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АНОТАЦІЯ

      В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо 
теоретичних та методичних основ дослідження ринкової вартості 
підприємства.Проаналізовано результативність діяльності ПАТ «АвтоКрАЗ» та 
її впливу на вартісні показники підприємства, проведено оцінку показників 
ефективності використання ресурсів підприємства. Запропоновано шляхи 
підвищення вартісних показників підприємства.

     Ключові слова: ринкова вартість, методика, підвищення, прибутковість, 
управління.

                                                            SUMMARY

      The master's thesis deals with the theoretical and methodological foundations
of the study of the market value of the enterprise. The effectiveness of the activity of
PJSC “AvtoKrAZ” and its impact on the cost indicators of the enterprise are
analyzed, the performance indicators of the enterprise resources utilization are
evaluated. The ways of increase of cost indicators of the enterprise are offered.

     Keywords: market value, methodology, increase, profitability, management.

     
     
    


