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РЕФЕРАТ

Об’єктом  дослідження  виступає   ПАТ  «Крюківський   вагонобудівний 

завод».

Метою роботи є розробка пропозицій щодо вдосконалення формування і 

використання  прибутку  на  основі  дослідження  теоретичних  та  практичних 

засад  його утворення  для підвищення ефективності  господарської  діяльності 

машінобудівних підприємств.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  вдосконаленні 

фінансовогозабезпечення на підприємстві.

Ключові  слова:  використання  прибутку,  формування  фінансових 

результатів,   рентабельнысть,  машинобудівны  підприємства,  ліквідність, 

платоспроможність.
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