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ВСТУП

Економічні процеси, які відбуваються сьогодні в Україні та світі, 
спонукають вітчизняні підприємства аграрної галузі шукати шляхи поліпшення 
свого фінансового стану, зміцнення позицій на внутрішніх ринках, посилення 
присутності на зовнішніх ринках. Однак досягти успіху в цьому можна за умови 
не тільки наявності у підприємств достатніх фінансових ресурсів, але й 
ефективного їх використання в нестабільному зовнішньому середовищі. 
Дослідження основних фінансових показників, що висвітлюють обсяги та 
напрями руху фінансових потоків на підприємстві, свідчить про обмеженість 
фінансових ресурсів, низьку ефективність їх використання, незадовільний рівень 
взаємодії між суб’єктами ринку, що є відображенням невпорядкованості системи 
управління фінансовими потоками.

Навчальний посібник «Управління фінансовими потоками підприємства. 
Фінансова математика» формує комплексний підхід до управління фінансовими 
потоками підприємства та визначення критеріїв оцінки ефективності функціону
вання фінансових потоків згідно вимог міжнародних стандартів, розкриває особ
ливості ефективного моніторингу управління фінансовими потоками з урахуван
ням організаційно-економічних та фінансових відносин розвитку.

Посібник розроблений на основі теоретичних підходів до типології 
фінансових потоків шляхом виокремлення таких класифікаційних ознак їх поділу: 
вид діяльності, за масштабом обслуговування фінансового потенціалу 
підприємства, метод розрахунку величини потоку, рівень прогнозованості, рівень 
неперервності руху, рівень дефіцитності обсягів, форма, направленість руху, 
кругообіг, що забезпечує цільову динаміку фінансового циклу господарської 
діяльності підприємств галузі сільського господарства та високу їх активність в 
реалізації трансакційного попиту на власні фінансові ресурси та мобілізовані 
фінансові резерви.

Необхідність навчального посібника обумовлено важливістю дослідження 
методології системи управління фінансовими потоками підприємства та її підсис
тем на засадах загальнонаукових та спеціальних методів, процесів і явищ, а саме: 

гносеологічного аналізу (аналітичний, логічний, узагальнення, 
деком пози ції, наукової абстракції) -  для визначення сутності фінансових потоків і 
фінансових ресурсів як економічних категорій, впливу чинників на базові пара
метри фінансових потоків, параметри та характеристики системи управління 
фінансовими потоками та її елементів, моделювання процесів стратегічного та 
оперативною управління фінансовими потоками;

системного підходу для дослідження процесів і явищ у взаємозалежності, 
м іш мозв’язку системно-потокового підходу до управління фінансовими потоками 
та при нри плануванні фінансових потоків;

системно-структурного, порівняльного, регресійного та кореляційного 
аналізу для визначення основних тенденцій розвитку підприємства, залежностей 
між окремими показниками розвитку підприємства, фінансовими показниками, а 
також напрямів удосконалення системи управління фінансовими потоками;


