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АНОТАЦІЯ

        В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних засад управління прибутком, розглянуто фактори зростання
прибутку,розкрито процес формування прибутку підприємства.Проаналізовано 
динаміку структуру доходів і витрат ПРАТ «Полтавакондитер»,а також 
проведено оцінку показників ефективності формування прибутку.
Запропоновано напрями зростання прибутку підприємства.

        Ключові слова: підприємство, прибуток, доходи, витрати,прибутковість, 
управління.

                                                          SUMMARY

In the diploma master's work the questions on theoretical principles of profit
management are investigated, the factors of profit growth are considered, the process
of formation of profit of the enterprise is revealed. The dynamics, structure of
revenues and expenditures of PJSC “Poltavakonditer” are analyzed, as well as the
estimation of indicators of efficiency of formation of profit. The directions of growth
of profit of the enterprise are offered.
Keywords: enterprise, profit, revenue, expenses,, profitability, management.

  


