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Анотація 
У статті узагальнено принципи управління грошовими потоками підприємства. Запропоновано 

концептуальні підходи до оптимального управління грошовими потоками підприємства та систематизовано 

методи оцінювання ефективності управління грошовими потоками підприємства 
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Abstract.  

Cash flows management principles generalized covered in the article. Conceptual approaches to enterprise cash 

flows optimum management are offered and methods of estimation of efficiency of management of cash flows of the 

enterprise are systematized 
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Вступ 

Функціонування підприємства являє собою складний динамічний процес, опосередкований 

циклічним рухом грошових коштів. В умовах ринкової економіки сучасного рівня розвитку інтерес 

до досліджень природи грошових коштів, особливостей і закономірностей їх руху обумовлений 

необхідністю пошуку доступних підприємству джерел фінансування із забезпеченням оптимальної їх 

структури, раціонального розміщення коштів у відповідних елементах активів підприємства, 

забезпечення ліквідності і довгострокової платоспроможності підприємства, стійкості його розвитку. 

Ефективність роботи підприємства повністю залежить від організації і системи управління 

грошовими потоками. Дана система створюється задля забезпечення виконання короткострокових і 

стратегічних планів підприємства, підтримання платоспроможності і фінансової стійкості, більш 

раціонального використання активів і джерел їх формування, а також мінімізації витрат на 

фінансування господарської діяльності. Від якості управління грошовими потоками залежить не 

тільки стійкість і ефективність роботи підприємства, але і здатність до майбутнього розвитку, 

досягнення фінансового успіху в довгостроковій перспективі.  

Грошові кошти, які одержує підприємець у результаті своєї діяльності, називаються грошовим 

потоком [1, с. 158]. Грошові надходження повинні мати постійний, динамічний характер. Це означає, 

що грошовий потік бажано мати безперервним. Поняття "грошовий потік" (Cash flow) включено у 

фінансову діяльність вітчизняних підприємців з іноземних джерел. Ознайомлення з науковими 

працями провідних учених-економістів показало, що існує значна кількість підходів до трактування 

грошового потоку як економічної категорії. Так, на думку Є. Ф. Брігхема, під грошовим потоком слід 

розуміти "...фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму протягом деякого визначеного 

періоду" [2, с. 425]. Вітчизняні вчені-економісти В. А. Верба та О. А. Загородніх розширюють 

поняття грошового потоку, підкреслюючи, що це "...різниця між кількістю отриманих і витрачених 

грошей..." [3, с. 75]. С. О. Москвін [4, с. 54] при визначеності грошового потоку обмежується 

поняттям різниці між грошовими надходженнями й витратами.  

Метою статті є систематизація методів оцінювання ефективності управління грошовими потоками 

підприємства. 

Виклад основних результатів досліджень 

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, тобто таким, що містить у собі 

різноманітні види цих потоків, які обслуговують господарську діяльність, а саме грошовий потік від 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Незбалансованість і нерівномірність надходжень 

та виплат у розрізі часових інтервалів грошових потоків може призвести як до тимчасового дефіциту, 

так і до виникнення тимчасово вільних їх обсягів. 

Грошові потоки, які формуються на підприємстві у процесі його господарської діяльності, є 

важливим самостійним об’єктом управління [5, с.150]. Управління грошовими потоками – один із 



найважливіших сегментів фінансової роботи на підприємстві, від ефективності організації якого 

залежать як поточні результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку господарюючого суб’єкта 

[6, с.237]. Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги 

підприємства у процесі його розвитку шляхом збалансування обсягів надходжень і витрат грошових 

коштів та синхронізація їх в часі. 

Значення та роль грошових потоків для діяльності підприємства зумовлює необхідність 

підвищення ефективності процесу управління ними.  

Основними принципами управління грошовими потоками підприємства є: 

- принцип інформативної достовірності, передбачає забезпечення системи управління грошовими 

потоками підприємства необхідною інформаційною базою, яка містить повну, правдиву та 

неупереджену інформацію про зміни і рух грошових коштів у результаті різних видів діяльності. 

- забезпечення збалансованості, реалізація цього принципу пов’язана з оптимізацією грошових 

потоків підприємства в процесі управління ними. 

- ліквідності, реалізація цього принципу може бути досягнута шляхом синхронізації додатного та 

від’ємного грошових потоків досліджуваного періоду. 

- ефективності, реалізація цього принципу в процесі управління грошовими потоками полягає у 

забезпеченні ефективного використання грошових коштів, що сприяє формуванню додаткових 

інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій. 

Базуючись на зазначених принципах, на підприємстві здійснюється організація процесу 

управління грошовими потоками, який послідовно охоплює наступні основні етапи: 

- забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків підприємства та формування 

необхідної звітності; 

- аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді; 

- оптимізація грошових потоків підприємства; 

- планування грошових потоків підприємства у розрізі різних видів; 

- забезпечення ефективного контролю за грошовими потоками підприємства.  

Основними показниками, які використовуються при аналізі грошових потоків, є: 

- показники ліквідності та платоспроможності (чистий оборотний капітал, коефіцієнт поточної 

ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт 

операційної ліквідності, маневреність функціонуючого капіталу), 

- показники динаміки і структури грошових потоків підприємства (грошовий потік від 

операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та загальний грошовий потік, валовий і чистий 

грошовий потік тощо.) 

Аналіз ефективності управлінні грошовими потоками передбачає оцінку рівня його оптимізації. [7, 

с.16–17]. 

Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів 

вхідних та вихідних грошових потоків. На результати господарської діяльності підприємства 

негативний вплив справляють як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки [8, с. 59]. 

Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються в зниженні ліквідності і рівня 

платоспроможності підприємства, зростання простроченої кредиторської заборгованості, затримці у 

виплаті заробітної плати та ін. 

Негативні наслідки надлишку грошового потоку виявляються у втратах реальної вартості 

тимчасово вільних грошових коштів від інфляції, втратах потенційного доходу від не 

використовуваних грошових активів як короткострокових фінансових інвестицій. 

Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку залежать від характеру дефіцитності - 

короткострокової чи довгострокової. 

Синхронізація грошових потоків ґрунтується на коваріації вхідного та вихідного грошових 

потоків. У процесі синхронізації має бути забезпечене підвищення рівня кореляції між цими двома 

видами грошових потоків. 

Висновки 

Отже, управління грошовими потоками – один із найважливіших сегментів фінансової роботи на 

підприємстві, від ефективності організації якого залежать як поточні результати діяльності, так і 

майбутні темпи розвитку господарюючого суб’єкта. Управління грошовими потоками ґрунтується на 

таких принципах як:  принцип інформативної достовірності; забезпечення збалансованості; 

ліквідності; ефективності. 



Аналіз ефективності управління грошовими потоками передбачає розрахунок та аналіз низки 

показників, які характеризують структуру, динаміку зміни грошових потоків, ефективність їх 

формування та оптимізації. 
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