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РЕФЕРАТ
   
      Дипломна робота присвячена актуальній науково-практичній проблемі
щодо забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами
підприємства. В дослідженні окреслені теоретичні основи управління
фінансовими ресурсами підприємства; здійснена оцінка ефективності
управління фінансовими ресурсами підприємства; обгрунтовані напрями
удосконалення оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами
підприємства.

   Ключові слова : управління, фінанси, фінансові ресурси, управління
фінансовими ресурсами підприємства, оцінка ефективності управління
фінансовими ресурсами підприємства, прибутковість.

      The diploma thesis is devoted to the actual scientific and practical problem
of ensuring the efficiency of financial resources management of the enterprise. The
study outlines the theoretical foundations of managing the financial resources of
the enterprise; assessment of the efficiency of financial resources management of
the enterprise; directions of improvement of estimation of efficiency of
management of financial resources of the enterprise are grounded.

   Keywords: management, finances, financial resources, management of
financial resources of the enterprise, evaluation of efficiency of management of
financial resources of the enterprise, profitability.


