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ГРОШОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто існуючі підходи зарубіжних і вітчизняних вчених щодо сутності поняття «грошові по-
токи», визначено основні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Роз-
глянуто сучасні напрямки вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємств України, 
виділено основні недоліки. Запропоновано теоретичні положення щодо оптимізації системи управління 
грошовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.
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Постановка проблеми. Функціонування 
підприємства – це складний динамічний 

процес, що є результатом неперервного цикліч-
ного руху грошових коштів. Однією із проблем, 
що виникають перед підприємствами в сучас-
них умовах, є відновлення і збереження динамі-
ки циклів операційної, інвестиційної і фінансової 
діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної 
позиції підприємства і реалізації його попиту на 
грошові кошти. Щоб вирішити цю проблему, необ-
хідно провести глибокі дослідження економічних 
механізмів, що визначають грошові потоки кож-
ного окремого суб’єкта господарювання. Водночас 
у вітчизняному доробку бракує окремих комплек-
сних завершених досліджень з питань управління 
грошовими потоками, які б розширили межі тра-
диційного аналізу, сформували конкретні підходи 
до розробки аналітичного забезпечення управ-
ління ними, визначили ролі системи управління 
грошовими потоками та напрямки поліпшення фі-
нансового стану суб’єкта господарювання на базі 
узагальнення існуючих концепцій, запропонували 
конкретні шляхи виходу підприємств зі стану не-
платоспроможності тощо.

Важливість вивчення грошових потоків обу-
мовлюється тим, що вони обслуговують госпо-
дарську діяльність підприємства в усіх її на-
прямках. Від якісного управління грошовими 
потоками залежить подальший розвиток під-

приємства та кінцевий результат його господар-
ської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кон-
цептуальні основи сутності, виникнення та руху 
грошових потоків достатньо широко розглянуті 
в економічній літературі. Дослідженню пробле-
матики грошових потоків присвятили свої ро-
боти українські вчені – І.О. Бланк, О. Дзюблюк, 
Л.О. Коваленко, Л.О. Лігоненко, А.М. Поддерьо-
гін, Л.М. Ремньова, О.М. Сорокіна, Р.А. Слав’юк, 
О.О. Терещенко, Р.Б. Тян, В. Ясишена, Л.С. Ястру-
бецька, російські фахівці – В.В. Бочаров, Т.А. Бо-
чарова, Є.В. Бикова, та зарубіжні економісти – 
Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, Д. Вахович, Б. Коласс, 
Б. Койлі, Т. Райс та ін. Разом із тим, необхідно 
відзначити, що методику управління грошовими 
потоками як самостійним фінансовим об’єктом 
розроблено ще недостатньо. Зокрема, відсутній 
комплексний інструментарій щодо їх оптиміза-
ції, який би зміг охопити всю сукупність грошо-
вих потоків підприємства, реально вплинути на 
поліпшення його фінансового стану.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасною науковою школою 
ще не сформовано єдиної теоретичної бази, яка 
б охоплювала увесь комплекс питань управління 
грошовими потоками підприємства. Крім того, не 
вироблено єдиного підходу до тлумачення кате-
горії «грошові потоки», відсутні чіткі формулю-
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вання цілей і завдань управління грошовими по-
токами підприємств.

В економічній літературі учені приділяють 
увагу проблемі регулювання грошових потоків 
переважно з позицій управління грошовими ко-
штами, ліквідністю, фінансовою стійкістю. Як са-
мостійний об’єкт аналізу та управління грошові 
потоки фахівцями практично не розглядаються.

Це ускладнює формування обліково-аналі-
тичної інформації з метою управління грошови-
ми потоками. Механізми управління грошовими 
потоками, розроблені зарубіжними економістами 
та орієнтовані на стабільну ринкову економіку, 
мають невисоку практичну цінність для впрова-
дження підприємствами України.

Мета статті. Метою статті є теоретичне об-
ґрунтування сутності управління грошовими по-
токами підприємства, визначення ролі системи 
управління грошовими потоками та напрямків по-
ліпшення фінансового стану суб’єкта господарю-
вання на базі узагальнення існуючих концепцій.

