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Дипломну  магістерську  роботу  присвячено  дослідженню  теоретичних

положень  та  обґрунтуванню  практичних  напрямів  удосконалення  управління

доходами,  витратами  та  фінансовими  результатами  підприємства.   На  підставі

проведеного  аналітичного  дослідження  щодо  керування  доходами,  витратами   і



фінансовими результатами  підприємства розроблено заходи щодо їх опимізації, а

також як наслідок - збільшення прибутків на ПАТ «Укртатнафта».

В результаті дослідження обґрунтовано необхідність  оптимізації управління

фінансовими результатами та розробки економіко-математичної моделі формування

прибутку  підприємства  що  дозволяє  виявити  закономірності  зміни  чистого

прибутку підприємств не тільки від прямих факторів (доходів та витрат), а й від

наявності у підприємства ресурсів для формування відповідного обсягу прибутку

та  адекватно   здійснювати   прогнозування   прибутку  підприємства  у

середньостроковому періоді з використанням методів Фішера-Снедекора, Пірсона,

Фаррара−Глобера.
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