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АНОТАЦІЯ

          В магістерській роботі досліджуються питання щодо теоретичних засад
фінансового забезпечення відтворення необоротних активів підприємства,
розкрито структура оцінки процесу відтворення необоротних активів
підприємства. Дослідженно систему управління відтворенням необоротних
активів ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат». Запропоновано шляхи
вдосконалення фінансового забезпечення відтворення необоротних активів.

      Ключові слова: основні засоби, управління, ефективність, відтворення,
фондовіддача,фондомісткість,фондоозброєність,прибутковість,інвестиції, 
фінансування.

                                                          SUMMARY

       In the master's thesis the questions on the theoretical principles of financial
support for the reproduction of non-current assets of the enterprise are explored,
the essence, structure and indicators of the process of reproduction of non-current
assets of the enterprise are revealed. The system of managing the reproduction of
non-current assets of LLC «Kremenchug bakery» has been investigated. Ways to
improve of financial support for the reproduction of fixed assets are suggested.

      Keywords: fixed assets, management, efficiency, reproduction, return on
investment, capitalization, stockholding, profitability, investments, financing.

    


