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MODERN TENDENCIES IN MANAGEMENT OF FINANCIAL ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

Стабільність фінансової системи України неможлива без ефективного управління фінансами суб'єктів
господарювання. Сучасні умови функціонування суб'єктів господарювання визначають необхідність
реалізації таких напрямів фінансової політики, які забезпечать підвищення ефективності господарської
діяльності на основі відображення взаємозв'язку "платоспроможність — ліквідність — прибутковість".
В статті обгрунтовано сучасні напрями удосконалення фінансової діяльності суб'єктів господарювання
на основі методичного підходу, який включає формування умов надання комерційних кредитів та визнаL
чення допустимого обсягу портфеля дебіторської заборгованості, моніторинг його складових портфеля
дебіторської заборгованості; розробку змін умов кредитування покупців; аналіз та планування грошоL
вих потоків; обгрунтування величини залишків грошових коштів; забезпечення раціонального викорисL
тання тимчасово вільних грошових коштів та здійснення поточних фінансових інвестицій; оцінку вплиL
ву управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиL
ціями на ліквідність, платоспроможність, прибутковість суб'єкта господарювання.
Stability of the financial system of Ukraine is impossible without effective management of finances of business
entities. Modern conditions of functioning of economic entities determine the need for realization of such areas
of financial policy, which will ensure increase of efficiency of economic activity on the basis of reflection of the
relationship "solvency — liquidity — profitability". The article substantiates modern directions of improvement
of financial activity of business entities on the basis of a methodical approach, which includes the formation of
conditions for the provision of commercial loans and the definition of the allowable volume of the portfolio of
receivables, monitoring of its components of the receivables portfolio; development of changes in terms of lending
to customers; analysis and planning of cash flows; justification of the amount of cash balances; provision of
rational use of temporarily free funds and implementation of current financial investments; assessment of the
impact of management of accounts receivable, cash and current financial investments on liquidity, solvency,
profitability of the entity.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінанси суб'єктів господарювання є основою фінан
сової системи держави, оскільки впливають на фінан
сове становище країни в цілому. Ефективність діяль
_____________________________________

ності вітчизняних суб'єктів господарювання багато в
чому залежить від повної та своєчасної мобілізації
фінансових ресурсів та їх оптимального використання
для забезпечення процесу розширеного виробництва та

