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облікове зАбезпечення упрАвління ГроШовими потокАми

Жмурко Ю.в.
державний університет інфраструктури та технологій

у статті розглянуто теоретичні основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства, 
досліджено його принципи та необхідність відображення в системі бухгалтерського обліку для ефектив-
ного управління та забезпечення життєдіяльності господарюючих суб’єктів. виділено та охарактеризо-
вано концепції та підходи дослідників (концепції підприємницького ризику, концепції грошових потоків, 
концепції грошового кругообігу, концепції вартості грошей в часі, традиційного підходу, альтернативного 
підходу, економічного підходу, інституціонального підходу, вартісного підходу, облікового підходу) до 
управління грошовими потоками підприємства.
ключові слова: грошові потоки, грошові кошти, грошові еквіваленти, ефективність підприємства, ліквід-
ність, платоспроможність, управління, фінансова стійкість.

Постановка проблеми. ефективність ро-
боти підприємства значною мірою за-

лежить від організації системи управління гро-
шовими потоками. Така система функціонує 
з метою забезпечення виконання короткостроко-
вих і стратегічних планів підприємства, підтри-
мання платоспроможності і фінансової стійкості, 
раціонального використання активів і залучення 
джерел їх формування, а також оптимізації ви-
трат на фінансування господарської діяльності. 
від якості управління грошовими потоками за-
лежить не тільки стійкість і ефективність робо-
ти підприємства, але і здатність до майбутньо-
го розвитку та досягнення фінансового успіху 
в довгостроковій перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та практичні питання облікового забез-
печення управління грошовими потоками вивча-
ли вітчизняні вчені, такі як: і. Бланк, г. вознюк, 
о. дзюблюк, а. загородній, л. коваленко, о. лас-
товенко, л. лігоненко, н. невмержицька, н. Пер-
ловська, л. Федулова, р. циган, в. ясишена, а 
також зарубіжні вчені: М. Бертонеш, Ю. Бріг-
хем, дж. ван хорі, с. загородников, Б. койлі, 
Б. колапс, в. короп, о. кузнєцова, з. лиханова, 
р. найт, Б. рубців, н. хахонова та інші. напра-
цювання цих науковців охоплюють широкий діа-
пазон питань, пов’язаних з теорією, методикою, 
напрямів удосконалення управління грошовими 
потоками та дотичними темами (аналіз грошових 
коштів, облік та контроль фінансових інвестицій, 
організація обліку монетарних активів), що, вод-
ночас, потребує поглибити та удосконалити ці 
дослідження.

мета статті полягає в дослідженні теоретич-
них, методологічних положень і практичних ре-
комендацій щодо управління грошовими потока-
ми підприємства, а також в аналізі підходів до 
управління грошовими потоками підприємства 
на основі використання обліково-інформаційного 
забезпечення.

виклад основного матеріалу дослідження. По-
няття грошовий потік підприємства є агрегова-
ним, тобто таким, що містить у собі різноманітні 
види цих потоків, які обслуговують господарську 
діяльність, а саме грошовий потік від операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності. незбалан-
сованість 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. 
грошові потоки, які формуються на підприємстві 
у процесі його господарської діяльності, є важли-
вим самостійним об’єктом управління [1, с. 150].

управління грошовими потоками – один із 
найважливіших сегментів фінансової роботи на 
підприємстві, від ефективності організації яко-
го залежать як поточні результати діяльності, 
так і майбутні темпи розвитку господарюючого 
суб’єкта [2, с. 237].

е. нікбахт та а. гропеллі наводять спроще-
не визначення грошового потоку як «міри лік-
відності компанії», що складається з чистого 
доходу і безготівкових витрат, таких, як амор-
тизаційні відрахування [3]. наведене тлумачен-
ня грошового потоку, з одного боку, розкриває 
його сутність, з іншого – основні його складові. 
Є. Брікхем розглядає грошовий потік як фактич-
ні чисті готівкові кошти, які надходять на фірму 
(чи витрачаються нею) протягом деякого визна-
ченого періоду [4, с. 425]. дж. ван хорн підкрес-
лює, що поняття грошових коштів та грошових 
потоків можна трактувати по різному. грошові 
кошти і грошові потоки розглядають як готівку 
або робочий оборотний капітал, тобто у вузькому 
чи широкому тлумаченні цього поняття [5].

а. Поддєрьогін визначає грошовий потік як 
сукупність послідовно розподілених у часі по-
дій, які пов’язані з відокремленим та логічно 
завершеним фактом зміни власника грошових 
ресурсів через виконання зобов’язань між еконо-
мічними агентами (суб’єктами господарювання, 
державою, домогосподарствами, міжнародними 
організаціями). грошові потоки безпосередньо 
пов’язані з рухом коштів на підприємстві, який 
відображає надходження грошових ресурсів 
та їх використання [6, с. 57].

за визначенням л. коваленко: грошові пото-
ки – це надходження, вибуття грошових коштів 
та їх еквівалентів у результаті виробничо-госпо-
дарської діяльності підприємств. Так грошові ко-
шти використовуються для фінансування поточ-
них операцій і включають кошти у касі та кошти 
на банківських рахунках підприємств [7, с. 79].

відповідно до МсБо № 7 «звіт про рух гро-
шових коштів» грошовий потік – це надходжен-
ня і вибуття грошових коштів та їхніх еквіва-
лентів [8].

