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РЕФЕРАТ

Значення  фінансових  показників  є  свого  роду  індикаторами  стану 

виробничого процесу на підприємстві, а їх аналіз дозволяє оцінити ефективність 

використання  ресурсів  підприємства,  активів  і  капіталу,  виявити  негативні 

тенденції  в  діяльності  підприємства  і  своєчасно  вжити необхідних заходів  для 

підвищення ефективності діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження в роботі є підприємство ПП «ВКП «Альфатекс».

Предметом  дослідження  в  випускної  кваліфікаційної  роботі  є  теоретико-

методичні  та  прикладні  засади  управління  рентабельністю  ПП  «ВКП 

«Альфатекс».

Метою  роботи  є  вивчення  теоретико-методичних  і  практичних  засад 

управління  рентабельністю в  умовах  мінливої  кон’юнктури ринку  та  розробка 

практичних заходів щодо її підвищення.

Ключові слова:   аналіз  рентабельності ,  прибутку  та  фінансового стану 

підприємства, економічні показники діяльності.
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