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АНОТАЦІЯ

      Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень та обґрунтуванню практичних перспективних напрямів формування
та використання фінансових ресурсів суб’єкта підприємництва, а також методів
їх оптимізації. На підставі проведеного аналітичного дослідження розроблено
практичні рекомендації щодо формування та використання фінансових ресурсів
ТОВ «ЯВТ ПЛЮС».
В результаті дослідження розроблено пропозиції щодо оптимізації
фінансових ресурсів ТОВ «ЯВТ ПЛЮС» шляхом обґрунтування оптимального
обсягу залучення короткострокових позикових коштів та оптимізації процесу
управління фінансовими ресурсами при реалізації інвестиційного проекту.

Ключові слова: фінансові ресурси, торгівля,підприємництво,оптимізація, 
ефективність, фінансові результати.

                                                          SUMMARY

     The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions and
substantiation of practical perspective directions of formation and use of financial
resources of a business entity, as well as methods of their optimization. On the 
basisof the conducted analytical research, practical recommendations on the 
formation and use of financial resources of YaVT PLUS LLC were developed.
As a result of the research, proposals on optimization of financial resources of
JVT PLUS LLC were developed by substantiating the optimal volume of short-term
borrowing and optimizing the process of managing financial resources during the
implementation of the investment project.

    Keywords: financial resources, trade, entrepreneurship, optimization, efficiency,
financial results

    
  


