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Дипломну  магістерську  роботу  присвячено  дослідженню  теоретичних 

положень  та  обґрунтуванню практичних  напрямів  удосконалення  управління 

активами  підприємства.  На  підставі  проведеного  аналізу  ефективності 

управління  активами  ПАТ  «Кредмаш»  висвітлені  напрямки  оптимізації 

формування і використання активів підприємства.

Ключові  слова: активи  підприємства,  оптимізація,  формування, 

економічна діяльність, фінансові результати. 

The master's  thesis  is  devoted  to  the  study of  theoretical  positions  and the 

substantiation  of  practical  directions  of  improvement  of  asset  management  of  the 

enterprise.  On the basis  of  the analysis  of  the  efficiency of  asset  management  at 

Predpriyatie Kreditmash PJSC, the directions of optimization of formation and use of 

assets of the enterprise are highlighted.

Key  words: enterprise  assets,  optimization,  formation,  economic  activity, 

financial results.
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