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РЕФЕРАТ

Дане  дослідження  присвячене  вирішенню  актуального  науково-

практичного завдання щодо управління економічними процесами на гірничо-

збагачувальних  підприємствах.  В  випускній  роботі  розглянуті  теоретичні 

аспекти  дослідження  механізму  управління  економічними  процесами  на 

промислових  підприємствах.  Зокрема,  визначено  сутність  управління 

економічними  процесами  на  промислових  підприємствах  та  проаналізовано 

стан гірничо-збагачувальної галузі України. На основі аналізу економічного та 

фінансового  стану зроблена оцінка щодо ефективності  механізму управління 

економічними  процесами  на  підприємстві  та  визначені  резерви  його 

покращення.

Ключові  слова  :  управління  економічними  процесами,  гірничо-

збагачувальна  галузь,  ефективність  економічних  процесів,  стратегічна 

система управління економічними процесами.

This research is devoted to solving the actual scientific and practical task of 

managing economic processes at mining and concentrating enterprises. In the final 

work  the  theoretical  aspects  of  the  study  of  the  mechanism  of  management  of 

economic processes at industrial enterprises are considered. In particular, the essence 

of management of economic processes at industrial enterprises is determined and the 

state of the mining and concentrating industry of Ukraine is analyzed. On the basis of 

the analysis of the economic and financial situation, an estimation has been made 

regarding the effectiveness of the mechanism of management of economic processes 

at the enterprise and the reserves of its improvement have been determined.

Key words: management of economic processes, mining and concentrating 

industry, efficiency of economic processes, strategic system of management of 

economic processes.
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