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            Актуальність теми дослідження полягає в тому, що 

управління фінансовими ресурсами, їх розподіл та 

використання в складних економічних умовах недостатньо 

ефективно в теперішній час, що призводить до таких 

негативних наслідків як втрата підприємством 

платоспроможності і фінансової незалежності. 

 

  

           Метою роботи є: розробка напрямів щодо 

вдосконалення ефективності формування і 

використання фінансових ресурсів ПАТ 

«Дністровська ГАЕС». 

 

 



                Досягнення поставленої мети зумовило 
необхідність вирішення таких завдань:  

• визначити сутність фінансових ресурсів та їх призначення у 
фінансово-господарській діяльності підприємства; 

• визначити джерела формування фінансових ресурсів; 

• дослідити сучасні методики аналізу формування фінансових ресурсів 
підприємства; 

• дослідити особливості управління формуванням фінансових ресурсів 
підприємства; 

• навести організаційно-економічну характеристику ПАТ «Дністровська 
ГАЕС»; 

• провести аналіз основних показників діяльності ПАТ «Дністровська 
ГАЕС»; 

• провести аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства; 

• навести можливі напрямки підвищення ефективності формування 
оптимальної структури  фінансових ресурсів підприємства; 

• вдосконалити механізм управління фінансовими ресурсами 
підприємства; 

• запропонувати можливі шляхи покращення управління фінансовими 
ресурсами досліджуваного підприємства. 



•      Об’єкт дослідження – процес управління 
формуванням оптимальної структури 
фінансових ресурсів підприємства. 

 

 
 

•     Предмет   дослідження –   сукупність 
теоретичних і практичних аспектів 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства. 
 
 



 
 

Фінансові ресурси 

Витрати 

Виробництво 

Прибуток (збиток) 

Доходи 

Реалізація 

        Звукова культура мовлення – правильна і чітка артикуляція та 

вимова звуків, слів і фраз рідної мови; володіння мовним диханням, 

певний рівень розвитку фонематичного слуху та інтонаційної виразності 

мовлення.  
 

 Чинники звукової культури 

мовлення: 



Основні етапи управління фінансовими 

ресурсами підприємства 

1 
• Забезпечення повного і достовірного обліку фінансових ресурсів 

підприємства і формування необхідної звітності 

2 
• Аналіз фінансових ресурсів підприємства в попередньому періоді 

3 
• Оптимізація фінансових ресурсів підприємства 

4 
• Планування фінансових ресурсів підприємства в розрізі їх видів 

5 

 

• Забезпечення ефективного контролю за фінансовими ресурсами 
підприємства 



  

         Аналіз показників ділової активності ПАТ «Дністровська ГАЕС» 

 
 

 

Показник 
2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

Абсолютна зміна Темп приросту, % 

2013 р. у 

порівнян

ні з 2012 

р. 

2014 р. у 

порівнян

ні з 2013 

р. 

2013 р. у 

порівнянні 

з 2012 р. 

2014 р. у 

порівнянні з 

2013 р. 

Коефіцієнт оборотності активів 
0,22 0,21 0,24 -0,01 0,03 -4,55 14,29 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 
1,38 1,30 1,07 -0,08 -0,23 -5,80 -17,69 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 
81,88 20,17 17,21 -61,71 -2,96 -75,37 -14,68 

Коефіцієнт оборотності 

матеріальних запасів 
11,63 11,67 6,73 0,04 -4,94 0,34 -42,33 

Коефіцієнт оборотності основних 

засобів 
0,269 0,266 0,320 0,00 0,05 -1,12 20,30 

Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу 
0,23 0,22 0,25 -0,01 0,03 -5,26 15,28 



Аналіз показників рентабельності ПАТ 

«Дністровська ГАЕС» 
 

Показник 

2012 

рік       

( %) 

2013 

рік        

( %) 

2014  

рік        

( %) 

Абсолютна зміна Темп приросту, % 

2013 р. у 

порівнян

ні з 2012 

р. 

2014 р. у 

порівнянні 

з 2013 р. 

2013 р. у 

порівнянні 

з 2012 р. 

2014 р. у 

порівнянні 

з 2013 р. 

Рентабельність 

активів 
0,47 0,49 0,46 0,02 -0,03 4,26 -6,12 

Рентабельність 

власного 

капіталу 

0,48 0,50 0,47 0,02 -0,03 4,17 -6,00 

Рентабельність 

витрат 
56,00 45,00 56,00 -11,00 11,00 -19,64 24,44 

Рентабельність 

продажу 
2,10 2,30 1,90 0,20 -0,40 9,52 -17,39 



 

Аналіз ліквідності ПАТ «Дністровська ГАЕС» 

 

Показник 

2012 

рік        

( %) 

2013 рік        

( %) 

2014  рік        

( %) 

Абсолютна зміна Темп приросту, % 

2013 р. у 

порівнянн

і з 2012 р. 

2014 р. у 

порівнянн

і з 2013 р. 

2013 р. у 

порівнянн

і з 2012 р. 

2014 р. у 

порівнянн

і з 2013 р. 

Коефіціент 

покриття 
11,69 10,57 12,19 -1,12 1,62 -9,58 15,33 

Коефіціент 

швидкої 

ліквідності 

13,15 9,84 10,93 -3,31 1,09 -25,17 11,08 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0,285 0,461 0,473 0,176 0,012 61,75 2,60 



Отже, у ході даної дипломної роботи ми: 

 
визначили сутність фінансових ресурсів та їх призначення у фінансово-
господарській діяльності підприємства; описали джерела формування 
фінансових ресурсів; 

дослідили сучасні методики аналізу формування управлінням фінансових 
ресурсів підприємства; 

дослідили особливості управління формуванням оптимальної структури 
фінансових ресурсів підприємства; 

описали організаційно-економічну характеристику ПАТ «Дністровська ГАЕС»; 

провели аналіз основних показників діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС»; 

провели аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства; 

запопонували можливі напрямки підвищення ефективності формування 
оптимальної структури  фінансових ресурсів підприємства; 

описали вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами 
підприємства; 

оцінили ефективність функціонування досліджуваного підприємства та 
запропонували можливі шляхи покращення управління фінансовими ресурсами 
досліджуваного підприємства. 

 
 

 



 

Дякую за увагу! 


