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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання контролю та окупності інвестицій завжди було

актуальним. У період кризи, невизначеної політичної ситуації
проблеми загострюються та потребують використання моб-
ільних інструментів моніторингу фінансових зовнішніх та
внутрішніх процесів. У період освоєння інвестицій, особли-
во, якщо цей період тривалий, ринкова кон'юнктура зазнає
значних коливань: змінюються ціни на інвестиційні товари, а
іноді і самі суб'єкти інвестиційного процесу. В цей період усі
суб'єкти інвестиційної діяльності, що виконують свої функці-
ональні обов'язки щодо проекту, повинні здійснювати пост-
ійний контроль і нагляд за процесом реалізації проекту, оці-
нювати поточні результати та вносити корективи у бізнес-
план, проект організації будівництва, проект виробництва
робіт, план фінансування, календарний план або сітьовий
графік та інші документи, за допомогою яких можна спосте-
рігати та регулювати освоєння інвестицій [1]. Якщо говорити
про цільову зацікавлену аудиторію, то це — в першу чергу
самі інвестори, фінансові директори, директори та власники
підприємств, акціонери, керівники підрозділів, що здійсню-
ють внутрішні інвестиції, тощо. Найчастіше, інвестиції впро-
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ваджують як інвестиційний проект, окупність якого реально
здійснюється після закінчення проекту та введення в експлу-
атацію. Саме тому, на цьому етапі також доцільно продовжу-
вати фінансовий моніторинг за такими показниками: загаль-
ний обсяг інвестицій за проектом, джерела фінансування,
введено в експлуатацію виробничих фондів, грошові потоки,
мобілізація внутрішніх ресурсів, обгрунтування інших дже-
рел фінансування, внутрішня норма ефективності інвестицій,
строк окупності введених до експлуатації фондів за нормою
ефективності інвестицій [1]. Все це обумовлює потребу в роз-
робці ефективного візуального платіжного календаря, який
дозволить реалізувати мобільний моніторинг всіх грошових
потоків, а також сформувати такі візуальні запити інформації,
що допоможуть особам, що приймають рішення щодо подаль-
шого інвестування та внесення змін в фінансову політику
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Наука управління інвестиційними потоками активно роз-
вивається як в напрямі оптимізації інвестиційних потоків, так
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і в напрямі автоматизації функцій фінансового менеджмен-
ту. Серед багатьох наукових праць, можна виділити роботи
таких авторів як І. Бланка, Н. Васюка, А. Гаріфуліна, Л. Ліго-
нєнко, А. Поддєрьогіна, А. Гуржія, А. Єршова, М. Жалда-
ка, Ю. Жука, М. Львова, Ю. Машбиця, В. Монахова, В. Ніко-
лаєва, Ю. Рамського, О. Співаковського, Ю. Теслі, Ю. Тріу-
са, А. Черепа та інших [1—5]. Практичний досвід впровад-
ження інструментів управління інвестиційними потоками
[6—8] дозволяє зробити висновок про те, що вони впровад-
жуються на підприємствах несистемно, і мало впливають на
процеси прийняття рішення щодо інвестицій та управління
грошовими потоками.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розробці методики впровадження

системи управління інвестиційними потоками підприємства
на прикладі платіжного календаря.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Високий динамізм інвестиційних потоків, їх залежність

від безлічі чинників короткострокового дії визначають не-
обхідність розробки планового фінансового документа, що
забезпечує щоденне управління надходженням і витратами
грошових коштів підприємства. Таким плановим докумен-
том виступає платіжний календар.

Платіжний календар, що розробляється на підприємстві
в різноманітних варіантах, є найбільш ефективним і надійним
інструментом оперативного управління його грошовими
потоками [6]. Він надає можливість розв'язувати такі основні
завдання:

— звести прогнозні варіанти плану надходження та вит-
рачання грошових коштів ("оптимістичний", "реалістичний",
"песимістичний") до одного реальному завданням щодо
формування грошових потоків підприємства в рамках од-
ного місяця;

— в максимально можливій мірі синхронізувати пози-
тивний і негативний грошові потоки, підвищивши тим самим
ефективність грошового обігу підприємства;

— забезпечити пріоритетність платежів підприємства за
критерієм їх впливу на кінцеві результати його фінансової
діяльності;

— у максимальній мірі забезпечити необхідну абсолют-
ну ліквідність грошового потоку підприємства, тобто його
платоспроможність в рамках короткострокового періоду;

— включити управління грошовими потоками в систе-
му оперативного контролінгу (а відповідно і поточного мон-
іторингу) фінансової діяльності підприємства.

