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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ
Розглянуто підходи до оцінювання ефективності управління підприємством.
Реалізовано технологію оцінювання на основі порівняння фінансових
показників, зокрема аналізу показників рентабельності та аналізу ділової
активності (обсяг – 700-800 знаків без пробілів).
Ключові слова: управління, ефективність, оцінювання, рентабельність,
ділова активність.
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AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF
INDUSTRIAL ENTERPRISE IS ON BASIS OF FINANCIAL
PERFORMANCE INDICATORS
Going is considered near the evaluation of efficiency of management an enterprise.
Evaluation technology is realized on the basis of comparison of financial indexes, in
particular to the analysis of indexes of profitability and analysis of business activity
(мінімальний обсяг – 1800 знаків без пробілів).
Keywords: management, efficiency, evaluation, profitability business, industrial
enterprise.
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