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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

У статті розглянуто наукові основи 
організації процесу управління грошовими 
потоками підприємства, досліджено його 
принципи та етапи. Розроблено теоретичні, 
методологічні положення і практичні 
рекомендації щодо управління грошовими 
потоками підприємства. Запропоновано 
концептуальні підходи до оптимального 
управління грошовими потоками 
підприємства. 

The scientific basics of enterprise cash flows 
management process organization is covered 
in  the  article,  its  principles  and  stages  are  
investigated. Theoretical, methodological 
provisions and practical recommendations 
concerning of enterprise cash flows 
management are developed. Conceptual 
approaches to enterprise cash flows optimum 
management are offered. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах ринкових відносин 

основним завданням підприємства є підвищення ефективності його функціонування за 
рахунок раціонального управління грошовими потоками, яке дозволить забезпечити 
фінансову рівновагу та ритмічність діяльності підприємства, прискорити обіг капіталу, 
знизити ризик неплатоспроможності та отримати прибуток. 

Велику увагу до управління грошовими потоками обумовлено необхідністю: 
ефективного управління оборотним капіталом (оцінки короткострокових потреб у наявних 
грошах та управління запасами); планування часових параметрів капітальних витрат; 
управління капітальними потребами (фінансування за рахунок власних коштів або кредитів 
банку); управління витратами та їхньою оптимізацією для більш раціонального розподілу 
ресурсів підприємства у процесі виробництва та управління економічним зростанням. 

Економічне зростання підприємства базується на підтримці його фінансової рівноваги 
та водночас на забезпеченні максимізації основного цільового показника – вартості 
підприємства, головним чинником формування якої є грошові потоки. Тому дослідження 
питань управління грошовими потоками є першочерговими та досить актуальними. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретичні та практичні питання 
управління грошовими потоками вивчали вітчизняні учені: Г. Вознюк, О. Дзюблюк,  
А. Загородній, Л. Лігоненко, Н. Невмержицька, О. Ролько, В. Харченко, М. Матвієць,  
Н.  Перловська,  О.  Мицак,  Р.  Слав’юк,  Т.  Смовженко,  О.  Сорокіна,  О.  Терещенко,  а також 
когорта зарубіжних учених:  М.  Бертонеш,  Ю.  Брігхем,  Дж.  Ван Хори,  Б.  Койлі,  Б.  Коласс,   
Р. Найт, Б. Райзберг, Т. Райс, Л. Риндін, Г. Шамаев та інші.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У більшості наукових 
досліджень приділено мало уваги комплексному підходу до процесу управління грошовими 
потоками підприємства. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір 
напряму дослідження у науковому та практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження та розробка теоретичних,  
методологічних положень і практичних рекомендацій щодо управління грошовими потоками 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 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. 
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Грошові потоки, які формуються на підприємстві у процесі його господарської 
діяльності, є важливим самостійним об’єктом управління [1, 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 [2, 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. 

Будь-який процес управління базується на визначених принципах. Не є виключенням 
і процес управління грошовими потоками, адже він є складовою частиною загальної системи 
управління господарською діяльністю підприємства. Основними принципами управління 
грошовими потоками підприємства є принцип інформативної достовірності, забезпечення 
збалансованості, ліквідності, ефективності. 

Так, 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. 

Реалізація принципу забезпечення збалансованості пов’язана з оптимізацією 
грошових потоків підприємства в процесі управління ними. 

Реалізація принципу ефективності в процесі управління грошовими потоками полягає 
у забезпеченні ефективного використання грошових коштів, що сприяє формуванню 
додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій. 

У процесі управління грошовими потоками необхідно забезпечити достатній рівень 
ліквідності. Реалізація цього принципу може бути досягнута шляхом синхронізації додатного 
та від’ємного грошових потоків досліджуваного періоду.  

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. 

Перший етап управління полягає у забезпеченні повного та достовірного обліку 
грошових потоків підприємства та формуванні необхідної звітності.  У процесі цього етапу 
управління грошовими потоками забезпечується координація функцій і завдань служб 
бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту підприємства. Основною метою 
організації обліку та формування відповідної звітності, яка характеризує грошові потоки 
підприємства, є забезпечення фінансових менеджерів необхідною інформацією для 
проведення їх всебічного аналізу, планування та контролю. 

