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Функціонування підприємства — це складний
динамічний процес, що є результатом неперерв-
ного циклічного руху грошових коштів. Однією
із проблем, що виникають перед підприємствами
в сучасних умовах, є відновлення і збереження
динаміки циклів операційної, інвестиційної і
фінансової діяльності, що є запорукою необхід-
ної ліквідної позиції підприємства і реалізації
його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми
неможливе без глибоких досліджень економіч-
них механізмів, що визначають грошові потоки
кожного окремого суб'єкта господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальна мета управління грошовими кошта-
ми — забезпечення збалансованості їх потоків, що
надає можливість підтримувати достатній рівень
платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства. Планування грошових потоків ос-
таннім часом набуває все більшої актуальності.
Серед дослідників, які намагалися розв'язувати
проблеми управління грошовими потоками, слід
виділити праці І.А. Бланка, О.О. Орлова,
М.Ю. Горохова, А.М. Поддєрьогіна, В.В. Бочаро-
ва, А.Д. Шеремета та ін. Разом із тим, необхідно
відзначити, що методику управління грошовими
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потоками як самостійним фінансовим об'єктом
розроблено ще недостатньо. Зокрема відсутній
комплексний інструментарій щодо їх оптимізації,
який би зміг охопити всю сукупність грошових
потоків підприємства, реально вплинути на пол-
іпшення його фінансового стану.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунту-

вання сутності управління грошовими потока-
ми підприємства, визначення ролі системи уп-
равління грошовими потоками та напрямів пол-
іпшення фінансового стану суб'єкта господарю-
вання на базі узагальнення існуючих концепцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління грошовими потоками являє со-

бою систему принципів і методів розробки й
реалізації управлінських рішень, пов'язаних з
формуванням, розподілом і використанням
коштів підприємства й організацією їхнього
обороту [1]. Ефективним управлінням можна
досягти фінансової рівноваги, отримання при-
бутку та підтримати платоспроможність, що
забезпечить виживання, стабільне функціону-
вання та процвітання будь-якого з суб'єктів
господарювання в жорстких умовах ринку.
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Серед економістів існують різні тлумачення
визначення терміна "грошовий потік". Загалом,
грошовий потік, по-перше, це сукупність розпо-
ділених у часі надходжень і виплат коштів у ході
фінансово-господарської діяльності. По-друге,
це вимірник здатності підприємства покривати
свої витрати, погашати зобов'язання своїми ре-
сурсами та ефективно розміщувати кошти для
їхнього примноження [2]. З точки зору управл-
іння, грошові кошти — це мобільний актив, що
швидко змінюється, тому планові показники
навіть на невеликий період часу можуть зовсім
не відповідати реальному стану справ [3].

Потреба в створенні ефективної системи
управління грошовими потоками підприємства
незаперечна, як і важливість усвідомлення не-
обхідності розробки теоретичних аспектів її
функціонування для апарату фінансового ме-
неджменту підприємств.

Фінансова стабільність передбачає, що гро-
шові надходження підприємства дорівнюють,
або перевищують потребу в капіталі для вико-
нання поточних платіжних зобов'язань [2].
Отже, основною метою управління грошовими
потоками повинно бути — забезпечення фінан-
сової стабільності підприємства, шляхом зба-
лансування обсягів надходжень і витрат коштів
і їхньої синхронізації в часі.

Розгляд фінансової стабільності з позицій
управління грошовими потоками має важливе
значення для прийняття ефективних управлі-
нських рішень.

Система управління рухом грошових коштів
суб'єкта господарювання є індивідуальною для
кожного підприємства, оскільки необхідно врахо-
вувати особливості його фінансово-господарської
діяльності та специфічні умов зовнішнього і внут-
рішнього середовища її реалізації. Але у більшості
починаючих вітчизняних підприємств відсутня
належна організація фінансової системи, немає
взаємозв'язку між структурними підрозділами, не
встановлені і не розмежовані їх функції, відсутні
кваліфіковані фахівці; що перешкоджає створен-
ню системи управління грошовими потоками.

У зв'язку з цими факторами, особливої акту-
альності набуває підвищення якості управління
грошовими потоками підприємства, шляхом роз-
робки нових форм та методів управління, з оріє-
нтацією на специфіку діяльності підприємства.

Ефективна система управління грошовими по-
токами охоплює такі елементи: облік грошових
коштів, фінансовий аналіз, планування надходжень
та виплатів, прогнозування стратегії використан-
ня грошових коштів, прийняття управлінського
рішення з метою оптимізації потоку, контроль за
раціональністю використання грошових коштів.

Як кожна сукупність взаємопов'язаних еле-
ментів, система управління грошовими потоками
має свої об'єкт і суб'єкт. Якщо об'єктом управлін-
ня в ній виступають грошові потоки підприємства,
пов'язані здійсненням різноманітних господарсь-
ких та фінансових операцій, то суб'єктом є фінан-
сова служба, склад та чисельність якої залежать
від розміру, організаційної структури підприєм-
ства, кількості операцій, напрямів та видів діяль-
ності. Ефективна система управління грошовими
потоками повинна охоплювати такі елементи:
фінансовий, стратегічний аналіз; контроль; плану-
вання та прогнозування [4].

