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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Основним завданням підприємства є підвищення ефек�

тивності його функціонування за рахунок раціонального

управління грошовими потоками, яке дозволить забезпе�

чити фінансову рівновагу, прискорити обіг капіталу,

мінімізувати вплив існуючих і потенційних ризиків, отри�

мати прибуток. Побудова ефективної системи управління

грошовими потоками обумовлено необхідністю ефектив�

ного управління оборотним капіталом, управління капі�

тальними потребами, управління витратами та їхньою оп�

тимізацією для більш раціонального розподілу ресурсів

підприємства у процесі виробництва та управління еконо�

мічним зростанням.

Дослідження питань управління грошовими потоками

є першочерговими та досить актуальними, оскільки еко�

номічне зростання підприємства базується на підтримці

його фінансової рівноваги та водночас на забезпеченні

максимізації основного цільового показника — вартості

підприємства, головним чинником формування якої є гро�

шові потоки.
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WAYS OF IMPROVING THE CASH FLOW MANAGEMENT

У статті висвітлено поняття "грошових потоків підприємства", визначено сутність, основні

значення та функції системи управління грошовими потоками, наведено головні теоретичні

методи удосконалення системи управління грошовими потоками. На прикладі ПП "Словечансь#

ке споживче товариство" проведено оцінку ефективності системи управління грошовими по#

токами, визначено основні напрями її оптимізації, виділено основні завдання з погляду управ#

ління підприємством.

In the article, the term "cash flow", the essence, the basic values and functions of cash flow

management are defined. The main theoretical methods for improving the system of cash flow

management are specified. In the case of PE "Slovechanske spogyvche tovarystvo" the efficiency of

cash flow management was evaluated and the main directions of optimization highlights and the main

aims in terms of enterprise management were specified.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Концептуальні основи сутності, виникнення та руху

грошових потоків достатньо широко розглянуті в еко�

номічній літературі. Дослідженням проблематики уп�

равління грошовими потоками присвятили свої роботи ук�

раїнські вчені та зарубіжні економісти — І.О. Бланк, А.М.

Поддєрьогін, О.В. Васюренко, О.О. Терещенко, К.В. Ко�

лузанов, Н.О. Колузанова, Я.І. Невмержицький, А.П. Куліш,

Т.В. Калінеску, В.С. Альошкін, В.Г. Кудіна, М. Бертонеш,

Р. Найт, З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, Дж.К. Ван Хорн,

В.В. Бочаров.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз системи управління грошовими

потоками на прикладі ПП "Словечанське споживче товари�

ство" та шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "грошовий потік підприємства" є агрегованим,

тобто таким, що містить у собі різноманітні види цих по�
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токів, які обслуговують господарську діяльність, а саме

грошовий потік від операційної, фінансової та інвестицій�

ної діяльності. Незбалансованість і нерівномірність над�

ходжень та виплат у розрізі часових інтервалів грошових

потоків може призвести як до тимчасового дефіциту, так і

до виникнення тимчасово вільних їх обсягів.

З метою проведення оцінки якості управління грошо�

вими потоками на підприємстві та розробки пропозицій і

шляхів його вдосконалення проаналізуємо основні підхо�

ди до визначення в науковій літературі поняття "грошові

потоки" (табл. 1).

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висно�

вок, що грошовий потік підприємства являє собою су�

купність розподілених у часі надходжень і виплат грошо�

вих коштів та їх еквівалентів, що генеруються його госпо�

дарською діяльністю, рух яких пов'язаний з чинниками

часу, ризику та ліквідності. Під грошовими коштами розу�

міється готівка у касі підприємства та кошти на його банк�

івських рахунках, а під грошовими еквівалентами — ко�

роткострокові фінансові інвестиції, які вільно конверту�

ються у грошові кошти і мають незначний ризик зміни вар�

тості.

Грошові потоки відіграють важливу роль для фінансо�

вої діяльності підприємства. Вони є основою самофінан�

сування підприємства, а ефективне управління ними доз�

воляє господарству забезпечувати свою господарську

діяльність за рахунок внутрішніх джерел фінансування.

