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У статті розглянуто актуальні питання управління грошовими потоками підприємств. Визначено напрями удосконалення управління грошовими потоками підприємств.
Запропоновано способи оптимізації грошових потоків.
This article researches into the problem of cash flow management improvement on the
enterprise. The questions of regulation of cash flow management improvement are considered. The
ways of optimization are reviewed.

Постановка проблеми. Управління рухом грошових потоків є одним із
першочергових завдань, тому що керівники підприємств щодня стикаються з
прогнозуванням та управлінням грошовими потоками. Вони вирішують як
уберегти гроші від інфляції, як забезпечити нормальну поточну діяльність,
підтримати репутацію підприємства як надійного фінансового партнера. Але
при цьому необхідно уникати надлишкових грошей, їх можна використати
для короткострокових вкладень, що в подальшому призведе до отримання
додаткового доходу.
Увага до управління грошовими потоками пояснюється тим, що в ринкових умовах господарювання потенційний власник повинен дати відповідь
на три стратегічні питання: якими повинні бути величина та оптимальний
склад активів підприємства, що дають змогу досягти добробуту; де знайти
джерела фінансування та якою повинна бути їх оптимальна структура; як організувати поточне та перспективне управління фінансовою діяльністю, щоб
забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.
У контексті розв'язку останнього питання управління грошовими потоками є один з ключових моментів під час поточного управління підприємством з позиції оптимального співвідношення між ліквідністю та прибутковістю. Необхідність управління ліквідністю продиктована можливістю виникнення на підприємстві трьох ситуацій, кожна з яких пов’язана з наявністю чи
відсутністю грошових коштів та якістю управління грошовими потоками.
Платоспроможність та ліквідність підприємства безпосередньо залежить від його спроможності своєчасно та в необхідному розмірі генерувати
грошовими потоками. Ця залежність потребує реалізації цілісної системи
прогнозування, планування та контролю за грошовими потоками, що формуються в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, тобто управління грошовими потоками [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато науковців велику
увагу приділяють питанням аналізу руху грошових коштів, оскільки він дає
можливість отримати більш достовірну інформацію про стан бізнесу, ніж звіт
про прибутки і збитки, та менше уваги приділяється плануванню як частині
управління грошовими потоками підприємств [2].
Значення грошей у господарській системі та діяльності ділових одиниць досліджували такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс,
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М. Туган-Барановський, Дж. Кейнс. Важливий внесок у розроблення аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємств зробили
сучасні вітчизняні та зарубіжні економісти, зокрема І. Бланк, В. Бочаров,
Є. Бріґхем, Дж. К. Ван Хорн, В. Галасюк, А. Горбунов, А. Кінг, Г. Ковальчук,
Б. Колас, Ч. Лі, Л. Лігоненко, Л. Павлова, А. Поддєрьогін, Т. Рубінштейн,
Є. Сорокіна, І. Тивончук, М. Тутарінова, Дж. Фіннерті, Н. Хахонова, Ю. Ямпольський та ін.
Питання теорії та практики формування різноманітних економічних
механізмів висвітлено в роботах І. Балабанова, О. Василика, Н. Внукової,
С. Жданова, С. Злупка, О. Кириленко, О. Ковалюка, М. Крупки, І. Лютого,
І. Михасюка, С. Панчишина, С. Реверчука та ін. Водночас, теоретикометодологічні засади побудови організаційно-економічного механізму
управління грошовими потоками підприємств ще не знайшли належного обґрунтування. Зокрема необхідно поглибити наукові дослідження структури
та функцій цього механізму, вирішити завдання, що стосуються розроблення
методологічних рекомендацій із визначення ефективності управління грошовими потоками і розрахунку оптимальної величини залишку грошових коштів, підвищення рівня розрахунково-платіжної дисципліни підприємницьких
структур.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження питання управління грошовими потоками у фінансово-господарській діяльності підприємства
та напрямки його удосконалення, розгляд місця планування в структурі методів управління та оптимізації грошових потоків господарюючого суб’єкта.
Важливість вивчення грошових потоків обумовлюється тим, що вони
обслуговують господарську діяльність підприємства в усіх її напрямках. Від
якісного управління грошовими потоками залежить подальший розвиток
підприємства та кінцевий результат його господарської діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління грошовими
потоками підприємств – це складний неперервний циклічний процес. Під циклом управління грошовими потоками розуміється система послідовних етапів багаторазово повторюваного процесу прийняття і реалізації стратегічних
та оперативно-тактичних рішень з управління грошовими потоками. Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною
загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє
вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане
його головній меті. Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства та формування необхідної звітності, що забезпечить проведення всебічного аналізу грошових потоків.
Аналіз руху грошових коштів дає можливість зробити більш обґрунтовані
висновки про те, в якому обсязі та з яких джерел відбулося надходження на
підприємство грошових коштів та які основні напрямки їх використання. Метою аналізу є оцінка здатності підприємства генерувати грошові потоки в обсягах та за строками здійснення необхідних планових платежів, забезпечення
з оптимізації грошового потоку. Місце аналітичних досліджень в управлінні
грошовими потоками можна визначити за етапами процесу[3]:
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- забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності;
- аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді;
- оптимізація грошових потоків підприємства;
- планування грошових потоків у розрізі різних їх видів;
- забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.
Поетапне здійснення управління грошовими потоками підприємства
забезпечить постійний моніторинг рівномірності і синхронності формування
грошових потоків у розробці окремих інтервалів часу.
Підтримання належного рівня платоспроможності та ліквідності підприємства досягається шляхом відповідної організації руху грошових потоків. Сукупність методів та форм, що використовується підприємством для
організації руху грошових коштів у часі та просторі відповідно до визначених критеріїв та цілей називаємо моделлю управління грошовими потоками
підприємства. Організація моделі управління грошовими потоками здійснюється із дотриманням сукупності певних принципів, основними з яких є наступні:
- інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне та повне представлення фінансової інформації, структурованої відповідно до потреб моделі;
- збалансованість – обґрунтоване використання для потреб управління
грошовими потоками критеріїв та методів групування, зведення та узагальнення грошових потоків підприємства;
- ефективність – визначення оптимального рівня розподілу грошових
коштів у просторі та часі з метою мінімізації затрат на досягнення необхідного ефекту (наприклад, підтримання визначеного рівня ліквідності);
- інші принципи, які визначаються специфікою умов господарювання
конкретного підприємства.
Найпоширенішими плановими фінансовими документами для організації та управління грошовими потоками підприємства коштів є [4]: касовий
бюджет – план надходження та витрачання грошових коштів, що розробляються на фінансовий рік із помісячною сегментацією; платіжний календар –
короткотерміновий план (прогноз) надходження і витрачання коштів підприємства.
Складається платіжний календар із двох частин: витратної та дохідної.
Служить для бюджетування руху наявних на підприємстві коштів і майбутніх фінансових потреб (тобто надлишку або нестачі коштів) і використовується як баланс на конкретну календарну дату. Інформаційною основою платіжного календаря є: план реалізації продукції, кошторис витрат на виробництво, кошторис використання фонду оплати праці, кошторис соціального
страхування, кошторис витрат на підвищення технічного рівня виробництва
тощо.
Платіжний календар як надійний інструмент оперативного управління
грошовими потоками підприємства дає змогу: оптимізувати та максимально
можливо синхронізувати вхідний і вихідний грошовий потоки; забезпечити
пріоритетність платежів підприємства за критерієм їх впливу на кінцеві ре120