Виклад основного матеріалу. У економічній 
літературі зустрічаються різні точки зору щодо 
визначення поняття грошові потоки. Визначен-
ня поняття грошові потоки є дискусійним серед 
великого кола науковців. Підходи до визначення 
поняття грошові потоки наведені у табл. 1.

При вивченні досліджень науковців наочно 
постає проблема розбіжності в підходах не лише 
стосовно тлумачення змісту грошових потоків як 
об’єкта фінансового менеджменту, а й стосовно 
визначення самої термінології.

На думку авторів [9], дослідження грошових 
потоків підприємства дозволяє усвідомити увесь 
механізм його функціонування, так як за наяв-
ності власної, відносно самостійної логіки розви-
тку, грошові потоки мають зовнішні ознаки всього 
комплексу функціональних зв’язків, які розвива-
ються на підприємстві в процесі його діяльності.

Запропоноване О. Терещенком [15] визначення 
поняття «грошові потоки» не є комплексним, оскіль-
ки в ньому не знайшли відображення такі фінансові 
поняття, як прибутковість, рентабельність, ділова 
активність тощо – результати ефективного управ-
ління грошовими потоками підприємства.

Не можна погодитися із визначенням понят-
тя «грошовий потік», даним Є.В. Биковою [3], яка 
вважає, що чистий грошовий потік є елемент 
аналізу доходів та витрат підприємства. Вважає-
мо, що чистий грошовий потік не має безпосеред-
нього зв’язку з доходами та витратами підпри-
ємства, так як він не враховує частини доходів 
(витрат), які не пов’язані з безпосереднім надхо-
дженням (витрачанням) грошових коштів. Можна 
погодитися в цьому питанні із В. Ясишеною [19], 
яка довела, що застосування грошового потоку 
як одного з елементів аналізу доходів та витрат 
стає неможливим через часову різницю в над-
ходженні й витрачанні грошових ресурсів та від-
несенні їх на фінансовий результат від господар-
ської діяльності підприємства (прибуток, збиток).

Відмітимо те, що при плануванні руху гро-
шових коштів без урахування змін дебіторської 
заборгованості може виникнути викривлення 
планового розміру чистого грошового потоку від 
операційної діяльності підприємства, оскільки 
дебіторська заборгованість представляє собою 
суму грошових ресурсів в розрахунках. Тому, не 

можна погодитися із визначенням О. Дзюблюк [5] 
про те, що дебіторська заборгованість не є склад-
ником грошового потоку підприємства, тому що 
існує достатня ймовірність перетворення її на 
сумнівну або безнадійну, а є наслідком непере-
творення її в наявні грошові ресурси.

На наш погляд, визначення грошових потоків 
підприємства наведене Р. Слав’юком [13], врахо-
вує лише зовнішній рух грошових коштів під-
приємства, обмежуючи внутрішній рух останніх, 
тому являється дещо обмеженим.

Визначення поняття «грошові потоки», наве-
дене В. Бочаровим [8] (як вважає В. Яцишина), 
може бути застосовано в практичній діяльності 
підприємств лише в процесі стохастичної оцінки 
його фінансового стану, оскільки воно не врахо-
вує можливі його динамічні зміни в умовах мін-
ливості та невизначеності ринкового середовища.

Як бачимо, склалося дві позиції у визначен-
ні грошових потоків. Прихильники однієї з них, 
а саме – І.А. Бланк [1], В.В. Бочаров [8], Н. Тян 
[16], визначають грошові потоки як різницю між 
отриманими і виплаченими підприємством грошо-
вими коштами за певний період часу. Представ-
ники іншої позиції представляють грошові потоки 
підприємства як рух грошових коштів, тобто над-
ходження і виплати за певний період часу.

Вважаємо, що більш логічним є виклад по-
ложення другої позиції та визнання грошового 
потоку як руху грошових коштів, адже «потік» – 
це є «рух», тобто надходження та використання 
грошових коштів. Таким чином, поняття «грошо-
вий потік» характеризує рух капіталу, грошових 
фондів як готівкових, так і безготівкових, а та-
кож оборот окремих фінансових інструментів.

