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АНОТАЦІЯ

      В дипломній магістерській роботі досліджуються теоретичних положень і
практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесу управління
основними засобами підприємств. Автор систематизував методи оцінювання
ефективності управління основними засобами підприємства, запропонував
шляхи вдосконалення організації внутрішьогосподарського контролю
використання основних засобів на підприємстві.

    Ключові слова: підприємство, основні засоби, організаційно-економічний
механізм управління, внутрішьогосподарський контроль.

                                                       SUMMARY

    The master's thesis investigates theoretical provisions and practical
recommendations aimed at improving the process of managing fixed assets of
enterprises. The author systematized methods of evaluating the efficiency of
managing fixed assets of the enterprise, suggested ways to improve the organization
of internal economic control of the use of fixed assets at the enterprise.

   Keywords: enterprise, fixed assets, organizational and economic management
mechanism, internal economic control.

    