зультати його фінансової діяльності; забезпечити ліквідність грошового потоку підприємства.
Оптимізація грошових потоків – процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його
господарської діяльності. Основними цілями оптимізації є забезпечення: збалансованості обсягів грошових потоків, синхронності формування грошових
потоків, росту чистого грошового потоку підприємства.
Спроможність в організації ефективного фінансування та грошового
обороту на підприємстві визначається сукупністю як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів можна віднести загальну проблему неплатежів, низький рівень виробництва та купівельної спроможності, несприятливі умови кредитування, недосконалість податкової політики. Внутрішніми факторами, що впливають на грошовий оборот підприємства є: висока частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції як результат недозавантаженості виробничих потужностей, енерго- та трудозатратність, низька
якість вітчизняної продукції, «тінізація» частини господарського обороту,
відсутність джерел довготермінового фінансування капіталовкладень [5].
В основі оптимізації грошових потоків підприємства повинна бути збалансованість обсягів позитивного та негативного грошових потоків. Відсутність такої збалансованості призводить до утворення дефіцитного і надлишкового грошового потоку, що однаково негативно впливає на діяльність підприємства.
У процесі ліквідації дефіцитного грошового потоку, при зростанні ділової активності, доцільно поряд із заходами операційної діяльності використовувати заходи, які відносяться до фінансової діяльності; якщо підприємство
знаходиться на етапі спаду – рекомендується застосування заходів стосовно
операційної та інвестиційної діяльності.
Ліквідацію надлишкового грошового потоку пропонується здійснювати
за допомогою наступних підходів, що враховують напрямки зміни ділової
активності [4]:
- на початковому етапі зростання ділової активності підприємства рекомендується використання у більшому ступені заходів, спрямованих на
розширення виробничо-господарської діяльності і здійснення прямих інвестицій;
- при наближенні до піка ділової активності доцільне застосування методів, що дозволяють розширити обсяг і склад портфельних інвестицій, погасити фінансові зобов'язання, а також диверсифікувати операційну діяльність.
У випадку нестачі коштів для здійснення обов'язкових платежів, загрозі
банкрутства, відсутності коштів для розрахунків із кредиторами та інших
проблем з ліквідністю та платоспроможністю для вирішення питання вибору
цілей «прибуток або грошовий потік» підприємству варто прагнути до збільшення показника чистого грошового потоку за рахунок зниження прибутковості і навпаки.
Але слід враховувати, що одержання прибутку за рахунок зменшення
грошового потоку рекомендовано і є можливим у випадках: достатнього рів121

ня платоспроможності і ліквідності; високого рівня ефективності організації
грошових потоків; необхідності поліпшення іміджу підприємства.
Висновки. Отже, ефективність управління грошовими потоками визначається синхронізацією надходжень і виплат, підтримкою постійної платоспроможності підприємства та раціональним використанням фінансових
ресурсів, які формуються із внутрішніх та зовнішніх джерел.
Грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі
кругообігу коштів. Враховуючи важливість вивчення та актуальність ефективної оптимізації руху грошових потоків підприємства в сучасній економічній
ситуації необхідно постійно підтримувати рівновагу потоків виплат та надходжень з урахуванням резервів платіжних засобів для забезпечення ефективної діяльності підприємства як у поточному, так і перспективному періоді.
У процесі бюджетування досягається оптимізація грошових потоків, тобто
знаходження такого співвідношення між вхідними та вихідними грошовими
потоками, між напрямами й умовами залучення та використання грошових
потоків, яке дає змогу досягти найкращих результатів діяльності, а саме - максимізації прибутку.
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УДК 657.424
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Остапенко О.М., к.е.н., доцент кафедри
Полтавська державна аграрна академія
Статтю присвячено дослідженню існуючих джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства з позиції оптимальності їх структури. Розглянуто основні методи
фінансування інвестиційної діяльності в сучасних умовах.
The article is devoted research of existent sources of forming of investment resources of
enterprise from position of optimum of their structure. The basic methods of financing of
investment activity are considered in modern terms.
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