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РЕФЕРАТ

Об’єктом дослідження є активи підприємства й ефективність управління

ними на промислових підприємствах.

Мета  роботи  –  вивчити  теоретичні  аспекти  використання  активів

підприємства, провести аналіз ефективності їх використання на підприємстві та

запропонувати шляхи вдосконалення системи управління активами.

Незважаючи  на  значну  кількість  публікацій,  що  освітлюють  окремі

аспекти  проблем  управління  активами  підприємства,  дослідження  цього

поняття,  його сутності,  особливостей, факторів,  що впливають на здійснення

управління активами підприємства вимагають подальшої розробки.

Практичне  впровадження  запропонованих  стратегічних  завдань  по

оптимізації  управління  оборотними  активами  на  підприємстві  ПАТ

“Укртатнафта” та  впровадження нового прогресивного обладнання  дозволить

максимально  ефективно  використовувати  власні  ресурси  для  забезпечення

стабільної фінансової діяльності підприємства та покращення його фінансового

стану.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  вдосконаленні

фінансового забезпечення на підприємстві. 
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засоби,  система  управління  активами,  фінансовий  стан,  удосконалення,

впровадження, ефективність.


