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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена розв’язанню актуального науково-
практичного завдання щодо забезпечення беззбитковості промислового
підприємства. В дослідженні розглянуті теоретико-методологічні аспекти
визначення беззбитковості промислового підприємства, зокрема визначено
економічну сутність категорії «беззбитковість підприємства» та окреслені
наукові підходи до визначення беззбитковості підприємства. На основі
аналізу діяльності підприємства зроблена оцінка ефективності його
господарської діяльності. Визначені напрями удосконалення механізму
оцінювання точки беззбитковості та запасу міцності підприємства.

Ключові слова : беззбитковість підприємства; оцінка беззбитковості; запас
міцності; маржинальний аналіз беззбитковості; маржинальний прибуток; поріг 
рентабельності.

The thesis is devoted to solving the actual scientific and practical task ofensuring the 
break-even nature of the industrial enterprise. The theoretical and
methodological aspects of determining the break-even nature of an industrial
enterprise are considered in the research, in particular, the economic essence of the
category "break-even business" is defined and the scientific approaches to the
definition of break-even business are outlined. On the basis of the analysis of the
activity of the enterprise, an estimation of efficiency of its economic activity is
made. The directions of improvement of the mechanism of estimation of the break-
even point and the company's strength reserve are determined.

Key words: break-even business; estimation of break-even; safety margin;
margin analysis of break-even; marginal profit; profitability threshold.


