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Монографію присвячено розробці теоретико-

методологічних засад та практичного інструментарію 

управління фінансами підприємств торгівлі. Досліджено 

особливості фінансової діяльності підприємств торгівлі та 

основні тенденції розвитку фінансів торгівлі України; 

ідентифіковано основні проблеми управління ними. 

Обґрунтовано сутність та основні вимоги до управління 

фінансами на сучасному етапі; сформульовано основну 

мету такого управління, зміст та детермінанти збалансованого фінансового розвитку; 

сутність та елементи фінансового потенціалу підприємства торгівлі; теоретико-методо-

логічні засади фінансового планування: його сутність, принципи здійснення, 

систематизовано види фінансового планування та фінансових планів; сформульовано 

методологічні основи оцінювання їх якості. Запропоновано концепцію процесно-

орієнтованого фінансового планування на підприємстві торгівлі; методологічні основи 

формування окремих підсистем фінансового планування; методичні підходи до 

прийняття окремих фінансових рішень. 

Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців з фінансового 

управління, зокрема в торгівлі. 
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