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Дипломну магістерську роботу присвячено теоретичним та методичним засадам

аналізу, управління, оптимізації та прогнозування грошових потоків підприємства.

На  підставі  проведеного  аналітичного  дослідження  розроблено  практичні

рекомендації  щодо підвищення ефективності  прогнозування  грошових потоків  на

господарстві. 

В результаті дослідження розроблено пропозиції щодо оптимізації грошових

потоків, обґрунтовано використання програми 1С «Управління невеликою фірмою»,



а також проведено економіко-математичне моделювання та прогнозування грошових

потоків. 

Ключові  слова: грошові  потоки,  грошові  кошти,  чистий  грошовий  потік,

операційна,  фінансова  та  інвестиційна  діяльність,  управління,  оптимізація,

прогнозування.

Key words:  cash flows,  cash,  net  cash flow, operating,  financial  and investment

activities, management, optimization, forecasting.
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