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Анотація 
   українською: У роботі узагальнено теоретичні підходи до визначення економічного 

змісту понять «прибуток», «збиток», «фінансовий результат», «доходи», «витрати». 

Розкрито вплив факторів на формування результативних показників діяльності 

підприємства. Автором здійснено узагальнення та характеристика основних економічних 

показників діяльності транспортної галузі, зокрема надання послуг з вантажних 

перевезень, та визначено місце в ній підприємств малого бізнесу. Досліджено питання 

організація облікового процесу щодо формування та розподілу прибутку. Розкрито 

методичні підходи до відображення інформації про валовий прибуток в системі 

бухгалтерського обліку та контролю. У кваліфікаційній роботі проведено розрахунки 

показників прибутковості та рентабельності ПП «МІД» та надано рекомендації щодо 

ефективного управління прибутком досліджуваного підприємства. Узагальнено підходи 

до оцінки стану охорони праці на підприємстві та використання валового прибутку для 

реалізації плану розвитку і  удосконалення цивільного захисту підприємства.                                                                                                                                                     

                                                                                     
200-300 слів

 

 

англійською:          The paper summarizes the theoretical approaches to determining the 

economic meaning of the concepts "profit", "loss", "financial result", "income", "expenses". 

The influence of factors on the formation of performance indicators of the enterprise is 

revealed. The author summarizes and characterizes the main economic indicators of the 

transport industry, in particular the provision of freight services, and identifies the place of 

small businesses. The organization of the accounting process for the formation and distribution 

of profits is studied. Methodical approaches to the display of information on gross profit in the 

system of accounting and control are revealed. In the qualification work the calculations of 

profitability and profitability indicators of PE "MFA" were made and recommendations for 

effective profit management of the researched enterprise were given. Approaches to the 

assessment of the state of labor protection at the enterprise and the use of gross profit for the 

implementation of the plan of development and improvement of civil protection of the 

enterprise are generalized.                                                                                                                                          
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