Аналізуючи вище викладене, постає питання 
вибору найбільш вдалого визначення грошового 
потоку і його уточнення. На наш погляд, найбільш 
вдалим є визначення грошового потоку, представ-
лене В. Ясишеною, «Грошовий потік» – це сукуп-
ність розподілених у часі надходжень і видатків 
грошових коштів та їхніх еквівалентів, генеро-
ваних його господарською діяльністю, рух яких 
пов’язаний з факторами часу, простору, структу-
ри, ризику і ліквідності [19]. В цьому випадку під 
грошовими коштами розуміють готівку, кошти на 
рахунках у банках та депозити до запитання, а 
еквівалентами грошових коштів є короткостроко-
ві, високоліквідні інвестиції, які вільно конверту-
ються у певні суми грошових коштів і яким при-
таманний незначний ризик зміни вартості.

Але попри відмінності в деталях, усі підходи до 
тлумачення актуалізують виняткову значимість 
грошового потоку для функціонування суб’єкта 
господарювання й забезпечення створення дода-
ної вартості, забезпечення перманентному зрос-
танню вартості підприємства як цілісного май-
нового комплексу в довгостроковій перспективі 
та достатку власників такого суб’єкта.

Поступовий перехід до нових форм господа-
рювання зумовив гостру потребу розроблення 
адаптованих до сучасної практики механізмів 
управління їх фінансово-господарською діяль-
ністю, серед яких особливої уваги заслуговує ор-
ганізація управління грошовими потоками.

Ефективне управління грошовими потоками 
дозволяє підприємству реалізувати стратегічні 
цілі його діяльності, забезпечити високий рівень 
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Таблиця 1
Сутність поняття «грошові потоки» в економічній думці

Основні при-
хильники теорії Сутність поняття «грошові потоки» в економічній думці, їх роль в обігу

Бланк І. А. 
[1, с. 17]

грошовий потік підприємства представляє собою сукупність розподілених надходжень і ви-
плат грошових коштів за окремими інтервалами періоду часу що розглядається, генеро-
ваних його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний з факторами часу, ризику і 
ліквідності

Бочаров В. [8]
грошовий потік підприємства – це рух грошових кошів, який прагне до нуля, оскільки нега-
тивний результат від одного із видів господарської діяльності підприємства має компенсува-
тися позитивним від іншої. В противному випадку підприємство може стати банкрутом

Бикова О. [3] грошові потоки – це елемент аналізу доходів та витрат підприємства, який має використовува-
тися як індикатор ліквідності та ефективності його інвестиційної, фінансової діяльностей.

Брігхем Є. 
[2, с. 425]

грошовий потік – це фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму) чи витрачають-
ся нею) протягом деякого визначеного періоду

Ван Хорн Д., 
Вахович Д. [4]

грошові потоки підприємства – це: 1. Потоки готівкових коштів, які мають безперервний 
характер. 2. Власні обігові кошти. Чистий грошовий потік може утворюватися не лише за 
рахунок приросту чи скорочення власних обігових коштів, а й шляхом збільшення або 
зменшення таких видів активів та пасивів підприємства як: 1) дебіторська заборгованість; 
2) кредиторська заборгованість (поточні зобов’язання); 3) інші активи; 4) інші пасиви

Дзюблюк О. [5]

грошовий потік – це базове джерело для погашення позик та спосіб оцінки кредитоспро-
можності підприємства. Вчений вважає, що для розрахунку грошового потоку підприємства 
слід використовувати такі фінансові показники як: 1) виручка від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг); 2) кредиторська заборгованість; 3) інші поточні зобов’язання. Вчений 
зазначає, що дебіторська заборгованість не є складником грошового потоку підприємства 
(оскільки існує достатня ймовірність перетворення її на сумнівну або безнадійну), а є на-
слідком неперетворення її в наявні грошові ресурси

