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Метою випускної роботи є узагальнення теоретичних засад, аналіз
формування  та  використання  фінансових  ресурсів  фермерського 
господарства «Трудовик-12».

Об’єкт дослідження – фермерське господарство «Трудовик-12».
Предмет дослідження – теоретичні та практичні питання формування 

й використання фінансових ресурсів фермерського господарства.
У  випускній  роботі  визначено  комплекс  питань  щодо  сутності 

формування та  використання  фінансових  ресурсів  сільськогосподарських  
підприємств, визначено місце фермерського господарства в аграрній сфері. 
Визначено джерела  формування та  використання  фінансових ресурсів  та  
проведено аналіз фінансового стану фермерського господарства «Трудовик-
12».  Запропоновано рекомендації  щодо  покращення  фінансового  стану  
сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання.

Одержані  результати  можуть  бути  впроваджені  у  практичну 
діяльність сільськогосподарських  підприємств  України  та  фермерського  
господарства «Трудовик-12», зокрема.