1
Роботу виконано в межах фундаментальної науководослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру
мент суспільного розвитку" 0117U000506).
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збільшення виробничих фондів. Отже, актуальним пи
танням сьогодення є сучасне, адекватне ринковій еко
номіці управління фінансовою діяльністю суб'єктів гос
подарювання.
Фінансова діяльність займає важливе місце в орга
нізації управління на підприємствах. Від неї багато в
чому залежить своєчасність та повнота фінансового за
безпечення виробничогосподарської діяльності та роз
витку суб'єктів господарювання, виконання фінансових
зобов'язань перед державою та іншими контрагентами.
Проте в сучасних умовах необхідно шукати найбільш
ефективні шляхи вдосконалення управління фінансовою
діяльністю вітчизняних суб'єктів господарювання. Дієві
механізми реалізації фінансової діяльності суб'єктів
господарювання є потужним елементом розвитку краї
ни. Тому розробка ефективних підходів до реалізації
фінансової діяльності вітчизняними суб'єктами госпо
дарювання повинна базуватися на досвіді ефективної
вітчизняної та зарубіжної науки і практики та врахову
вати специфіку функціонування та вимоги вітчизняно
го законодавства. В сучасних умовах основними напря
мами реалізації фінансової діяльності вітчизняних
суб'єктів господарювання має стати узгоджена оптимі
зація обсягів поточної дебіторської заборгованості,
грошових коштів, поточних фінансових інвестицій та
оцінка впливу ключових критеріїв управління ними на
їх платоспроможність, ліквідність, прибутковість
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвитку теорії та практики реалізації фінансової
діяльності суб'єктів господарювання присвячені праці
І.О. Бланка, М.Д. Білик, Є.Ф. Брігхема, Р. Брейлі, Ван
Хорна, Зви Боди, В.Е. Леонтьєва, С. Майєрса, А.М. Под
дєрьогіна, С. Росса, І.Я. Чугунова, А. Шапіро, Є.І. Шо
хіна.
Зважаючи на численні здобутки вітчизняних нау
ковців, сучасні умови функціонування вітчизняних
суб'єктів господарювання визначають необхідність
реалізації таких напрямів фінансової діяльності, які за
безпечать підвищення ефективності господарської
діяльності на основі відображення взаємозв'язку "пла
тоспроможність — ліквідність — прибутковість".
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями дослідження є обгрунтування сучасних
напрямів удосконалення фінансової діяльності суб'єктів
господарювання на основі взаємозв'язку платоспро
можність — ліквідність — прибутковість, що забезпе
чить підвищення ефективності їх функціонування.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова діяльність — це діяльність, спрямована на
забезпечення суб'єктів господарювання фінансовими
ресурсами, досягнення ними визначених цілей еконо
мічного та соціального розвитку. Фінансова діяльність
зумовлює зміни як обсягу, так і складу власного та за
лученого капіталів суб'єктів господарювання.
Поточними завданнями фінансової діяльності є за
безпечення дієвого управління оборотними активами,
які дозволять вчасно задовольняти не тільки поточні
зобов'язання, інші платіжні потреби, але й забезпечать
поточні економічні вигоди, шляхом ефективного управ
ління дебіторською заборгованістю, грошовими кошта
ми та поточними фінансовими інвестиціями), взаємо
зв'язок яких наведено на рисунку 1.
До завдань управління грошовими коштами слід
віднести: забезпечення достатності грошових коштів;
формування збалансованості в надходженні та викори
станні грошових коштів; ефективність використання і
надходження грошових коштів; аналіз та облік руху
грошових коштів; прогнозування надходжень та вико
ристання грошових коштів; оптимізація залишку грошо
вих коштів; забезпечення своєчасної трансформації
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залишку грошових коштів у поточні фінансові інвестиції
та їх зворотня трансформація для поповнення залишку
грошових коштів.
До завдань управління залишками грошових коштів
та поточними фінансовими інвестиціями доцільно відне
сти: дослідження обсягів дебіторської заборгованості;
обгрунтування оптимальної величини дебіторської за
боргованості; встановлення раціональних умов та форм
розрахунків з покупцями; контроль співвідношення де
біторської та кредиторської заборгованостей; аналіз
впливу на обсяги грошових коштів.
З метою створення відповідних умов для забезпе
чення платоспроможності, ліквідності та прибутковості