Висока роль ефективного управління грошовими по�

токами підприємства визначається такими основними по�

ложеннями:

— грошові потоки обслуговують здійснення госпо�

дарської діяльності підприємства практично у всіх її аспек�

тах;

— ефективне управління грошовими потоками забез�

печує фінансову рівновагу підприємства в процесі його

стратегічного розвитку;

— раціональне формування грошових потоків сприяє

підвищенню ритмічності здійснення операційного проце�

су підприємства;

— ефективне управління грошовими потоками дозво�

ляє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі;

— управління грошовими потоками є важливим фінан�

совим важелем забезпечення прискорення обороту капі�

талу підприємства;

— ефективне управління грошовими потоками забез�

печує зниження ризику неплатоспроможності під�

приємства;

— активні методи управління грошовими потоками

дозволяють підприємству отримувати додатковий прибу�

ток, генерований безпосередньо його грошовими актива�

ми, а саме ефективне використання тимчасово вільних за�

лишків коштів у складі оборотних активів, а також накопи�

чуваних інвестиційних ресурсів у здійсненні фінансових

інвестицій [7, с. 130—132].

Основною метою управління грошовими потоками є

забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі

його розвитку шляхом збалансування обсягів надходжен�

ня та витрати коштів і їхньої синхронізації [9, с. 280]. Ос�

новні завдання, що спрямовані на досягнення головної

мети управління грошовими потоками підприємства, наве�

дені в табл. 2.

Система управління грошовими потоками підприємства

реалізує свою головну мету і завдання шляхом виконання

ряду основоположних функцій (рис. 1).

Управління грошовими потоками передбачає цілесп�

рямований вплив на процеси акумуляції грошових коштів,
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Таблиця 2. Основні завдання управління грошовими потоками підприємства,
спрямовані на досягнення його головної мети
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їх витрачання та перерозподіл з метою забезпечення пла�

тоспроможності, фінансової рівноваги, ритмічності та

ефективності фінансово�господарської діяльності підприє�

мства [8, с. 273].

Ефективне управління грошовими потоками, які забез�

печують фінансово�господарську діяльність підприємства,

базується на об'єктивній та якісній їх оцінці. Виділяють 7

основних етапів в аналізі грошових потоків:

 1�й етап. Аналіз обсягу та динаміки грошових потоків,

метою проведення якого є визначення загальних обсягів

грошових потоків, основних тенденцій та пропорцій їх роз�

витку.

2�й етап. Аналіз джерел формування грошових коштів,

що передбачає вивчення структури позитивного грошово�

го потоку за видами діяльності, ранжирування джерел над�

ходження грошових коштів, визначення місця (вагомості)

кожного з них у грошовому забезпеченні функціонування

підприємства.

3�й етап. Аналіз напрямів використання грошових

коштів, об'єктом якого є вихідний грошовий потік підприє�

мства.

4�й етап. Аналіз рівномірності та збалансованості гро�

шових потоків, метою якого є ідентифікація та оцінка ос�

новних видів грошових потоків.

5�й етап. Аналіз показників грошового потоку (Cash�

flow).

6�й етап. Аналіз ліквідності грошових потоків, метою

якого є дослідження можливостей підприємства по

здійсненню необхідних платежів і особливо по погашен�

ню зобов'язань.

7�й етап. Аналіз синтетичні показників.

Викладена послідовність аналізу грошових потоків та

система аналітичних показників, що формує зміст кожно�

го з етапів роботи, дозволяє забезпечити комплексне дос�

лідження грошових потоків, надає всебічну та повну

інформацію про стан і тенденції розвитку грошових потоків,

розкриває причинно�наслідкові зв'язки цих тенденцій, що

створює підстави для формування коректних висновків та

прийняття ефективних управлінських рішень у сфері управ�

ління грошовими потоками. Оцінку ефективності системи уп�

равління грошовими потоками слід розпочинати з оцінки

ефективності самих грошових потоків. Проведемо дану оц�

інку на прикладі ПП "Словечанське споживче товариство".

Основними видом діяльності ПП "Словечанське спо�

живче товариство" є діяльність у сфері роздрібної торгівлі

в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами хар�

чування, напоями та тютюновими виробами.

Достатність грошових коштів обумовлює життє�

здатність, поточну ефективність діяльності підприємства.

Якість грошового обороту ПП "Словечанське споживче

товариство" визначається не лише складом грошових по�

токів, але й показниками ритмічності, синхронності над�

ходження, витрачання та ефективності операційних гро�

шових потоків Основною метою оцінки якості управління

грошовими потоками ПП "Словечанське споживче товари�

ство" є визначення причин нестачі чи надлишку коштів, а

також джерел їх формувань, надходжень і напрямів вико�

ристання. Для дослідження ефективності управління гро�

шовими потоками необхідно розрахувати та проаналізу�

вати ряд показників, а саме такі, як: ліквідний грошовий

потік, коефіцієнт ліквідності грошових потоків, обертання

грошових коштів (табл. 3).

