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РЕФЕРАТ

Об’єктом дослідження виступає ТОВ «Смарт-фінанс».

Мета  роботи  -  виявити  шляхи покрашення ефективності  використання 

фінансових ресурсів  ТОВ «Смарт-фінанс» та  запровадити їх  до практичного 

застосування.

У випускній роботі розкриті теоретичні основи формування  фінансових 

ресусів підприємства, доцільність управління ними та джерел їх формування. 

Проведено аналіз роботи ТОВ «Смарт-фінанс», та зроблена раціональна оцінка 

управління фінансовими ресурсами. За наслідками дослідженя запропоновані 

напрямки  удосконалення  управління  фінансовими  ресурсами  та  розроблені 

конкретні заходи щодо впровадження їх на підприємстві.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при 

вдосконаленні фінансового забезпечення на підприємстві. 

Ключові  слова:  фінансові  ресурси,  структура  капіталу,  джерела 

формування ресурсів, власний капітал, позичковий капітал, залучений капітал, 

аналіз фінансових ресурсів, оцінка капіталу, збитки, собівартість.
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