботі 

розглянуті теоретичні підходи щодо беззбитковості підприємства та методи її 

розрахунку;  на  основі  проведеного  аналізу  стану  харчової  промисловості 

України  окреслені  проблеми  та  перспективи  її  розвитку;  проведений  аналіз 

точки  беззбитковості  та  запасу  міцності  підприємства.  На  основі  отриманих 

даних запропоновано удосконалення методики визначення точки беззбитковості 

підприємства.

Ключові  слова: беззбитковість  підприємства,  методи  розрахунку 

беззбитковості,  харчова  промисловість,  точка  беззбитковості,  запас  міцності 

підприємства.

The  thesis  deals  with  the  scientific  and  practical  task  of  determining  and 

ensuring  the  break-even  business.  In  particular,  the  theoretical  approaches  to 

breakdown of the enterprise and methods of its calculation are considered; on the 

basis of the analysis of the state of the food industry of Ukraine, the problems and 

prospects of its development are outlined; the analysis of the break-even point and the 

company's  strength  reserve  was  conducted.  On  the  basis  of  obtained  data,  an 

improvement of the method of determining the breakeven point of the enterprise is 

proposed.

Key  words: break-even  business,  methods  of  calculating  break-even,  food 

industry, break-even point, margin of the enterprise.
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