Провівши аналіз динамічних показників платоспро�

можності ПП "Словечанське споживче товариство", вияв�

лено, що синхронність надходження та витрат грошових

потоків — показує відповідність у часі та за обсягами над�
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Рис. 1. Основні функції управління грошовими потоками

Таблиця 3. Показники оцінки ефективності грошових потоків ПП "Словечанське споживче
товариство" за 2013—2015 роки

  , (+,-)
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

1.      , . 0,26 0,14 11,85 -0,12 11,71
2.    , . 26,27 9,36 28,58 -16,91 19,22
3.    , . 14,22 9,56 5,35 -4,66 -4,21
4.       , % 0,03 0,01 0,01 -0,02 0 
5.     , % 1,05 0,29 0,73 -0,76 0,44
6.     , % 0,52 0,30 0,14 -0,22 -0,16
7.     , % 98,95 99,71 99,27 0,76 -0,44
8.     , % 99,48 99,70 99,86 0,22 0,16
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ходження та витрат грошових потоків. Значення даного

показника у 2014 та 2015 роках не відповідає нормативно�

му значенню (повинно наближатися до нуля), що є свідчен�

ням неузгодженості вхідних та вихідних грошових потоків.

Рівномірність надходження та витрат грошових коштів

— показує, що вхідний і вихідний грошовий потік рівномі�

рно розподіляється у часі протягом звітного періоду. З

2014 року збільшується рівномірність надходжень місяч�

ного і середньомісячного грошового потоку (рис. 2).

Коефіцієнт синхронності надходження та витрат гро�

шових коштів показує яку частку становить середнє відхи�

лення між вхідним та вихідним грошовими потоками у за�

гальному вихідному грошовому потоці. Протягом аналізо�

ваного періоду частка зростає, і у 2013 році цей показник

має найвище значення — 0,03%. Коефіцієнти рівномір�

ності надходження та використання грошових коштів відпо�

відають нормативному значенню, що свідчить про низьку

частку відхилення вхідного та вихідного грошового пото�

ку від своїх середніх значень у обсязі відповідно вхідного

і вихідного грошового потоку.

Загальний стан ліквідності ПП "Словечанське спожив�

че товариство", свідчить про нормальну фінансово�госпо�

дарську діяльність підприємства. Основними проблемами

ліквідного стану підприємства, за аналізований період, є

недостатній рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності,

тобто на цей момент підприємство може погасити лише

10% поточних зобов'язань.

У 2015 році спостерігається нерівномірність грошових

надходжень і витрат, яка вказує на невідповідність у часі

та за обсягами надходжень і витрат грошових коштів. За

досліджуваний період на підприємстві ПП "Словечанське

споживче товариство" основну роль у динаміці негативно�

го грошового потоку відіграли напрямки витрачання

коштів, що пов'язані з операційною діяльністю.

Розглянемо збалансованість позитивних (ПГП) та не�

гативних (НГП) грошових потоків підприємства (табл. 4).

Збалансованість грошових потоків забезпечує стан фінан�

сової рівноваги (ліквідності), який гарантує існування

підприємства в короткостроковому та довгостроковому

періодах та задовольняє фінансові потреби зацікавлених

в підприємстві груп осіб. Фінансова рівновага передбачає,

що грошові надходження підприємства дорівнюють або

перевищують потребу в капіталі для виконання поточних

платіжних зобов'язань. Фінансова рівновага гарантує

стабільність і є передумовою досягнення інших цілей [10].

Ефективність управління грошовими потоками певною

мірою залежить від організації оперативного фінансово�

го планування, яке включає розробку платіжного кален�

даря.

Платіжний календар представляє собою план грошо�

вих надходжень та витрат за визначений період із залиш�

ком (сальдо) на поточному рахунку підприємства.

Розробляється він на квартал з розробкою за місяця�

ми, декадами в різних варіантах, але, як правило, містить

такі розділи:

— надходження коштів;

— видатки;

— перевищення надходжень над видатками;

— перевищення видатків над надходженнями;

— залишок коштів на початок періоду;

— залишок коштів на кінець періоду.

