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У статті розкрито сутність грошових потоків та необхідність управління ними. Визначено економічну характеристику 
грошових потоків підприємств та їх класифікацію.
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Вступ. У сучасних умовах розвитку економі-
ки України управління грошовими потоками 

суб’єктів господарювання є важливою складовою 
фінансового планування. Питання ефективності 
управління грошовими потоками підприємства є 
доволі актуальним, оскільки величина цих потоків 
свідчить про стан самого підприємства, основою для 
його самофінансування та впливає на платоспро-
можність і ліквідність [3, с. 469]. 

Постановка проблеми. Фінансово-господарська 
діяльність підприємств нерозривно пов’язана з ру-
хом грошових коштів, в результаті якого форму-
ються вхідні і вихідні грошові потоки. У зв’язку з 
цим особливого значення набуває поняття “грошо-
вий потік”, яке привертає увагу багатьох практиків 
і науковців. Важливість дослідження проблеми фор-
мування грошових потоків обумовлюється тим, що 
вони обслуговують господарську діяльність в усіх її 
напрямках.  Аналіз останніх досліджень. Концепту-
альні основи сутності, виникнення та руху грошових 
потоків достатньо широко розглядаються в працях 
зарубіжних та вітчизняних вчених: Ю. Брігхема, 
Л. Гапенскі, Д. Ван Хорна, А. Кінга, В. Бочарова,  
І. Бланка, В. Ковальова, Л. Лігоненко, А. Поддєрьо-
гіна, О. Терещенка, О. Шеремета та інших. Проте, 
хоча й досить багато напрацювань із зазначеної те-
матики ще не сформовано єдиної теоретичної бази, 
яка б охоплювала увесь комплекс питань управління 
грошовими потоками підприємства. Крім того, не ви-
значено єдиного однозначного підходу при визначен-
ні та тлумаченні категорії грошові потоки. 

Метою є дослідження і уточнення теоретичних 
аспектів визначення сутності грошових потоків, їх 
класифікація та необхідність управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесi розвитку економiчних вiдносин в Українi 
зростає увага до проблеми оптимiзацiї грошових 
потокiв пiдприємства. Це зумовлено тим, що пе-
рехід до ринкової економіки суттєво підви-
щує роль та місце руху грошових коштiв 
у системi управлiння пiдприємством. Тому 
управління грошовими потоками підприєм-
ства є необхідною функціональною страте-
гією, успіх якої виступає запорукою висо-
ких результатів підприємницької діяльності, 
конкурентноздатності та динамічного розви-
тку підприємства [2, с. 108]. 

Різноманітність підходів до розумiння 
економiчної сутностi грошових потокiв обу-
мовлене тим, що вони складають осно-
ву всiєї фiнансової системи пiдприємства 
i мають тiсний зв'язок фактично з усiма 
його економiчними процесами. Науковці 
вважають, що поняття грошових потокiв 
можна трактувати по-рiзному, залежно вiд 
завдань аналiзу [12, с. 102]. Проте це обу-
мовлює складнощi у його вживаннi. Тому 
iснує необхiднiсть в уточненні формулюван-
ня змiсту зазначеного поняття. 
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Грошові кошти, які одержує підприємство у ре-
зультаті своєї діяльності, називаються грошовим 
потоком [4, с. 158]. Грошові надходження повинні 
мати постійний, динамічний характер. Це означає, 
що грошовий потік повинен бути безперервним. 
Поняття «грошовий потік» (Cash flow) включено 
у фінансову діяльність вітчизняних підприємців з 
іноземних джерел. Ознайомлення з науковими пра-
цями провідних учених-економістів показало, що 
існує значна кількість підходів до трактування гро-
шового потоку як економічної категорії. Вітчизняні 
вчені-економісти В. А. Верба та О. А. Загородніх 
розширюють поняття грошового потоку, підкрес-
люючи, що це «...різниця між кількістю отриманих 
і витрачених грошей...» [5, с. 75]. С. О. Москвін при 
визначеності грошового потоку обмежується понят-
тям різниці між грошовими надходженнями й ви-
тратами. [10, с. 54] При цьому звертається увага на 
існування декількох підходів до визначення грошо-
вого потоку (рис. 1.1).

Зауважимо, що російський учений-економіст І. 
Балабанов тлумачить грошовий потік, передбача-
ючи оборот грошей, який протікає безпосередньо в 
часі. При цьому автор звертає увагу на те, що сис-
тема відношень, яка виникає при грошовому потоці, 
носить фінансовий характер [2, с. 175].