суб'єктів господарювання доцільним є розробка відпо
відного методичного підходу. Основними його складо
вими мають бути:
1. Формування умов надання комерційних кредитів
та визначення допустимого обсягу портфеля дебіторсь
кої заборгованості.
2. Моніторинг складових портфеля дебіторської
заборгованості та структурування її за термінами по
гашення.
3. Розробка змін умов кредитування покупців з ме
тою збільшення обсягів продажу.
4. Аналіз та планування грошових потоків.
5. Обгрунтування величини залишків грошових
коштів.
6. Забезпечення раціонального використання тим
часово вільних грошових коштів та здійснення поточ
них фінансових інвестицій.
7. Оцінка впливу управління дебіторською заборго
ваністю, грошовими коштами та поточними фінансови
ми інвестиціями на ліквідність, платоспроможність, при
бутковість суб'єкта господарювання.
Сучасні тенденції функціонування вітчизняної еко
номіки свідчать про те, що умови кредитування покупців
є досить важливим фактором, який визначає обсяги
отриманих суб'єктами господарювання доходів. У цьо
му напрямі важливим є аналіз платоспроможності та
ліквідності покупців, який надасть можливість суб'єкту
господарювання прийняти рішення про доцільність про
дажу лише за передплатою, або навпаки — про мож
ливість надання комерційного кредиту, який відобра
зить для окремих покупців строки оплати, обсяги зни
жок за своєчасність оплати, терміни дії знижок. Рішен
ня про ліквідність та платоспроможність потенційного
покупця доцільно приймати з урахуванням тенденцій
змін показників ліквідності та обов'язковим порівнян
ням отриманих значень коефіцієнтів ліквідності з відпо
відними показниками господарської діяльності.
Аналізуючи існуючі підходи до визначення допус
тимого обсягу дебіторської заборгованості, їх можна
поділити на 2 напрями, ті, що базуються на розрахунку
необхідної суми оборотного капіталу, яка направляєть
ся в дебіторську заборгованість за день [1, с. 356; 9, с.
110] та ті, що передбачають розрахунок граничного роз
міру дебіторської заборгованості за рік [2, с. 26]. Наве
дені підходи передбачають розрахунок допустимого
обсягу дебіторської заборгованості на основі коефіці
єнта собівартості продукції або на основі маржиналь
ного доходу.
Але, національні стандарти (положення) бухгал
терського обліку свідчать про те, що до собівартості
реалізованої продукції не відносяться адміністративні
витрати та витрати на збут [3; 4]. Тому річний макси
мальнодопустимий обсяг дебіторської заборгованості
(ОДЗмакс.) доцільно розраховувати на основі такої фор
мули:
О ДЗ макс . = ОР пр ⋅ К п / в ⋅ (ПК + ППК )
(1),
де ОР пр. — плановий обсяг реалізації;
Кп/в — коефіцієнт повних;
ПК — середній період надання кредиту покупцям;
ППК — середній період прострочки за наданим кредитом.
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Моніторинг складових портфеля дебіторської
заборгованості та структурування її за термінами
погашення включає контроль за поточним обсягом
дебіторської заборгованості, відслідковування об
сягів дебіторської заборгованості всіх покупців за
термінами погашення, виявлення дебіторів з найб
ільшим обсягом простроченої дебіторської забор
гованості, розробку негайних заходів в управлінні
дебіторською заборгованістю. Для цього необхід
но щомісяця розраховувати поточний обсяг дебі
торської заборгованості та зміну питомої ваги де
біторської заборгованості за різними термінами
погашення.
Узагальнюючи точки зору різних економістів [5,
с. 348; 6, с. 588; 7, с. 835; 8, с. 512], розроблено ав
торський підхід до оцінки зміни в кредитній по
літиці.
Порядок оцінки змін в кредитній політиці су
б'єкта господарювання може відбуватися у випад
ках:
— при переході від передплати до продажу в кре
дит;
— при подовженні строків кредитування;
— при наданні знижок за дострокову оплату.
Процедура оцінки змін у кредитній політиці су
б'єкта господарювання може базуватися на такому
інструментарії:
1. За умови переходу від передплати до продажу
в кредит:
1. МД 1 = (Ц − ЗВ ) ⋅ К 1
(2),
де Ц — ціна одиниці продукції, грн;
ЗВ — змінні витрати на одиницю, грн;
К1, К2 — кількість проданих одиниць відповідно
до і після змін, од.;
2. МД 2 = (Ц − ЗВ ) ⋅ К 2
(3),
МД1, МД2 — маржинальний дохід відповідно до
і після змін у кредитній політиці суб'єкта господа
рювання, грн
(4),
3. ΔМД = МД2 − МД1
де: ΔМД — додатковий маржинальний дохід, грн.
4. В