Необхідно виділити такі напрями аналізу
грошових потоків: оцінка ліквідності і платос-
проможності в коротко і довгостроковій перс-
пективах; визначення різниці між кредиторсь-
кою і поточною дебіторською заборгованістю;
розрахунок чистого оборотного капіталу; оці-
нка раціональності управління грошовими кош-
тами та формування грошового потоку; фор-
мування вихідної бази для прийняття управлі-
нських рішень; прогнозний аналіз грошових
потоків підприємства. Оцінка ефективності
управління грошовими коштами на підприєм-
стві стає вихідною інформацією для подальших
управлінських рішень, а саме: для прогнозуван-
ня майбутніх грошових потоків. Тож аналіз
грошових потоків, що характеризує причини
зміни ліквідності і фінансової стійкості під-
приємства, необхідно проводити в ході загаль-
ного фінансового аналізу. Оперативна, повна і
достовірна інформація про рух грошових
коштів повинна сприяти підвищенню якості
управлінських рішень, які безпосередньо в по-
дальшому впливають на фінансовий стан
підприємства. Тому необхідно розробити ком-
плексну методику аналізу грошових потоків,
яка б дозволила охопити максимальний обсяг
бухгалтерської та аналітичної інформації [5].

Грошові кошти відіграють важливу роль для
нормального існування підприємства, тому не-
обхідно визначати стратегію й тактику управлі-
ння їхнім формуванням і використанням. З ме-
тою ефективного управління грошовими пото-
ками та фінансовою діяльністю підприємства в
цілому доцільно вводити в практику розрахунок
системи показників грошових потоків як вимір-
ників фінансової стійкості, платіжної стабіль-
ності та нормальної платоспроможності [2].

Планування грошових потоків — важливий
етап управління фінансовою діяльністю під-
приємств. Шляхом ефективного впровадження
системи планування й прогнозування досягаєть-
ся раціональне використання грошових потоків:
операційна, інвестиційна та фінансова діяльність
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забезпечуються необхідними грошовими ресур-
сами [5]. До основних методів необхідно віднес-
ти наступні: техніко-економічні розрахунки,
економіко-статистичні, порівняння, балансовий
метод, факторний аналіз [3]. Управління рухом
грошових коштів стає одним із першочергових
завдань, бо керівники підприємств щодня сти-
каються з прогнозуванням і управлінням грошо-
вими потоками. Вони вирішують, як уберегти
гроші від інфляції, як забезпечити нормальну
поточну діяльність, підтримати репутацію
підприємства як надійного фінансового партне-
ра. Але при цьому необхідно уникати надлиш-
кових грошей, бо їх можна використати для ко-
роткострокових укладень, що в подальшому
призведе до отримання додаткового доходу.

Сучасна система принципів планування гро-
шових потоків дозволяє підвищити точність про-
гнозів, спростити систему управління [4]. Голов-
ними серед них виступають: 1. Принцип обгрун-
тованості мінімально необхідного обсягу грошо-
вих коштів, який повинен бути в підприємства для
забезпечення його платоспроможності. 2. Прин-
цип пропорційності розподілу грошових коштів
між складовими виробничого процесу. 3. Прин-
цип гнучкості планування грошових коштів. 4.
Принцип оцінювання ефективності використан-
ня грошових коштів. 5. Принцип адекватності
часових інтервалів та способів планування. Згідно
з вищезазначеними принципами можна виділити
такі види планування грошових потоків: довгос-
трокове планування (від 1 до 5 років); середньос-
трокове планування (до 1 року); (короткостро-
кове планування (місяць, квартал). Актуальні
питання розвитку фінансів, обліку і аудиту є важ-
ливим елементом комплексного плану розвитку
підприємства і має специфічні особливості орга-
нізації планового процесу [3].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З розглянутих аспектів управління грошови-
ми потоками можна зробити висновок, що уп-
равління, як важлива складова планування — це
дуже складна і трудомістка робота кожного ке-
рівника підприємства, бо йому щодня необхід-
но приймати безліч управлінських рішень щодо
розподілу і використання грошових коштів,а
також ефективно направляти грошові потоки.
Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищен-
ня ефективності управління грошовими потока-
ми вітчизняних підприємств необхідно: залуча-
ти в практику розрахунок системи показників
грошових потоків як вимірників фінансової
стійкості, платіжної стабільності та нормальної
платоспроможності; досліджувати галузеві за-

кономірності грошових потоків; визначати по-
токи в обліковій, у тому числі оперативній,
інформації для формування своєчасного та по-
вного інформаційного забезпечення аналізу
руху грошових коштів підприємств; удоскона-
лити методику аналізу грошових потоків, ура-
ховувати фактори руху коштів вітчизняних гос-
подарчих суб'єктів в умовах невизначеності та
ризику [5]. Таким чином, інтегруючи оператив-
не, поточне і стратегічне планування грошових
потоків в єдиний процес, можна досягти узгод-
женості руху грошових коштів із тактичними і
стратегічними завданнями підприємства в часі і
просторі. Такий підхід до концепції планування
грошових потоків дозволить спрямувати
діяльність підприємства на досягнення фінансо-
вої стійкості та платоспроможності.
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