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АНОТАЦІЯ

Тенета А. С. Управління діловою активністю підприємства.
У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи управління
діловою активністю підприємства, надано економічну характеристику та
визначено сутність ділової активності підприємства, розглянуто фактори, що
безпосередньо впливають на показники ділової активності. Обґрунтовано, що
важливим фактором, який впливає на ділову активність підприємства та
потребує постійного контролю і управління є дебіторська заборгованість. У
дипломній роботі наведено теоретичні підходи формування політики
управління дебіторською заборгованістю підприємства.
Виконано оцінку ефективності показників ділової активності та
фінансового стану підприємства, запропоновано рефінансування дебіторської
заборгованості та визначення її оптимального розміру при наданні товарного
кредиту. Наведено шляхи удосконалення кредитної інфраструктури аграрної
сфери України.
Ключові слова: ділова активність підприємства, дебіторська
заборгованість,
фінансова
стійкість,
сільськогосподарська
галузь,
рефінансування, товарний кредит.

SUMMARY

Teneta A.S. Management of business activity of the enterprise.
In the qualification work the theoretical bases of management of business
activity of the enterprise are considered, the economic characteristic is given and
the essence of business activity of the enterprise is determined, the factors that
directly influence the indicators of business activity are considered. It is
substantiated that receivables are an important factor that influences the business
activity of an enterprise and requires constant control and management. The thesis
presents theoretical approaches to the formation of the policy of receivables
management.
The efficiency of business activity indicators and the financial condition of
the enterprise were evaluated, the refinancing of accounts receivable and the
determination of its optimal size when granting a commodity loan was proposed.
The ways of improving the credit infrastructure of the agricultural sector of
Ukraine are given.
Key words: business activity of the enterprise, accounts receivable, financial
stability, agricultural industry, refinancing, commodity credit.
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