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РЕФЕРАТ 

    У тексті: 76 сторінок, 10 рисунків, 29 таблиць, використано
літературних джерел 48.
У дипломній роботі досліджено теоретичні підходи до визначення
поняття «прибуток», розглянуто основні принципи формування та фактори
впливу на прибуток. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку
машинобудівної галузі України. Проведено аналіз техніко-економічного та
фінансового стану ПрАТ «Хорольський механічний завод». Здійснено оцінку
ефективності управлінням прибутком ПрАТ «Хорольський механічний
завод». Сформовано напрями підвищення ефективності управління
прибутком ПрАТ «Хорольський механічний завод».

Ключові слова: прибуток, якість прибутку, машинобудівний комплекс.

     In the thesis the theoretical approaches to the definition of the concept of
"profit" are investigated, the basic principles of formation and factors of influence
on profit are considered. The current state and trends of development of the
machine-building industry of Ukraine are analyzed. The analysis of the technical-
economic and financial condition of CJSC "Khorol Mechanical Plant" was
conducted. The estimation of the efficiency of profit management of CJSC "Khorol
Mechanical Plant" was carried out. The directions of increase of efficiency of
profit management of CJSC "Khorol Mechanical Plant" are formed.

Key words: profit, profit quality, machine building complex.

                                                     
                                  