За допомогою платіжного календаря вирішуються такі

завдання:

1) організація обліку обсягів надходження грошових

коштів і їх витрат в певні проміжки часу;

2) управління платоспроможністю підприємства;

3) розробка заходів щодо запобігання виникнення

дефіциту грошових коштів у певні проміжки часу;

4) розробка заходів щодо ефективного використання

тимчасово вільних грошових коштів;

5) постійний контроль за своєчасністю надходження

коштів, аналіз причин відхилення від графіків.

Розробка платіжного календаря базується на інфор�

мації, яка охоплює всі аспекти фінансової діяльності

підприємства, а саме: плани продажу продукції (товарів,

робіт, послуг), стан розрахунків з дебіторами і кредитора�

ми, графіки виплат заробітної плати, кредитні угоди, кош�

ториси витрат на виробництво, плани капітальних вкладень,

угоди тощо.

Платіжний календар відображає очікувані грошові

доходи та витрати у плановому періоді і призначений для

планування змін обсягу грошових коштів та майбутніх

фінансових потреб. Він є засобом "ранньої діагностики"

фінансового стану підприємства. Якщо планується пози�

тивне сальдо, то можна розраховувати на отримання до�

даткового доходу. Якщо ж на стадії проекту виявлено

нестачу фінансових коштів, то у керівника є час для прий�

няття необхідних заходів.

Оскільки на підприємстві ПП "Словечанське споживче то�

вариство" не займаються прогнозуванням грошових потоків,
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Рис. 2. Динаміка рівномірності надходження та витрат грошових коштів підприємства
за 2013—2015 роки (тис. грн.)

Таблиця 4. Збалансованість позитивних та негативних грошових потоків
ПП "Словечанське споживче товариство" за 2013—2015 рр.

  2013 2014 2015 
  , . . 7357,7 6442,3 6460,4 
  , . . 7514,7 6529,3 6562,4 

   , . . -157 -87 -102 
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а тільки працюють із звітністю, то складемо план за фактични�

ми даними, які вже дозволять скласти платіжний календар.

Відповідно до Постанови Загальних зборів Власників

"ПП Словечанське споживче товариство" "Про програму

розвитку ПП "Словечанське споживче товариство" на

2016—2020 роки" маємо наступні дані:

1. Підприємство має намір збільшувати об'єми продаж

з темпом приросту 1% в місяць.

2. В середньому 98% продажу здійснюються за готів�

ковий розрахунок, бо підприємство здійснює роздрібну

торгівлю споживачам населення, а 2% здійснюється з

відстроченням платежу в 30�денний термін.

3. Прогнозований рівень інфляції 16% в місяць у 2016

році, 8% — 2017, 6% — 2018, 5% — 2019, 5% — 2020

роки. Дані підібрані відповідно до постанови Правління На�

ціонального банку України "Про основні засади грошово�

кредитної політики на 2016—2020 роки"

4. Залишок грошових коштів на 1 січня 2016 року згідно

з балансом складає 165 тис. грн.

Для розрахунку візьмемо фактичні дані за 2015 рік

(табл. 5).

На основі фактичних даних проводиться розрахунок

витрат на товари, величини інших витрат, виручки від реа�

лізації продукції, планового чистого доходу, величини по�

датку на прибуток, величини планових грошових надход�

жень та запланованого відтоку грошових коштів. Резуль�

тати прогнозованих розрахунків наведені в таблиці 6.

Розрахуємо сальдо грошового потоку (надходження

мінус витрати) результати розрахунку сальдо грошового

потоку наведені в таблиці 7.

Розрахуємо показники ефективності використання

грошових потоків ПП "Словечанське споживче товариство"

на 2016 та 2017 роки, та порівняємо з показниками 2015

року (табл. 8).

Порівнявши динамічні показники платоспроможності

ПП "Словечанське споживче товариство", виявлено, що

показники ефективності грошових потоків у плановому

періоді за 2016—2017роки значно свою ефективність у

порівнянні з 2015 роком, що говорить про ефективне впро�

вадження заходів.

Виходячи з вищенаведених розрахунків, можна виді�

лити необхідні заходи щодо поліпшення управління пото�

ками грошових коштів для ПП "Словечанське споживче

товариство":

1. Підприємству належить зменшити кредиторську і

дебіторську заборгованість. Збільшення дебіторської за�

боргованості негативно впливає на фінансовий стан

підприємства, що зумовлює підвищення сум дебіторів.