ОП

=

Δ МД
С %
100

(5),

де С% — дохідність за недоотриманими грошо
вими коштами, %.
(6).
5. ВЗКП = (Ц ⋅ К1) + (ЗВ⋅ ΔК)
6. ВУК = ВОП − ВЗКП
(7),
де: ВОП — поточна оцінка вигоди, грн
(8),
7. В ОП > ВЗ КП
рішення приймається, оскільки зростання прода
жу компенсує відстрочку платежів.
2. За умови подовження строків кредитування:
(9),
1. ΔМД = (Ц − ЗВ ) ⋅ ΔК
де: ΔК — кількість додатково проданих одиниць,
од.
Δ ВР
2. Δ ДЗ =
(10),
К 2ДЗ
де: ΔДЗ — додатковий обсяг дебіторської забор
гованості пов'язаний із новим продажем, грн.
ЗВ
⋅ Δ ДЗ
3. І 2 =
(11).
Ц
ВР 1
4. ДЗ 1 =
(12),
К 1ДЗ
де: К 1ДЗ, К 2ДЗ — коефіцієнт оборотності дебіторсь
кої заборгованості відповідно до і після змін у кре
дитній політиці, обороти.
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5. ДЗ

2

=

ВР
К

1
ДЗ
2

(13),

де ДЗ 1, ДЗ 2 — обсяг дебіторської заборгованості
до і після змін в кредитній політиці, грн.
6. І 1 = ДЗ 2 − ДЗ 1
(14),
де: І1, І2 — інвестиції в додаткову дебіторську за
боргованість, пов'язані відповідно з першочергови
ми та новими обсягами продажів, грн.
7. І з = І 2 + І 1
(15),
де Із — загальні інвестиції в дебіторську забор
гованість, грн.
8. П = С % ⋅ І З
(16),
де П — прийнятний прибуток додаткових інвес
тицій, грн.
9. В УК = Δ МД − П
(17),
де: ВУК — вигода (втрати) суб'єкта господарюван
ня при зміні умов кредитування.
10. ΔМД>П
(18),
рішення приймається, оскільки прибуток від до
даткового продажу перевищує прибуток на основі
потрібної дохідності інвестицій в додаткову дебі
торську заборгованість.
3. За умови надання знижок за дострокову опла
ту:
ВР 1
(19).
1. ДЗ 1 =
К 1ДЗ
2. ДЗ

2

=

ВР
К

1
ДЗ
2

(20).

