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РЕФЕРАТ

У тексті роботи: сторінок 99, рисунків 20, формул 30, таблиць 28,
використано літературних джерел 31.

Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних знань та дослідженні
теоретико-методичних підприємств у підходів сучасних до умовах оцінювання
ефективності діяльності господарювання, теоретичних положень ресурсного 
забезпечення діяльності підприємства, обґрунтовувати важливість формування 
ефективної системи ресурсного забезпечення діяльності підприємства, 
визначити, що досягнення бажаних фінансових результатів неможливо досягти 
без формування системи (механізму) управління ресурсним забезпеченням 
діяльності підприємства.

Ключові слова: ресурси, забезпечення, ресурсне забезпечення діяльності
підприємства, принципи ресурсного забезпечення діяльності підприємства,
управління ресурсним забезпеченням.

The purpose of the work is to summarize theoretical knowledge and 
studytheoretical and methodical approaches to assessing the effectiveness of 
enterprises in the current conditions of management, the theoretical provisions of 
resource support activities of the enterprise, to justify the importance of forming an 
effective system of resource support activities of the enterprise, to determine that 
achieving the desired financial results can not be achieved without formation of the 
system (mechanism) for managing the resource support of the enterprise.

Key words: resources, provision, resource support of the enterprise, principles 
of resource support of the enterprise, management of resource provision.


