
АНОТАЦІЯ 

 

Тема “Дослідження механізму управління фінансовою діяльністю 

підприємства, на прикладі ТОВ “Видавництво “Навчальна книга – Богдан”. 

Дипломна магістерська робота: 172 c., 19 рис., 49 табл., 6 додатків, 99 

літературних джерела. 

Об’єкт дослідження – сукупність фінансово-економічних відносин, що 

формуються у процесі управління фінансовою діяльністю ТОВ “Видавництво 

“Навчальна книга – Богдан”, яке знаходиться у м. Тернопіль. 

Пpeдмeт дoсліджeння – механізм управління фінансовою діяльністю ТОВ 

“Видавництво “Навчальна книга – Богдан”, а також теоретичні, правові та 

практичні аспекти виробничої та фінансово-господарської діяльності 

промислового підприємства. 

Мета роботи полягає у розробленні обґрунтованих практичних 

рекомендацій щодо покращення механізму системи управління фінансовою 

діяльністю ТОВ “Видавництво “Навчальна книга – Богдан” на наступні роки.  

Методи дослідження: методи порівняння, вимірювання, абстрагування, 

аналізування та синтезу, індукції та дедукції, системний підхід. 

Запропоновано виготовлення нової друкованої продукції, відкриття 

оптового магазину, а також оновлення технологічного обладнання у ТОВ 

“Видавництво “Навчальна книга – Богдан”. 

Практичне значення одержаних результатів наукового дослідження полягає 

у тому, що його основні положення та висновки можуть бути використані у 

сучасній практиці управління фінансовою діяльністю ТОВ “Видавництво 

“Навчальна книга – Богдан”. 

Ключові слова: управління, фінанси, фінансове управління, фінансове 

забезпечення, фінансова стійкість, фінансово-господарська діяльність, фінансовий 

стан, фінансовий аналіз, виробничо-господарська діяльність, виробничий процес, 

виробничий потенціал, виробничий ресурс, виробничо-господарська діяльність. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Тема “Исследование механизма управления финансовой деятельностью 

предприятия, на примере ООО “Издательство “Учебная книга – Богдан”. 

Дипломная магистерская работа: 172 c., 19 рис., 49 табл., 6 приложений, 99 

литературных источников. 

Объект исследования – совокупность финансово-экономических 

отношений, которые формируются в процессе управления финансовой 

деятельностью ООО “Издательство “Учебная книга – Богдан”, который находится 

в г. Тернополь. 

Пpeдмeт исследования – механизм управления финансовой деятельностью 

ООО “Издательство “Учебная книга – Богдан”, а также теоретические, правовые и 

практические аспекты производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия. 

Цель работы заключается в разработке обоснованных практических 

рекомендаций по улучшению механизма системы управления финансовой 

деятельностью ООО “Издательство “Учебная книга – Богдан” на последующие 

годы. 

Методы исследования: методы сравнения, измерения, абстрагирования, 

анализа и синтеза, индукции и дедукции, системный подход. 

Предложено изготовление новой печатной продукции, открытие оптового 

магазина, а также обновления технологического оборудования в ООО 

“Издательство “Учебная книга – Богдан”. 

Практическое значение полученных результатов научного исследования 

заключается в том, что его основные положения и выводы могут быть 

использованы в современной практике управления финансовой деятельностью 

ООО “Издательство “Учебная книга – Богдан”. 

Ключевые слова: управление, финансы, финансовое управление, 

финансовое обеспечение, финансовая устойчивость, финансово-хозяйственная 

деятельность, финансовое состояние, финансовый анализ, производственно-

хозяйственная деятельность, производственный процесс, производственный 

потенциал, производственный ресурс, производственно-хозяйственная 

деятельность. 



ABSTRACT 

 

The theme “Study on the financial management of the company, as an example of 

LTD “Publishing house “Educational book – Bogdan”. 

His master work: 172 p., 19 fig., 49 table., 6 applications, 99 references. 

The object of study – a set of economic and financial generated in the financial 

management of LTD “Publishing house “Educational book – Bogdan”, which is located 

in the city Ternopil. 

Subject of study – financial management mechanism of LTD “Publishing house 

“Educational book – Bogdan”, as well as theoretical, legal and practical aspects of 

production and financial activities of industrial enterprises. 

Purpose is grounded in the development of practical recommendations for 

improving the mechanism of a financial management system of LTD “Publishing 

house” “Educational book – Bogdan” in the coming years. 

Methods: methods of comparison, measurement, abstraction, analysis and 

synthesis, induction and deduction, systematic approach. 

A new production of printed materials, opening a wholesale store and update 

technological equipment of LTD “Publishing house “Educational book – Bogdan”. 

The practical significance of the results of scientific research is that its main 

provisions and conclusions can be used in modern financial management of LTD 

“Publishing house “Educational book – Bogdan”. 

Keywords: management, finance, financial management, financial security, 

financial stability, financial and business activities, financial position, financial analysis, 

production and business activities, manufacturing process, production capacity, 

production resources, production and business activities. 