Одним із основних етапів процесу управління грошовими потоками є аналіз грошових 
потоків підприємства у попередньому періоді.  

Під аналізом грошових потоків підприємства розуміють процес дослідження системи 
показників, їх формування на підприємстві, виявлення основних тенденцій та 
закономірностей з метою з’ясування резервів подальшого підвищення ефективності 
управління ними [3, с.95]. 

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 
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структури грошових потоків підприємства (грошовий потік від операційної, інвестиційної, 
фінансової діяльності та загальний грошовий потік, валовий і чистий грошовий потік тощо.) 

Показники аналізу грошових потоків забезпечують підтримку фінансової рівноваги 
підприємства та надають інформацію для оцінки ефективності фінансових рішень  
[4, с.16–17]. 

Основною метою цього етапу є виявлення рівня достатності формування грошових 
коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості додатного та від’ємного 
грошових потоків підприємства за обсягом і в часі.  Результати,  які отримують на другому 
етапі управління, використовуються на наступних двох етапах, тобто для виявлення резервів 
їх оптимізації та планування на наступний період. 

Оптимізація грошових потоків надає змогу підтримувати фінансову рівновагу, яка 
досягається за умови, якщо попит підприємства на грошові кошти дорівнює його пропозиції 
(наявним грошовим коштам) у кожний період [5, с.94]. 

Важливою умовою оптимізації грошових потоків є вивчення факторів, які впливають 
на їх обсяг і характер формування у часі. До зовнішніх факторів можна віднести загальну 
проблему неплатежів, низький рівень виробництва та купівельної спроможності, 
несприятливі умови кредитування, недосконалість податкової політики. Внутрішніми 
факторами, які впливають на грошовий оборот підприємства, є: висока собівартість 
продукції, низька конкурентноздатність, відсутність ринків збуту, брак джерел 
довготермінового фінансування капіталовкладень тощо. 

Вагоме значення у процесі оптимізації займає аналіз інформації, який є не лише 
основою для обґрунтування та вибору певного напряму оптимізації,  але й може виступати 
індикатором задовільності стану об’єкта оптимізації. Не менш важливу роль у здійсненні 
оптимізації має і оцінка отриманих результатів вибору, яку можна розглядати також в якості 
кінцевого індикатора, який здатен надати інформацію про досягнення мети оптимізації  
[6, с.109]. 

Основними завданнями, які вирішуються на етапі оптимізації грошових потоків 
підприємства, є: виявлення та реалізація резервів, які дозволяють знизити залежність 
підприємства від зовнішніх джерел залучення грошових коштів; забезпечення 
збалансованості грошових потоків у часі та за обсягами; забезпечення більш тісного 
взаємозв’язку грошових потоків за видами господарської діяльності підприємства; 
підвищення обсягу та якості чистого грошового потоку. 

У основі оптимізації грошових потоків підприємства повинна бути збалансованість 
обсягів додатного та від’ємного грошового потоку. Відсутність такої збалансованості 
призводить до утворення дефіцитного і надлишкового грошового потоку, що однаково 
негативно впливає на діяльність підприємства. 

Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку підприємства проявляються у 
зниженні ліквідності та рівня платоспроможності підприємства, що призводить до зростання 
кредиторської заборгованості, зростання тривалості фінансового циклу підприємства та 
зниження показників ефективності використання капіталу підприємства.  

Негативні наслідки надлишкового грошового потоку, перш за все, проявляються у 
тому,  що грошові кошти,  які не задіяні в обороті підприємства,  породжують значні 
альтернативні витрати. Втрачається реальна вартість тимчасово вільних коштів унаслідок 
інфляції, уповільнюється оборотність капіталу через простій коштів, втрачається частина 
потенційного доходу у зв’язку з втраченою вигодою від прибуткового розміщення коштів у 
операційному або інвестиційному процесі. 

Таким чином, оптимізація грошових потоків являється процесом вибору найкращих 
форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов та особливостей здійснення його 
господарської діяльності. 

Результати оптимізації грошових потоків знаходять своє відображення у системі 
планів формування та використання грошових коштів у наступному періоді.  
Етап планування грошових потоків підприємства займає важливе місце в системі управління 
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ними. Планування грошових потоків здійснюється у формі багатоваріантних планових 
розрахунків при різноманітних сценаріях розвитку. 