Тому підприємство має бути зацікавлене в скороченні

термінів погашення платежів. ПП "Словечанське спожив�

че товариство" повинне скоротити терміни погашення де�

біторської заборгованості, використовуючи часткову пе�

редоплату або інші методи впливу на дебіторів.

2. Позбутися надлишку виробничих запасів за раху�

нок раціонального вкладання та використання оборотних

активів. Цього можна досягти шляхом формування достат�

нього обсягу виробничих запасів підприємства відповідно

до потреб його господарської діяльності. Це допоможе

оптимізувати грошові потоки та збільшити ліквідність

підприємства.

3. Визначити свою потребу в необхідному обсязі гро�

шових коштів на майбутній період, встановити системи

джерел їх формування в обсязі, що передбачається, за�

безпечення мінімізації вартості їх залучення на ПП "Сло�

вечанське споживче товариство".

4. Досягти збалансованості дефіцитного грошового

потоку в короткостроковому періоді шляхом використан�

ня "Системи прискорення/уповільнення платіжного обо�

  
1     ( , , ) 6475 
2   5443 
3   1012 
4   6455 
5    19 
6   (3 – 6)  1 

Таблиця 5. Фактичні дані ПП "Словечанське споживче товариство" 2015 рік, тис. грн.

  2016 2017 
1   ( )    ( , , 

)  
8728,71 9443,31 

2   5909,74 6416,49 
3   1073,23 1138,16 
4   6982,97 7554,65 
5    349,15 377,73 
6   1745,74 1888,66 

Таблиця 6. Прогнозування об'єму продажу у 2016—2017 роках, тис. грн.

 2016 2017 
1  ( )    
2 98%    8750,13 9254,44 
3 2%      125,50 174,57 
4  8875,63 9429,01 
5  ( )    
6   5909,74 6416,49 
7   1073,23 1138,16 
8     349,15 377,73 
9  7332,12 7932,38 
10    (4 – 9) 1543,51 1496,63 
11      165 1708,51 
12      (10 + 11) 1708,51 3205,14 

Таблиця 7. Розрахунок сальдо грошового потоку, тис. грн.
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роту", суть якої полягає в розробці на підприємстві орган�

ізаційних заходів щодо прискорення залучення грошових

коштів і уповільнення їх виплат.

5. Знизити об'єм негативного грошового потоку в дов�

гостроковому періоді може бути досягнутий за рахунок

наступних заходів:

a) скорочення об'єму і складу реальних інвестиційних

програм;

b) відмови від фінансового інвестування;

c) зниження суми постійних витрат підприємства.

6. Здійснити стимулювання припливу грошових коштів

можна за рахунок зовнішніх джерел фінансування:

a) торгові кредити;

b) кредити банків;

c) цінні папери і векселі.

ВИСНОВОК
Ефективність управління грошовими потоками ви�

значається синхронізацією надходжень та виплат, під�

тримкою постійної платоспроможності підприємства та

раціональним використанням фінансових ресурсів, які

формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел. Управління

грошовими потоками є важливою ланкою фінансового

менеджменту, що охоплює всю систему управління

підприємством. Від якості управління грошовими потока�

ми залежить подальший розвиток підприємства та кінце�

вий результат його фінансово�господарської діяльності.

Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищення

ефективності управління грошовими потоками підприємств

необхідно:

— залучати в практику розрахунок системи показників

грошових потоків як вимірників фінансової стійкості та

платоспроможності;

— досліджувати галузеві закономірності грошових

потоків та враховувати їх у практиці обліку та аналізу

підприємства;

— визначати потоки в обліковій, у тому числі опера�

тивній, інформації для формування своєчасного та повно�

го інформаційного забезпечення аналізу руху грошових

коштів підприємств;

— удосконалити методику аналізу грошових потоків.
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Таблиця 8. Показники оцінки ефективності грошових потоків
ПП "Словечанське споживче товариство" за 2015—2017 роки

 
 , (+,-)

2015 2016 2017 2016- 
2015 

2017-
2016 

1.      , . 11,85 0,82 0,67 -11,03 -0,15
2.    , . 28,58 36,56 37,92 7,98 1,36
3.    , . 5,35 7,26 8,15 1,91 0,89
4.       , % 0,01 0,05 0,06 0,04 0,01
5.     , % 0,73 1,21 1,36 0,48 0,15
6.     ,% 0,14 0,27 0,36 0,13 0,09
7.     , % 99,27 99,36 99,44 0,09 0,08
8.     , % 99,86 99,88 99,91 0,02 0,03 