Коваленко Л. О., 
Ремньова Л. М. 
[6, с. 79]

грошові потоки – це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у резуль-
таті виробничо-господарської діяльності підприємств

Коласс Б. [7]

під загальним грошовим потоком слід розуміти надлишок коштів, який утворюється на під-
приємстві в результаті всіх операцій, пов’язаних і не пов’язаних зі здійсненням господар-
ської діяльності. Тобто, на думку Коласса Б., основними складниками грошового потоку під-
приємства є: 1) грошовий потік від господарської діяльності; 2) грошовий потік від операцій, 
не пов’язаних із господарською діяльністю

Лігоненко Л. О., 
Ситник Г. В. [9]:

грошові потоки підприємства – це система розподілених в часі надходжень та видатків 
грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух 
вартості, виступаючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства»

Поддерьогін 
А. М. [17, с. 57]

грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій, які 
пов’язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у 
зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між економічними агентами (суб’єктами госпо-
дарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями). Грошові потоки 
безпосередньо пов’язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження в 
розпорядження суб’єкта господарювання коштів та еквівалентів і їх використання

Райс Т. та Кой-
ли Б. [12]

грошовий потік – це: 1. Індикатор кредитоспроможності та платоспроможності підприєм-
ства. 2. Спроможність підприємства генерувати додаткові обсяги грошових засобів для по-
гашення зобов’язань за отриманими позиками

Слав’юк Р. [13] «грошові потоки» – це надходження та вибуття грошових коштів підприємства

Сорокіна О. [14]

поняття «грошовий потік» є агрегованим та включає різні види потоків, які обслуговують 
фінансово-господарську діяльність підприємства. З огляду на це, вчений пропонує в кожно-
му конкретному випадку використовувати уточнене визначення поняття «грошовий потік», 
а саме: сукупний грошовий потік, грошовий потік від поточної діяльності тощо

Терещенко О. 
[15]

грошові потоки являються внутрішнім джерелом фінансової стабілізації підприємства через 
збільшення його вхідних та зменшення вихідних грошових потоків, які спрямовуються на 
зростання платоспроможності. Окрім того, грошовий потік, а саме чистий грошовий потік від 
операційної діяльності, визначається як критерій внутрішнього потенціалу фінансування 
підприємства й є основою для оцінки його фінансового стану та кредитоспроможності

Тян Р. [16]
грошовий потік – це маса готівкових коштів, яка надходить або вибуває з обігу як грошові 
виплати. На погляд вченого, різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками ви-
значається як прибуток

Ясишена В. [19]
грошовий потік – це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів 
та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний з 
факторами часу, простору, структури, ризику і ліквідності

МСБО 
№ 7 «Звіт про 
рух грошових 
коштів» [10]

грошовий потік – це надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів

П(С)БО 
№ 4 «Звіт про 
рух грошових 
коштів» [11]

визначення відсутнє, але під ним розуміють поняття «рух грошових коштів», що абсолютно 
ідентично визначенню «грошовий потік» в МСБО № 7.
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оборотності капіталу, ритмічність діяльності, під-
вищити ступінь фінансової рівноваги та отрима-
ти додатковий прибуток, а також сприяє фор-
муванню додаткових інвестиційних ресурсів для 
здійснення фінансових інвестицій.

Управління грошовими потоками підприєм-
ства є важливою складовою частиною загальної 
системи управління його фінансовою діяльністю. 
Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі 
фінансового менеджменту і підпорядковане його 
головній меті.

В умовах розвитку ринкових відносин 
та посилення конкуренції між господарюючими 
суб’єктами в фінансовому менеджменті дедалі 
більшу роль починають відігравати показники 
грошових потоків, що витісняють традиційні під-
ходи управління на основі показників прибут-
ку. Показники грошових потоків швидше і на-
дійніше реагують на розвиток кризових явищ 
в господарському механізмі та не залежать від 
умовностей облікової політики підприємства. 
Професійне управління грошовими потоками ба-
зується на ефективній системі управлінського 
обліку та є запорукою високої платоспроможнос-
ті та фінансової стійкості підприємства.