В навчальному посібнику «Фінансовий менедж-
мент» Коваленко Л. М. грошовий потік – це над-
ходження та вибуття грошових коштів та їх ек-
вівалентів у результаті виробничо-господарської 
діяльності підприємств [7, с. 79].

Показник «грошовий потік» або «чистий грошо-
вий потік», за твердженням О. О. Терещенко, почав 
використовуватись у 50-х роках ХХ століття аме-
риканськими аналітиками при аналізі цінних папе-
рів і звітності підприємства [11, с. 181].  

Чистий рух грошових коштів, отриманий при 
здійсненні операційної діяльності, у світовій прак-

 

ВИДИ/ТЛУМАЧЕННЯ

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

ГРОШОВИЙ ПОТІК

Традиційний 
(ТГП)

Чистий 
(ЧГП)

Операційний 
(ОГП)

Фінансовий 
(ФГП)

Загальний 
(ЗГП)

Вид грошового потоку           Тлумачення категорії грошового потоку

ТГП                                           Сума чистого доходу та нарахованої амортизації

ЧГП                                           Загальні  зміни в залишках грошових коштів фірми за певний період

ОГП                                          Фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті  

                                                   поточної діяльності

ФГП                                          Надходження та витрати грошових коштів , пов’язані зі змінами 

                                                   власного та позикового  довгострокового капіталу

ЗГП                                           Фактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються

Рис. 1.1. Схема визначення грошового потоку за ознакою 
методу його розрахунку [6]
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господарської діяльності. Автор зазначає, що «...
це надлишок грошових коштів, який утворюється 
на підприємстві в результаті господарської діяль-
ності» [8, с. 137]. Повне розкриття сутності поняття 
«грошовий потік» неможливе без проведення його 
класифікації. Найбільш повну класифікацію видів 
грошового потоку подано І. А. Бланком, про що й 
відповідно відображено на рис. 1.2.

 

ЗА ПЕРЕДЧАСНІСТЮ ВИНИКНЕННЯ

Повністю 
передбачуваний 
грошовий потік

Недостатньо 
передбачуваний 
грошовий потік

Непередбачуваний 
грошовий потік

ЗА МОЖЛИВІСТЮ РЕГУЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ

Грошовий потік, що  піддається 
регулюванню

Грошовий потік, що не піддається 
регулюванню

ЗА МОЖЛИВІСТЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Ліквідний грошовий потік Неліквідний грошовий потік

ЗА ЗАКОННІСТЮ ЗДІЙСНЕННЯ 

Детальний грошовий потік Тіньовий грошовий потік

ЗА МЕТОДОМ ОЦІНКИ У ЧАСІ

Теперішній грошовий  потік Майбутній грошовий потік

ЗА БЕЗПЕРЕРВНІСТЮ ФОРМУВАННЯ В ПЕВНОМУ ПЕРІОДІ

Регулярний грошовий  потік Нерегулярний грошовий  потік

ЗА СТАБІЛЬНІСТЮ ЧАСОВИХ ІНТЕРВАЛІВ ФОРМУВАННЯ

Регулярний грошовий  потік із 
рівномірними часовими 

інтервалами

Регулярний грошовий  потік із 
нерівномірними часовими 

інтервалами

  

Виходячи з класифікації, грошові потоки безпо-
середньо пов'язані з рухом коштів на підприємстві, 
який відображає надходження в розпорядження 
суб'єкта господарювання коштів та їх еквівалентів 
і їх використання. 

Отже, грошовий потiк пiдприємства є одним 
з головних об'єктiв управлiння, представлений 
у грошовiй формi i безпосередньо пов'язаний iз 
функцiонуванням грошей i грошової системи. Ви-
конуючи функцiю iнструменту взаєморозрахункiв 
iз суб'єктами економiчних вiдносин всiхвидiв його 
дiяльностi, грошовий потiк, пов'язаний iз чинника-
ми лiквiдностi та ризику, впливає на рух активiв 
та капiталу пiдприємства, характеризується 
вiдповiдними розмiром, напрямом i часом [1, с. 176].

