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РЕФЕРАТ 

Овчаренко Людмили Вікторівни  

Формування та ефективність використання  

фінансових ресурсів підприємства 

 

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Харківський державний 

університет харчування та торгівлі МОН України, 2020.  

Загальний обсяг дипломної роботи 97 стор., складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків; містить 11 рисунків, 20 таблиць, 60 літературних джерел. 

Ключові слова: фінансові ресурси, прибуток, витрати, капітал, фінансова 

стійкість, ліквідність, ефективність використання фінансових ресурсів. 

Актуальність теми дипломної роботи. Пошук потенційних резервів 

фінансових ресурсів є важливим завданням зі сторони керівництва суб'єкта 

господарювання для реалізації поставлених виробничих програм та стратегічних 

напрямків розвитку. Управління фінансовими ресурсами на рівні підприємства 

передбачає ефективне їх використання, правильний вибір напрямків фінансових 

потоків та раціональне використання за цільовим призначенням. Вирішення таких 

завдань є можливим лише за умов ефективної організації менеджменту виробничо-

фінансової діяльності підприємства.  

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних 

положень формування фінансових ресурсів підприємства, оцінка ефективності їх 

використання та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішено такі завдання: 

− розглянуто теоретичні основи формування фінансових ресурсів 

підприємства та напрямки їх використання; 

− визначено структуру та напрямки використання фінансових ресурсів 

підприємства; 

− визначено основні показники оцінки ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємства; 

− проведено аналіз джерел фінансових ресурсів підприємства та напрямки їх 

використання; 

− проведено оцінку ефективності використання фінансових ресурсів 

підприємства; 

− розглянуто напрями підвищення ефективності управління фінансовими 

ресурсами підприємства. 

Об’єктом дипломної роботи є процес формування та використання 

фінансових ресурсів підприємства. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методологічних і 

практичних аспектів формування та використання фінансових ресурсів 

підприємства.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

розробці практичних рекомендацій щодо формування та ефективності 

використання фінансових ресурсів підприємства. 
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опубліковано тези доповідей загальним обсягом 0,4 друк. арк. 