На сучасному етапі розвитку підприємництва 
в Україні, що характеризується невизначеністю 
та мінливістю трансформаційних умов, зростає 
роль та значення стратегічного управління гро-
шовими потоками, яке неможливо уявити без 
проведення стратегічного аналізу. Даний вид 
аналізу зорієнтований на комплексне досліджен-
ня позитивних та негативних чинників, які мо-
жуть вплинути на економічне становище підпри-
ємства у перспективі, виявлення концептуальних 
напрямів його функціонування та розвитку [18]. 
Очевидно, що брак досвіду функціонування під-
приємств України в ринкових умовах, недостат-
нє вирішення проблеми управління їх грошовими 
потоками як в методологічному, так і в приклад-
ному аспектах призводять до того, що у вітчиз-
няній практиці аналіз рухy коштів практично 

не береться до уваги. Це зумовлює ігнорування 
найбільш важливої – динамічної частини бізнесу 
і породжує низку серйозних проблем, пов’язаних 
з необґрунтованістю та хаотичністю управління 
і загостренням загальної проблеми неплатежів.

Як вважають автори [18], чистий грошовий по-
тік є одним із індикаторів результативності функ-
ціонування підприємства та значною мірою ви-
значає його фінансове становище, а основними 
стратегічними цілями управління грошовими по-
токами є досягнення стану фінансової рівноваги 
та максимізація чистого грошового потоку госпо-
дарського суб’єкта, пропонується оцінювати ефек-
тивність управління грошовими потоками на основі 
цього показника. Однак додатне значення сукупно-
го чистого грошового потоку не завжди є гарантом 
фінансової стійкості підприємства. Грошові пото-
ки тісно пов’язують усі сфери діяльності підпри-
ємства – операційну, фінансову та інвестиційну. 
В зв’язку із цим, пропонується використовувати 
показник чистого грошового потоку не як сукупний 
результат, а в розрізі видів діяльності.

Висновки і пропозиції. Аналізуючи вищеви-
кладене, можна стверджувати, що існує багато 
поглядів на визначення поняття грошових по-
токів, але немає однозначного його тлумачення. 
Умовно можна виділити два підходи до визна-
чення поняття грошові потоки, а саме як різницю 
між отриманими і виплаченими підприємством 
грошовими коштами, та як рух грошових коштів. 
На нашу думку, другий підхід є більш доцільним, 
оскільки саме потік визначається як рух.

На погляд авторів, грошові потоки – поняття 
агреговане, яке включає різні види цих потоків, 
які обслуговують господарську діяльність підпри-
ємства. Грошові потоки – це рух грошових засобів, 
які виникли в результаті господарської, фінансо-
вої та інвестиційної діяльністю підприємства.

Отже, грошові кошти – це рух грошей, який 
має певний напрям, пов’язаний з обслуговуван-
ням руху відповідного потоку товарів та послуг 
і характеризується певними особливостями.
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация
В статье рассмотрены существующие подходы зарубежных и отечественных ученых о сущности по-
нятия «денежные потоки», определены основные аспекты формирования системы управления денеж-
ными потоками предприятия. Рассмотрены современные направления совершенствования системы 
управления денежными потоками предприятий Украины, выделены основные недостатки. Предложе-
ны теоретические положения по оптимизации системы управления денежными потоками как одного 
из элементов в оценке финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками, денежные средства, цикл управ-
ления денежными потоками, планирование денежных потоков.
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CASH FLOWS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary
Existent approaches of foreign and domestic scientists are considered in relation to essence of concept 
«cash flow», certainly basic aspects of forming of control the system by cash flow enterprise. Modern 
directions of perfection of the control system by the cash flow of enterprises of Ukraine are considered in 
the article, selected the main failings. Theoretical positions are offered in relation to optimization of the 
control system by cash flow as one of elements in estimation of the financial state of enterprise.
Keywords: cash flow, cash flow management, planning of cash flow, cash management cycle streams.