Висновки. Уточнення поняття та розширення 
класифікації грошових потоків надасть можливість 
розширити аналітику руху грошових коштів, під-
вищити рівень управління грошовими потоками 
підприємства, що в свою чергу забезпечить його 
фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку. 
На основi розглянутих визначень грошового потоку 
можна сформулювати найбiльш об'єктивне визна-
чення даного поняття. Таким чином, грошовий потiк 
пiдприємства є сукупнiстю розподiлених у часi над-
ходжень i витрат грошових коштiв, рух яких є од-
ним з головних об'єктiв управлiння, пов'язаний з 
чинниками лiквiдностi та ризику, впливає на рух 
активiв та капiталу пiдприємства, характеризу-
ється вiдносними розмiром, напрямком i часом. 
Формування грошових потоків на підприємстві ха-
рактеризується різним рівнем їх значущості для 
забезпечення стабільності фінансово-господарської 
діяльності підприємства у короткостроковому та 
довгострокових періодах.
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Аннотация
В статье раскрыта сущность денежных потоков и необходимость управления ими. Дана характеристика денежных 
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CASH FLOW GROUP: ESSENCE AND THE NEED TO MANAGE

Summary
The article reveals the essence of cash flow and the need to manage them. The economic characteristics of the cash 
flows of companies and their classification.
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ПОРІВНЯННЯ КЛАСИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
І СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Федотова Т.А., Корнієнко С.О.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

У роботі досліджено сучасні тенденції в менеджменті та специфіку управління персоналом в ІТ сфері. Порівняно 
особливості класичного менеджменту та новітніх тенденцій онлайн індустрії. Також у роботі особливої уваги приділено 
аналізу сучасного підходу до управління людськими ресурсами в проекту – SCRUM.
Ключові слова: Класичний менеджмент, функції менеджменту, скрам, проект-менеджер, ІТ продукт, інтернет 
технології.

Постановка проблеми. Питання необхідності 
інноваційного розвитку управління персона-

лом останнім часом все частіше виникає у сучас-
них проектних команд, які розробляють інноваційні 
продукти для всіх сфер життя. Специфіка ІТ галу-
зі зумовлює впровадження в менеджмент проектів 
нетрадиційних методів керування проектами та їх 
ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Остан-
нім часом в середовищі ІТ спеціалістів з’явилось 
багато публікацій стосовно проектного менеджмен-
ту та організації управління командою під час роз-
робки продукту. Переважно описанням методики 
СКРАМ займались американські спеціалісти, зо-
крема розробники методики СКРАМ – Кен Швабер 
и Джефф Сазерленд, Майк Бідл, Майк Кон, Хен-
рик Книберг.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на чисельні роботи 
присвячені дослідженню методики СКРАМ невирі-
шеними залишаються питання адаптації даної ме-
тодики в інших галузях економіки, а не лише в ІТ.

Мета статті. Головною метою даної роботи є ана-
ліз та співставлення особливостей класичної школи 
менеджменту та СКРАМу, а також детальний ана-
ліз особливостей СКРАМу для подальшої можли-
вості імплементації його на інші сфери економіки, а 
не лише на ІТ галузь. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на 
молодість науки менеджмент, вже з початку ХХІ 
ст. класичні принципи організації праці персоналу 
зазнали серйозних метаморфоз, особливо в інно-
ваційних галузях економіки. Проте матеріалоємні 
галузі виробництва такі як металургія або важке 
машинобудування як і раніше використовують кла-
сичні водопадні моделі управління проектами, які 
потребують значної кількості персоналу. Сучасні 
тенденції менеджменту проектів активно впрова-
джуються в галузях з величезною конкуренцією та 
швидким старінням продукції, зокрема в ІТ. Та на-
укова література продовжує акцентувати увагу на 
класичних засадах, не приділяючи належної уваги 
бережливим методикам західних спеціалістів. На 

рис. 1. Представлено основні 5 функцій класичної 
школи менеджменту.
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Рис. 1. Класичні функції менеджменту
Розроблено автором за даними [1]

Найбільшим гігантом сучасного IT менеджменту 
є корпорація «Google». Саме її розробки в цьому 
напрямі являються передовими та широко вико-
ристовуються по всьому світу. В Україні яскра-
вим послідовником менеджменту «Google»є ігро-
ва компанія «Murka», підконтрольна корпорації 
Noosphere ventures. Головною ідеєю компанії, що 
перевертає класичну теорію менеджменту з ніг на 
голову є нерегламентований робочий день, і мак-
симальна свобода працівників на робочому місці 
в рамках розробки продукції. Головним чином це 
пов’язано із зацікавленостю компанії в креативних 
та талановитих кадрах, а ці якості не можуть ужи-
ватись в людині коли її оточує жорсткий робочий 
графік, одноманітна обстановка та інші повсякденні 
рамки. На рис. 2 зображено стандартні етапи роз-
робки продукту в ІТ компанії «Murka».

Робочий процесПостановка цілі Дедлайн

Рис. 2. Етапи розвитку проекту в загальному вигляді
Розроблено автором

Згідно до особливостей сучасного менеджмен-
ту проектів співробітник приймає активну участь 
у всіх вищенаведених етапах. Більш того команда 
розробки самостійно створює план своєї діяльнос-


