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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-
практичного завдання щодо розвитку джерел фінансового забезпечення
діяльності малого підприємства. В дипломній роботі розглянуті теоретичні
основи фінансового забезпечення функціонуваннямалого бізнесу
 та проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в Україні. 
В дослідженні надана оцінка ефективності діяльності підприємства малого
бізнесу. В роботі розглянуті можливості використання різних джерел
фінансового забезпечення розвитку підприємства та обґрунтована їх
економічна доцільність.

Ключові слова : малий бізнес, мале підприємництво, фінансове
забезпечення, джерела фінансування, оптовий товарообіг.

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and practical task
for the development of sources of financial support for the activities of small
enterprises. In the thesis the theoretical bases of financial support of functioning of
small business and problems and prospects of development of small business in
Ukraine are considered. The study provides an assessment of the effectiveness of
small business enterprises. The possibilities of using different sources of financial
support for the development of the enterprise are considered in the work, and their
economic feasibility is substantiated.

Key words: small business, small business, financial support, sources of
financing, wholesale trade.