Основною метою розробки платіжного календаря (у
всіх його варіантах) є встановлення конкретних термінів
надходження коштів і платежів підприємства і їхнє дове-
дення до конкретних виконавців у формі планових зав-
дань. З урахуванням цієї мети платіжний календар визна-
чають іноді як "план платежів точної дати". Найбільш по-
ширеною формою платіжного календаря, яка використо-
вується у процесі оперативного планування грошових по-
токів підприємства, є його побудова в розрізі двох роз-
ділів:

— графіка майбутніх платежів;
— графіка майбутніх надходжень грошових коштів.
Однак якщо запланований вид грошового потоку носить

односторонній характер (тільки позитивний чи тільки нега-
тивний), платіжний календар розробляється у формі одно-
го відповідного розділу.

Види платіжного календаря диференціюються в рамках
підприємства в розрізі окремих видів господарської діяль-
ності, а також у розрізі різних типів центрів відповідальності
(структурних одиниць та підрозділів). Можна виділити на-
ступні види платіжного календаря підприємства, диферен-
ційовані за цими ознаками.

У системі оперативного управління грошовими потока-
ми по операційній діяльності підприємства основними ви-
дами платіжного календаря є наступні:

Податковий платіжний календар.
Календар інкасації дебіторської заборгованості.
Календар обслуговування фінансових кредитів.
Календар (бюджет) формування виробничих
Календар (бюджет) управлінських витрат.
У системі оперативного управління грошовими потока-

ми з інвестиційної діяльності підприємства основними ви-
дами платіжного календаря є наступні:

Календар (бюджет) формування портфеля довго-
строкових фінансових інвестицій.

Календар (капітальний бюджет) реалізації програми
реальних інвестицій.

Календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інве-
стиційних проектів.

У системі оперативного управління грошовими потока-
ми з фінансової діяльності підприємства можуть розробля-
тися наступні види платіжного календаря:

Календар (бюджет) емісії акцій.
Календар (бюджет) емісії облігацій. Розробка такого

планового документа носить періодичний характер. Прин-
ципи його розробки ті ж, що і в попередньому варіанті опе-
ративного фінансового плану.

Календар амортизації основного боргу за фінансови-
ми кредитами.

Ці види платіжного календаря як форми оперативного
планового документа можуть бути доповнені з урахуванням
обсягу та специфіки господарської діяльності підприємства.
Конкретний перелік видів платіжного календаря підприєм-
ство встановлює самостійно з урахуванням вимог ефектив-
ності управління грошовим оборотом.

Платіжний календар як інструмент управління не пови-
нен існувати окремо від єдиної системи управління фінан-
сами та стратегії підприємства. Для ефективного впровад-
ження в компанії платіжного календаря, необхідно спочат-
ку проаналізувати систему бюджетування в цілому. Для цьо-
го потрібно відповісти на питання: як складаються бюдже-
ти, в розрізі яких аналітик, в які терміни, хто за які статті
відповідає і наскільки вже існуюча система планування ак-
туальна і ефективна в роботі? Через те, що платіжний ка-
лендар є невід'ємною частиною бюджету руху грошових
коштів, то при неправильному підході до планування гро-
шових потоків на тривалий час, короткострокове плануван-
ня не тільки не дасть жодних результатів, а й матиме зво-
ротний ефект.

Схема впровадження розділена на три основні блоки з
виділеними в них окремими етапами: бюджетування; регла-
ментація і визначення правил формування; автоматизація.
У випадку, коли підприємство володіє розвинутою інфор-
маційною системою, в склад якої входять модулі бюджету-
вання, доцільно регламентувати фізичні процеси під інфор-
маційні, що дозволить одержати комплексну систему управ-
ління грошовими потоками від відповідності стратегічних
цілей до оперативного платіжного календаря.

Ідеальна модель розробки та впровадження бізнес- про-
цесу "платіжний календар" складається з таких етапів.

1. Розробка стратегії розвитку підприємства та його
фінансових і інвестиційних цілей.