3. Δ І ДЗ = ДЗ 1 − ДЗ 2
(21).
4. ВЗКП = З ⋅ П % ⋅ ВР1
(22),
де: ВЗКП — витрати, пов'язані із прийняттям
рішень, грн;
З — знижка, %;
П% — частка покупців, які бажають отримати
знижку, %;
ВР 1, ВР 2 — виручка від реалізації, грн.
(23),
5. Е = С % ⋅ Δ І ДЗ
Е — економія з врахуванням альтернативних вит
рат, грн.
(24),
6. В УК = Е − В ЗКП
де: ΔІДЗ — скорочення інвестицій в дебіторську
заборгованість, грн.
(25),
7. Е> ВЗКП
рішення приймається, оскільки економія, отримана
завдяки прискоренню інкасації дебіторської заборго
ваності перевищує витрати, які матиме підприємство у
разі надання покупцям знижки за прискорення розра
хунків за боргами.
Поряд з дебіторською заборгованістю для за
безпечення достатнього рівня ліквідності, платос
проможності, прибутковості в межах удосконален
ня напрямів управління фінансовою діяльністю
суб'єктів господарювання має вирішуватися комп
лекс завдань, які зумовлю ють виділення в уп
равлінні грошовими коштами двох об'єктів опера
тивних управлінських рішень. З одного боку, гро
шові по то ки, а з і ншог о — залишки г ро шо вих
коштів.
Під управлінням грошовими потоками слід ро
зуміти сукупність способів і прийомів реалізації
управлінських рішень пов'язаних з формуванням і
використанням грошових коштів у процесі здійс
нення господарської діяльності, і що направлені на
забезпечення постійної ліквідності, платоспро
можності та прибутковості суб'єкта господарю
вання.
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У діяльності суб'єктів господарювання можуть
виникати такі ситуації, пов'язані з грошовими по
токами: 1) рівновага вхідних та вихідних грошових
потоків; 2) перевищення вихідного грошового по
то ку над вхі дним (виникає дефі цит г ро шо вих
коштів); 3) перевищення вхідного грошового пото
ку над вихі дним (виникає надлишо к гро шо вих
коштів).
Для отримання обгрунтованих висновків про
грошові потоки в процесі аналізу необхідно оціни
ти обсяги грошових потоків за звітний період та
основні їх елементи, визначити основні джерела
формування грошових коштів, встановити зв'язок,
який існує між грошовими коштами підприємства
та фінансовим результатом діяльності, обгрунту
вати достатність грошових коштів у звітному пер
іоді, розрахувати обсяг чистого грошового пото
ку на кінець звітного періоду, визначити можли
вості погашення першочергові зобов'язання, роз
робити рекомендації щодо прогнозування грошо
вих потоків суб'єкта господарювання на плановий
період.
Прогнозування надходжень грошових коштів за
певний період починається із прогнозування обсягів
реалізації продукції та, на їх основі, надходжень від
погашення дебіторської заборгованості. Прогнозо
вані показники обсягів реалізації слід розрахову
вати на основі аналізу стану ринку, статистичних
даних господарської діяльності, маркетингових
досліджень, наявних виробничих та фінансових по
тужностей. Прогноз надходжень від погашення де
біторської заборгованості за реалізовану продук
цію здійснюється на основі статистичної інформації
про класифікацію дебіторської заборгованості за
термінами погашення та розраховується шляхом
визначення частки обсягу реалізації даного періо
ду, яка буде оплачена саме в цьому періоді, і част
ки, яка буде оплачена в наступних періодах. Як на
слідок, розроблені прогнози вхідних та вихідних
г р о ш о ви х по то к і в , д о з во л ят ь о б г ру нту ва ти
мінімально величини залишку грошових коштів, яка
необхідна та оцінити можливості здійснення поточ
них фінансових інвестицій.
За умови використання тимчасово вільного за
лишку грошових коштів важливим є вивчення про
позиції на фінансовому ринку щодо можливостей
здійснення поточних фінансових інвестицій, відбір
найбільш прийнятних шляхів здійснення короткост
рокових фінансових вкладень, проведення оцінки
доходності поточних фінансових інвестицій, обгрун
тування ступеню ризику за поточними фінансовими
інвестиціями, формування по ртфеля по то чних
фінансових інвестицій.
За умови перетворення поточних фінансових
інвестицій на грошові кошти, важливим є упорядку
вання наявних у суб'єкта господарювання поточних
фінансових інвестицій за термінами погашення та
рівнем доходності, розрахунок доходності поточних
фінансових інвестицій із врахуванням термінів пога
шення, оцінка доцільності перетворення окремих
фінансових інвестицій на грошові кошти.
Останній напрям розробленого підходу до реа
лізації фінансової політики суб'єкта господарюван
ня полягає в обгрунтуванні отриманої інформації
на попередніх етапах та оцінці впливу ефективності
управління дебіторською заборгованістю, грошови
ми коштами, поточними фінансовими інвестиціями
на показники ліквідності, платоспроможності, при
бутковості. При цьому слід обов'язково враховува
ти те, що не можливо зробити точну оцінку, аналі
зуючи значення окремих показників. Для більш точ
ної оцінки потрібно порівнювати отриманні показ
ники в динаміці та проводити взаємозв'язки між
ними. Для прийняття обгрунтованих фінансових
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рішень пропонується керуватися такими правила
ми:
1. Обсяги дебіторської заборгованості слід по
рівнювати з обсягами продажу. Якщо зменшення
обсягів дебіторської заборгованості супровод
жується зростанням обсягів продажу або обсяги де
біторської заборгованості зростають із збільшен
ням обсягів продажу, це характеризує позитивні
тенденції. Збільшення обсягів дебіторської забор
гованості із зменшенням обсягів продажу свідчать
про неефективну політику інкасації боргів. Якщо
зменшення дебіторської заборгованості відбуваєть
