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РЕФЕРАТ

Дипломна  робота  присвячена  актуальній  науково-практичній  проблемі

щодо  формування  та  ефективності  функціонування  стратегії  оновлення

технічного  стану  основних  фондів  підприємства.  В  дослідженні  розглянуті

теоретичні  аспекти  стратегії  оновлення  технічного  парку  підприємства;

проведено  аналіз  ефективності  стратегії  оновлення  технічного  парку  ПАТ

„Полтаваобленерго”;  запропоновані  напрями  оптимізація  стратегії  оновлення

технічного парку підприємства.

Ключові  слова  :  стратегія  оновлення  технічного  парку  підприємства,

оцінка  ефективності  стратегії  оновлення  технічного  парку  підприємства,

амортизація,  інвестиційні  кошти,  оптимізація  співвідношення  внутрішніх  та

зовнішніх джерел інвестиційних коштів.

The diploma thesis is devoted to the actual scientific and practical  problem

concerning the formation and effectiveness of the strategy of updating the technical

condition of the fixed assets of the enterprise. The theoretical aspects of the strategy

of updating the technical park of the enterprise are considered in the research; an

analysis of the effectiveness of the strategy of updating the technical park of PJSC

"Poltavaoblenergo";  the  directions  of  optimization  of  strategy  of  updating  of  the

technical park of the enterprise are offered.

Keywords:  strategy  of  updating  of  the  technical  park  of  the  enterprise,

estimation of efficiency of strategy of updating of the technical park of the enterprise,

depreciation,  investment  funds,  optimization  of  the  ratio  of  internal  and  external

sources of investment funds.


