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АНОТАЦІЯ

       В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних засад управління прибутком, упорядковано його сутність згідно
з класифікаційними ознаками, розкрито процес формування прибутку
підприємства. Проаналізовано динаміку, структуру доходів, витрат ТОВ
«Вірента-плюс», а також проведено оцінку показників ефективності
формування прибутку підприємства. Запропоновано шляхи оптимізації
управління прибутком банком.
       Ключові слова: підприємство, прибуток, операційні доходи (витрати),
звичайні доходи (витрати), 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 enterprise. The dynamics and structure of the income and
expenses of LTD «Viranta-plus» are analyzed, and the enterprise’s profitability
indicators are evaluated. The ways of optimizing enterprise profit management are
suggested.
      Keywords: enterprise, profit, operating income (expenses), ordinary
(expenses), profitability, management.