ся за рахунок скорочення обсягів продажу, це
свідчить про зниження ділової активності. У цьому
випадку фінансова політика має бути спрямована на
удосконалення механізму надання комерційних
кредитів.
2. Обсяги продажу слід порівнювати з часткою
в них дебіторської заборгованості. Якщо питома
вага дебіторської заборгованості в обсязі про
дажів зростає, це свідчить про невиконання покуп
цями зобов'язань та вимагає більш жорстких умов
надання комерційних кредитів. Якщо частка дебі
торської заборгованості зменшується в обсягах
продажів, це відображає покращення умов робо
ти з покупцями.
3. Період погашення дебіторської заборгованості
слід порівнювати з періодом погашення кредиторсь
кої заборгованості. Якщо тривалість погашення де
біторської заборгованості не перевищує тривалості
по г ашення кредито рсь ко ї заб о рг о вано сті , це
свідчить про позитивні моменти в господарській
діяльності. Якщо ж спостерігається тенденція до
подовження строків погашення дебіторської забор
гованості порівняно з незмінними строками погашен
ня кредиторської, то суб'єкту господарювання не
обхідно приділити увагу політиці інкасації заборго
ваності.
4. Коефіцієнт простроченої дебіторської за
боргованості по кожному дебітору слід порівню
вати з обсягами їх простроченої заборгованості за
термінами погашення та з обсягами дебіторської
заборгованості. Це дозволить відслідкувати дебі
торів з найбільшим обсягом простроченої дебі
торської заборгованості, виявити, який термін не
погашення у кожного дебітора займає найбільшу
питому вагу, та розробити заходи по інкасації де
біторської заборгованості щодо конкретного де
бітора. Порівняння динаміки коефіцієнта простро
ченої дебіторської заборгованості з динамікою
обсягів дебіторської заборгованості дозволить
оцінити якості управління цією складовою оборот
них активів.
5. Період перебування капіталу в грошових кош
тах потрібно порівнювати з обсягом прострочених
платежів суб'єкта господарювання. Якщо період пе
ребування капіталу в грошових коштах зменшуєть
ся, і у суб'єкта господарювання не існує простро
чених платежів, це свідчить про раціональне управ
ління грошовими коштами та збалансованість гро
шових потоків. Якщо ж період перебування капіта
лу у грошових коштах зменшується, а прострочені
платежі зростають, це свідчить про нестачу грошо
вих коштів.
6. К оефіцієнт рентабельності використання
віль них г рошо вих ко штів у коро тко строко вих
фінансових вкладеннях слід порівнювати з обсягом
поточних фінансових інвестицій. Якщо такий показ
ник зростає із збільшенням обсягів поточних фінан
сових інвестицій, це характеризує позитивні тен
денції в управлінні грошовими коштами та поточ
ними фінансовими інвестиціями. Якщо обсяги по
точних фінансових інвестицій зростають, а значен
ня ко ефі ц і єнта рентаб ель но с ті вик о риста ння
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вільних грошових коштів в короткострокових фі
нансових вкладеннях знижується, необхідно пере
глянути процедури використання тимчасововіль
них грошових коштів.
7. Коефіцієнт швидкої ліквідності слід порівню
вати з динамікою питомої ваги простроченої дебі
торської заборгованості. Якщо значну частку обо
ротних ліквідних активів становить дебіторська за
б о рг о ва ні сть , яку в час но не п о г а ша ю ть , то
співвідношення між оборотними ліквідними актива
ми та поточними зобов'язаннями повинно бути
більшим, ніж нормативне значення (нормативне
значення 0,7—1).
8. Коефіцієнт швидкої ліквідності слід порівню
вати з динамікою питомої ваги грошових коштів і по
точних фінансових інвестицій. Якщо більшу частку
займають грошові кошти та поточні фінансові інвес
тиції, то значення коефіцієнта швидкої ліквідності
може бути меншим за нормативне (нормативне зна
чення 0,7—1).
9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності слід по
рівнювати з коефіцієнтом ліквідності грошових по
токів. Чим більша величина коефіцієнта абсолютної
ліквідності, тим вища гарантія погашення короткос
трокових зобов'язань наявною готівкою. Норматив
не значення коефіцієнта абсолютної ліквідності
складає 0,2. Однак і при невеликому його значенні
суб'єкт господарювання є платоспроможним, якщо
забезпечує збалансованість грошових потоків. За
умови, коли коефіцієнт ліквідності грошових потоків
набуває значення не менше одиниці, навіть при низь
кому коефіцієнті абсолютної ліквідності, це свідчить
про ефективне управління грошовими коштами. Пе
ревищення значення коефіцієнту ліквідності грошо
вих потоків одиниці може свідчити про неефективне
використання грошових коштів, хоча при цьому ко
ефіцієнт абсолютної ліквідності буде збільшувати
ся.
На о снові представлених правил можливою
стає кількісна оцінка ефективності реалізації на
прямів фінансової політики суб'єкта господарю
вання.
ВИСНОВКИ
Проведені наукові дослідження дають змогу
констатувати, що управління фінансовою діяльні
стю суб'єктів господарювання потребує виконання
комплексу завдань, пов'язаних зі створенням мето
дології орієнтованої на взаємозв'язок показників
ліквідності, платоспроможності, прибутковості. Це
можливо у випадку застосування відповідного ме
тодичного підходу, який забезпечить оцінку стану
дебіторської заборгованості, грошових коштів, по
точних фінансових інвестицій та дозволить розро
бити дієві фінансові рішення щодо пі двищення
ефективності управління ними у напрямі забезпе
чення достатнього рівня ліквідності, платоспро
можності, прибутковості вітчизняних суб'єктів гос
подарювання.
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