Результати розрахунків цих показників відображаються у спеціальному  
плановому документі – «плані надходження та витрат грошових коштів», який є  
однією з головних форм поточного фінансового плану. Основною метою розробки  
плану надходження та витрачання грошових коштів є прогнозування у часі  
валового та чистого грошових потоків підприємства у розрізі окремих видів  
його господарської діяльності та забезпечення постійної платоспроможності на всіх  
етапах планового періоду.  На основі розробленого плану надходження та витрат  
грошових коштів підприємства повинна формуватися система поточних  
бюджетів (платіжних календарів), які виступають головною формою оперативного 
планування грошових потоків.  

Платіжний календар є найбільш ефективним та надійним інструментом  
оперативного управління грошовими потоками підприємства. Платіжний календар  
надає можливість фінансовим службам підприємств здійснювати оперативний  
контроль за надходженнями та витратами коштів, вчасно фіксувати зміну  
фінансової ситуації і застосовувати коригувальні заходи для синхронізації  
додатного та від’ємного грошових потоків і забезпечувати стабільну платоспроможність 
підприємства. 

Застосування платіжного календаря дозволить: підвищити контрольованість  
поточних платежів, що знижує втрати від нецільового використання коштів, та  
прозорість бізнесу; створити обґрунтовані середньострокові та короткострокові  
плани надходжень та виплат;  мати в оперативному режимі повну та достовірну  
інформацію про наявність грошових коштів, заощаджувати при залученні  
додаткових кредитів та додатковому фінансуванні [7, c.63]. 

Наступним етапом управління грошовими потоками підприємства є забезпечення 
ефективного контролю. Основною метою контролю за рухом грошових коштів є своєчасне 
виявлення відхилень від запланованих заходів і їх усунення для забезпечення виконання 
розроблених планів, досягнення поставлених цілей і задач. 

Інформаційним забезпеченням контролю грошових коштів є план руху грошових 
коштів та інші плани розвитку підприємства, результати аналізу стану грошових потоків та 
ефективності управління ними, облікові (фактичні) дані про рух коштів.  

Поетапне здійснення управління грошовими потоками підприємства  
забезпечить постійний моніторинг рівномірності і синхронності формування грошових 
потоків. 

Оптимальне управління грошовими потоками може здійснюватися згідно двох 
основних підходів – збалансування надходжень і витрат та формування критичного мінімуму 
залишків грошових коштів підприємства. 

Перший підхід передбачає оптимізацію вхідних і вихідних потоків з метою 
досягнення фінансової рівноваги та стійкої платоспроможності.  

Перевагами цього підходу є використання оптимально можливого рівня грошових 
коштів та отримання доходів, зумовлених більш швидким обертанням коштів. Недоліком 
підходу є те, що існує ймовірність ризику порушення запланованого руху надходжень 
грошових коштів. Оскільки підхід оснований на концепції оптимального використання 
грошових коштів, то недостатність або відсутність грошових резервів може суттєво знизити 
рівень платоспроможності підприємства. 

Другий підхід пропонує управління залишками грошових коштів та ґрунтується  
на нормуванні критичного залишку, що забезпечить стійку платоспроможність. 
Встановлення нормативу грошових залишків здійснюється шляхом застосування  
економіко-математичних і факторно-аналітичних моделей. Норматив є мінімально достатнім 
розміром грошових коштів, необхідних для забезпечення господарських потреб 
підприємства. 
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Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, ефективність управління 
грошовими потоками визначається синхронізацією надходжень та виплат, підтримкою 
постійної платоспроможності підприємства та раціональним використанням фінансових 
ресурсів, які формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел. 

Управління грошовими потоками є важливою ланкою фінансової  
політики, складовою фінансового менеджменту, що охоплює всю систему  
управління підприємством. Від якості управління грошовими потоками залежить  
подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його фінансово-господарської 
діяльності. 

Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищення ефективності управління 
грошовими потоками вітчизняних 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 оперативній, інформації для формування 

своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху грошових коштів 
підприємств; 

- удосконалити методику аналізу грошових потоків; 
- ураховувати фактори руху коштів вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах 

невизначеності та ризику. 
Подальші дослідження варто спрямувати на розробку концептуальних положень 

системи управління грошовими потоками підприємства та обґрунтування теоретико-
методологічних засад побудови її організаційно-економічного механізму в умовах мінливого 
ринкового середовища. 
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