2. Розробка інвестиційної політики підприємства.
3. Розробка платіжної політики підприємства у відпо-

відності до стратегічних цілей.
Потрібно не тільки визначати терміни виплат та здійсню-

вати їх, а і управляти черговістю платежів. Для цього у кож-
ному з напрямів усіх кінцевих одержувачів грошей розділи-
ти на дві (оптимально) групи, рознесені по тому чи іншому
критерію. Критеріями можуть бути різні ознаки: тривалість
допустимої кредиторської заборгованості, обов'язковість
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виплат (податки, наприклад), пріоритетність контрагента або
будь-які інші важливі для бізнесу параметри. З точки зору
пріоритетності платежів кожен напрям в одну з трьох груп:
першочергові платежі, другорядні, платежі, в яких допус-
кається затримка на достатньо великий термін. Схема може
бути спрощена до розподілу за постачальниками, за напря-
мами.

Створення подібного регламенту дозволить переклас-
ти управління прийомом рішення по виплатах з перших осіб
компанії на фінансову службу, знівелювавши фактор осо-
бистих інтересів при прийомі одноосібного рішення і вив-
ільнивши керівництво для вирішення стратегічних завдань.

Регламентація процесів здійснюється шляхом моделю-
вання всіх операцій, що включають процедуру платежів —
від заявки від менеджерів до перевірки на відповідність і
сплату. Модель бізнес-процесу дозволить побачити рух
інформації, контрольні точки та виявити всіх учасників- від
ініціаторів, акцепторів до виконавців.

Зручно проводити роботу з побудови структури учас-
ників за допомогою накладання її на організаційну карту
компанії. Для цього достатньо схематично відобразити взає-
мозв'язку структурних одиниць компанії між собою і потім
близько кожної структурної одиниці відобразити всіх ініціа-
торів, акцепторів і виконавців.

Визначившись зі структурою формування, проходжен-
ня платежів, узгодження й виконання їх, вже не важко в на-
явну схему зі зв'язками внести функціонал для кожного учас-
ника.

Потрібно розробити єдиний пакет документів, що вклю-
чає всі необхідні шаблони для кожної штатної одиниці.

Для ініціаторів — шаблони подачі заявок на оплату (
цілком імовірно, що для різних відділів будуть потрібні різні
шаблони), шаблони пояснювальних для позаштатних пла-
тежів, шаблони для аналітики за підсумками періоду, шаб-
лони звітних документів для надання керівництву тощо.
Орієнтуючись на складену блок-схему і розроблені функц-
іонали штатних одиниць зробити це не важко. Важливо скла-
сти карту операцій, що відбуваються і на кожному етапі про-
ставити ті контрольні точки, які вимагають відпрацювання.

Необхідно передбачити систему, яка не тільки буде
фіксувати стан платежу (пройшов / не пройшов ), а й буде
сигналізувати про поточний стан заявки, у кого вона знахо-
диться на виконанні.

Ефективність впровадження інструментів можна оціни-
ти за розрахунковим часом (якщо у співробітників будуть
проблеми, розрахунковий час виконання завдання буде пе-
ревищено, а інтервальний аналіз покаже, де саме) [8].

Факти виявлення позаштатних платежів і ситуацій в ціло-
му (розумно визначити ліміт таких ситуацій на певний термін.
Скажімо, до 5% позаштатних ситуацій за місяць — норма.
При перевищенні система повинна підлягати коригуванню).

Впроваджувати систему можна поетапно. Це дозволить,
не порушуючи загального режиму роботи компанії прово-
дити налагодження і налаштування.

ВИСНОВКИ
1. Успішність впровадження і використання в компанії

такого інструменту, як платіжний календар залежить від
коректності та оптимальності розробленої архітектури про-
цесу.

2. Тільки при дотриманні всіма співробітниками встанов-
лених регламентів і однаковому розумінні системи управлі-
ння грошовими потоками буде результативним.

3. Інформація повинна бути структурована за єдиними
для всієї компанії правилами.

Головним користувачем та координатором використан-
ня інструментів управління потоками є фінансовий менед-
жер та керівництво підприємство. Саме тому, оптимально
скомпонований платіжний календар дозволяє відслідкову-

вати фактичний рух коштів та при виявленні відхилень мати
можливість і час проаналізувати ситуацію, що склалася і
прийняти оптимальне рішення.

Централізація управління грошовими потоками дозво-
ляє:

— ефективно перерозподіляти між філіями (під-
приємствами компанії) грошові ресурси;

— своєчасно погашати зобов'язання перед кредиторами;
— на більш вигідних умовах одержувати кредити для

фінансування роботи дочірніх підприємств, а також на інве-
стиційні цілі;

— інвестувати вільні грошові кошти з метою отримання
доходу (депозити, цінні папери).

Ефективно організовані грошові потоки підприємства є
найважливішим показником його фінансового благополуч-
чя і передумовою досягнення високих результатів його
діяльності.
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