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Отже, рентабельність – це показник економічної ефективності виробництва 

підприємства, який відображає кінцеві результати його господарської діяльності.  

В сучасних умовах важливим питанням для підприємств є пошук можливостей 

підвищення конкурентоспроможності власної продукції за рахунок зменшення витрат 

та збільшення рівня доходів, що буде сприяти зростанню рентабельності підприємства. 
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ВХІДНІ ТА ВИХІДНІ ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 

 

Розвиток ринкових процесів в Україні спричиняє підвищення уваги до визначення 

ефективності управління грошовими потоками,  оскільки саме грошові потоки 

забезпечують господарську діяльність, отримання позитивних фінансових результатів 

та задоволення інтересів власників підприємств. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що більшість підприємств знаходяться 

в складному фінансовому стані та відчувають нестачу фінансових ресурсів, спричинену 

неефективним управлінням грошовими потоками. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичне і методологічне обґрунтування  

сутності вхідних і вихідних грошових потоків розглянуто у працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених, зокрема Яструбецької Л.С., Васюренко О.В., Шевчук В.Р., 

Поддєгоріна А.М. та інших. 

Метою статті є систематизація підходів до визначення сутності  вхідних і 

вихідних грошових потоків підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою виживання й стабільного 

фінансового стану підприємства є правильна організація управління грошовими 

потоками, яка суттєво впливає на кінцеві результати господарювання. 

Терміну грошовий потік, який набув ужитку наприкінці 50- х років минулого 

сторіччя, спочатку використовувався виключно у процесі визначення вартості 

фінансових активів та оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Пізніше 

грошові потоки набули значно ширшого значення та використання у фінансовій 

практиці. Визначальним етапом у розвитку економічної категорії «грошовий потік» 

став перехід до вирішення дилеми «ризик-прибутковість» як запобіжника ймовірного 

банкрутства та фінансового краху [1]. 
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Існують різні визначення поняття «грошовий потік». Е. Джонс : «...у бізнесі рух 

грошей є ключовим чинником його прогресу й успіху. Ми називаємо це потоком 

грошових коштів»[2]. 

І. О. Бланком грошовий потік підприємства визначено як ―сукупність 

розподілених за окремими інтервалами періоду часу, що розглядається, надходжень та 

виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю, рух яких 

пов'язаний з чинниками часу, ризику та ліквідності‖ [3, с. 17]. 

За ПСБО ғ4 ―Звіт про рух грошових коштів‖ під грошовими потоками розуміють 

надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів [4]. 

На сьогодні виділяють два підходи до визначення грошових потоків. Згідно 

першого підходу грошовий потік є різницею між отриманими й виплаченими 

підприємством коштами за визначений термін, тобто як суму надлишку (недостачі) 

грошових ресурсів [5]. Прихильники другого підходу вважають грошовими потоками 

рух коштів (обіг), тобто їх надходження (притоки) й виплати (відтоки) за визначений 

період часу [6]. 

За думкою В. Бочарова грошовий потік - це обсяг грошових засобів, який отримує 

і сплачує підприємство впродовж звітного або планового періоду [7]. 

Поддєрьогін А. М. та Невмежицький Я. І. дають найбільш широке визначення 

грошового потоку і визначають його як сукупність послідовно розподілених у часі 

подій, які пов‘язані з відокремленим та логічно завершеним фактом зміни власника 

грошових ресурсів через виконання зобов‘язань між економічними агентами 

(суб‘єктами господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними 

організаціями) [8]. 

Таким чином, грошовий потік відіграє важливу роль у функціонуванні суб‘єкта 

господарювання й забезпеченні створення доданої вартості та  зростання вартості 

підприємства як цілісного майнового комплексу. 

Вхідні і вихідні грошові потоки є найбільш обмеженим ресурсом в сучасних 

економічних умовах, тому успіх фінансово-господарської діяльності підприємства 

визначається спроможністю керівництва мобілізувати наявні кошти та ефективно їх 

використовувати. Управління грошовими потоками особливо важливе для підприємств 

з погляду необхідності: 

- регулювання ліквідності балансу; 

- управління оборотними активами; 

- планування тимчасових параметрів капітальних витрат і джерел їх 

фінансування; 

- управління поточними витратами; 

- прогнозування економічного зростання [9]. 

Висновок. Отже, розглянувши теоретичні основи вхідних і вихідних грошових 

потоків можна сказати, що грошові потоки — це надходження та вибуття грошових 

коштів та їх еквівалентів. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В ринкових умовах господарювання метою діяльності будь-якого суб‘єкта 

підприємницької діяльності є отримання певного розміру прибутку. Значна увага до 

прибутку зумовлена тим, що він є не лише показником, який характеризує  ефективне 

функціонування   підприємства, проте має важливе практичне значення. Саме прибуток 

є джерелом формування фінансових ресурсів підприємств. Разом з тим, прибуток як і 

будь-який абсолютний показник, не надає можливості оцінити в повній мірі 

ефективність господарської діяльності. Досліджуючи прибуток як можливість 

подальшого розвитку і ефективного функціонування підприємства, необхідно велику 

увагу звернути й на відносний показник прибутку – рентабельність, а також визначити 

напрямки підвищення рентабельності. 

Питання, пов‘язані із сутністю та напрямками зростання прибутку розглядаються 

в роботах таких зарубіжних та українських вчених як І.О. Бланк, О. С. Філімоненко Р. 

Коха, А. Д. Шеремет,  та ін. В роботах В. Меца , М. А. Болюха, Н. О. Власової  

розглянуто питання аналізу, прогнозування та планування фінансових результатів.  

Метою даної роботи є аналіз резервів підвищення прибутковості вітчизняних 

підприємств. 

В сучасній економічній літературі поняття прибутку вчені трактують по-різному. 

На думку І. О. Бланка, Н. М. Селезньової прибуток являє собою виражений у грошовій 

формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його 

винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, який представляє собою 

різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї 

діяльності [2, с.15; 3, с. 198-199]. Відповідно до П(С) БО 3 «Звіт про фінансові 

результати» прибутком є сума, на яку доходи від певного виду діяльності 

перевищують витрати [3]. Дещо схожим є визначення прибутку, подане А. А. 

Мазаракі, який визначає прибуток як різницю між ціною реалізації та собівартістю 

продукції, між обсягом отриманого виторгу та сумою витрат на виготовлення та 
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