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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково- практичного 
завдання щодо управління технічним розвитком промислового підприємства. В 
дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти управління технічним 
розвитком промислового підприємства, зокрема, визначено сутність технічного 
розвитку виробництва, положення формування системи управління технічним 
розвитком підприємства та проаналізовано сучасний стан нафтопереробної 
галузі України. В аналітичному розділі дослідження на основі фінансових та 
економічних показників  діяльності підприємства зроблений висновок щодо 
ефективності господарської діяльності та проблемах, які є у підприємства. За 
результатами проведеного аналізу технічного стану запропоновані заходи щодо 
підвищення ефективності використання та розвитку технічного стану 
підприємства.

Ключові слова : технічний стан, техніко-технологічна база, управління
технічним розвитком, нафтопереробна галузь.

The thesis is devoted to solving the actual scientific and practical task of
managing the technical development of an industrial enterprise. In the thesis the
theoretical aspects of management of technical development of the industrial
enterprise are considered, in particular, the essence of technical development of
production, the situation of the formation of the system of management of
technical development of the enterprise, and the current state of the oil refining
industry of Ukraine are analyzed. In the analytical section of the study, based on
the analysis of the economic and financial indicators of the company's activity, a
conclusion is made on the efficiency of the economic activity and the problems
that exist in the enterprise. According to the results of the analysis of the technical
condition of the enterprise, measures have been proposed to increase the efficiency
of the use and development of the technical condition of the enterprise.

Key words: technical condition, technical and technological base, technical
development management, oil refining industry.


