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Дипломну  магістерську  роботу  присвячено  дослідженню  теоретичних

основ  управління  формування  доходів  підприємства  та  розробці  практичних

рекомендацій  щодо  удосконалення  системи  їх  управління.  На  підставі

проведених  аналітичних  досліджень  управління  формування  доходів  з

використанням різних підходів розроблено напрями підвищення ефективності

управління доходів ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат».

В  результаті  дослідження  обґрунтовано  необхідність  застосування

економіко-математичних  методів  для  прогнозування  доходів  підприємства  та

проведено відповідні розрахунки.

Ключові слова: управління формування доходів, прогнозування, підходи,

методи, аналіз, оцінка.

The  thesis  is  devoted  to  the  research  of  the  theoretical  foundations  of  the

management  of  enterprise  income  formation  and  the  development  of  practical

recommendations for improving the system of their management.  On the basis of

conducted  analytical  researches  of  the  management  of  income  formation  using

different approaches, the directions of increasing the efficiency of the management of

the revenues of PJSC «Zolotonsky Machine-Building Plant» were developed.

As  a  result  of  the  research,  the  necessity  of  applying  economic  and

mathematical methods for forecasting the company's income was substantiated and

appropriate calculations were made.

Key  words: income  generation  management,  forecasting,  approaches,

methods, analysis, estimation.


