
  Кременчуцький національний університет імені Михайла   Остроградського
  Факультет ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

                       КАФЕДРА ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

                                                       Пояснювальна записка

                                                           до магістерської роботи                       

           на тему: Управління доходами підприємства та резерви їх збільшення
(на прикладі ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»)

                                                          Виконав: студент 6 курсу, групи 
                                                                ступінь вищої освіти магістр  

      групи ФБС-18-1м       
                                                                спеціальність 072 «Фінанси, банківська

                                                  справа та страхування»              
                                                                   освітньо-професійна програма «Фінанси,

                                                         банківська справа та страхування»  
                                                                   Писаренко О. Ю.

                                        Керівник: Хоменко Л. М.
                                    

Кременчук - 2019 року



                    ЗМІСТ                         

ВСТУП .........................................................................…………………………........6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА....................................................9
1.1 Економічна сутність доходу та особливості формування в сучасних
умовах......................................................................................9
1.2 Значення, завдання, етапи аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства............................................................................. 19
1.3 Особливості управління, використання та планування прибутку................27
1.4 Управління формуванням та використанням у сільськогосподарських
формуваннях.............................................................................. 34
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДОХОДІВ НА ТОВ ІПК
«ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ»....................................................... 39
2.1 Економічна характеристика діяльності ТОВ ІПК
«Полтавазернопродукт»................................................................ 39
2.2 Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів ТОВ ІПК
«Полтавазернопродукт»................................................................45
2.3 Факторний аналіз рентабельності ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»...60
2.4 Факторний аналіз операційного прибутку......................................66
РОЗДІЛ 3 РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДУ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ.........................................................................72
3.1. Розрахунок планового прибутку у забезпеченні ефективної роботи
підприємства.............................................................................. 72
3.2 Управління прибутком підприємств з урахуванням впливу ризику...... 80
3.3 Резерви збільшення д оходу підприємства...................................86
3.4 Побудова моделі-індикатора зв’язку фінансових результатів
підприємства ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» та показників, що впливають на
них.....................................................................96
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ НА ТОВ ІПК «ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ»..................101
4.1. Організація охорони праці на підприємстві..................................101
4.2. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів виробництва.................103
4.3. Пожежна безпека..................................................................106
4.4. Вплив підприємства на навколишнє середовище...........................107
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ....................................................108
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ...............111
ДОДАТКИ...........................................................................121



АНОТАЦІЯ

     В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних засад управління доходом та резерви його збільшення на
підприємстві, визначено сутність прибутку та особливості формування в
сучасних умовах. Проаналізовано динаміку, структуру доходів, витрат ТОВ
ІПК «Полтавазернопродукт», а також здійснити розрахунок планового
прибутку у забезпеченні ефективної роботи підприємства. Запропоновано
резерви збільшення прибутку підприємства.

Ключові слова: підприємство, прибуток ,рентабельність ,планування,
прибутковість, управління.

                                                            SUMMARY

    In diploma master’s work examines the issues of the theoretical foundations of
profit management, defines its essence with respect to classification, and considers
the process of bank profit generation. The dynamics and structure of the income and
expenses of JSC «Raiffeisen Bank Aval» are analyzed, and the bank’s profitability
indicators are evaluated. The ways of optimizing bank profit management are
suggested.

   Keywords: banking institution, profit, interest income (expenses), commission
income (expenses), profitability, management.

     

   

  


