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АНОТАЦІЯ

      В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо 
теоретичних засад цінової політики на підприємстві. Проведено оцінку впливу
цінової політики на фінансовий результат фермерського господарства «Лунки».
Запропоновано напрями удосконалення цінової політики сільськогосподарських
підприємств.

     Ключові слова: ціна, цінова політика, методи ціноутворення, доходи,
собівартість, прибуток, фермерське господарство, сільськогосподарське
підприємство.
                                                          SUMMARY

          The master's thesis deals with the theoretical principles of pricing policy in an
enterprise. The impact of pricing policy on the financial result of the Lunki farm was
evaluated. The directions of improvement of the price policy of agricultural
enterprises are offered.

          Keywords: price, pricing policy, pricing methods, income, cost, profit, farming,
agricultural enterprise.

        

         