на нашу думку при розгляді питань, 
пов’язаних з управлінням грошовими потоками 
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доцільно спиратися на визначення в. ясишеної, 
за яким грошовий потік підприємства являє со-
бою сукупність розподілених у часі надходжень 
і виплат грошових коштів та їх еквівалентів, що 
генеруються його господарською діяльністю, рух 
яких пов’язаний з чинниками часу, ризику та лік-
відності. Так як, під грошовими коштами ми ро-
зуміємо готівку у касі підприємства та кошти на 
його банківських рахунках, а під грошовими екві-
валентами – короткострокові фінансові інвестиції, 
які вільно конвертуються у грошові кошти і ма-
ють незначний ризик зміни вартості [9].

отже, проаналізувавши поняття грошово-
го потоку, можна зробити висновок, що грошові 
кошти є найліквіднішим активом підприємства 
і потребує постійного контролю та управління.

основною метою управління грошовими по-
токами є забезпечення фінансової рівноваги під-
приємства в процесі його розвитку шляхом зба-
лансування обсягів надходження і витрачання 
грошових коштів та їх синхронізації в часі [10].

Метою управління грошовими потоками, за до-
слідженнями а. і. кузнецової [11] є забезпечення 
можливості гнучкого реагування на зміни ринко-
вої ситуації; підвищення ефективності діяльнос-
ті шляхом прийняття взаємопов’язаних рішень 
у всіх областях управління, які стосуються гро-
шових потоків; здійснення цілеспрямованих ор-
ганізаційних змін в підприємстві шляхом оцінки 
діяльності підрозділів, формального аналізу мож-
ливих альтернативних варіантів дій, прийняття 
і реалізація відповідних управлінських рішень; 
демонстрація можливостей зростання і прибутко-
вості потенційним інвесторам; усвідомлений вибір 
адекватної фінансової стратегії шляхом оцінки зі-
ставлення рівнів прибутку і ризику.

наведені вище підходи до визначення мети 
управління грошовими потоками мають лише 
економічне спрямування, тому, здійснивши їх 
облікову інтерпретацію, вважаємо за доцільне 
виокремити мету управління грошовими потока-
ми для цілей бухгалтерського обліку. При цьо-
му бухгалтерський облік виступає інструментом 
здійснення управління грошовими потоками, 
тобто інформаційним забезпеченням управління, 
оскільки формує основну інформацію про надхо-
дження і вибуття грошових потоків та їх вплив 
на фінансове становище підприємства.

для планування та оптимізації, а в подальшо-
му і контролю за грошовими коштами, необхідно 
забезпечити повний та достовірний облік грошо-
вих потоків і формувати необхідну звітність. сво-
єчасне та достовірне відображення в обліку руху 
грошових коштів дає можливість проаналізувати 
стан грошових коштів суб’єкта господарюван-
ня та виявити можливі проблеми. аналітичний 
та синтетичний облік грошових коштів служить 
основою для складання фінансової та управлін-
ської звітності підприємства.

дані бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності виступають інформаційним забезпечен-
ням для оцінки ефективності діяльності підпри-
ємства та прийняття управлінських рішень.

результати руху грошових коштів у розрізі 
операційної, інвестиційної та фінансової діяль-
ності на підприємстві відображаються у фінансо-
вій звітності, а саме у формі № 3 «звіт про рух 
грошових коштів». даний звіт відображає зміни 

в чистих активах підприємства, а також можли-
вість останнього здійснювати платежі за поточ-
ними зобов’язаннями (ліквідність) у майбутньому.

на основі даного звіту можна оцінити здат-
ність підприємства генерувати майбутні пози-
тивні грошові потоки, спроможність розрахо-
вуватись з поточними зобов’язаннями, а також 
відобразити взаємозалежність між прибутком 
та грошовими потоками підприємства.

інформаційним джерелом також виступає 
управлінська звітність. для потреб управлін-
ського персоналу розробляється специфічні фор-
ми звітності, в залежності від об’єкта управлін-
ня. найпоширенішими плановими фінансовими 
документами для організації та управління гро-
шовими потоками підприємства є: касовий бю-
джет – план надходження та витрачання гро-
шових коштів, що розробляються на фінансовий 
рік із помісячною сегментацією та платіжний ка-
лендар – короткотерміновий план (прогноз) над-
ходження і витрачання коштів підприємства [12].

оскільки діяльність підприємств знаходить-
ся під впливом багатьох факторів внутрішнього 
і зовнішнього середовищ (політичні, економічні, 
соціальні та ін.), вплив яких іноді досить важко 
точно спрогнозувати, їх діяльність завжди має 
певний ступінь ризику, величина якого зале-
жить від розміру грошових ресурсів, які вкладе-
ні і використовуються у діяльності підприємства. 
для здійснення управління грошовими потока-
ми, згідно з цією концепцією потрібна додаткова 
економічна, облікова та інформація про грошові 
потоки підприємства, що потребує обробки, ана-
лізу та інтерпретації для проведення екстрапо-
ляції минулих подій в майбутнє щодо руху гро-
шових потоків [13]. При цьому підприємницький 
ризик – це з одного боку, можлива ймовірнісна 
втрата ресурсів, витрачання грошових коштів 
(додаткові витрати в бухгалтерському обліку), а 
з іншого – підприємницький ризик може прояв-
лятися і в отриманні більшого за величиною до-
ходу, ніж планувалось до здійснення визначених 
операцій з грошовими потоками (додатковий до-
хід в бухгалтерському обліку).

відповідно до концепції грошових потоків фі-
нансовий менеджер аналізує рух грошових за-
собів за звітний період, визначає зміни основних 
джерел отримання грошових засобів i напрямів 
їх використання. основою інформаційного за-
безпечення проведення такого аналізу є інфор-
мація бухгалтерського обліку, а саме: «звіт про 
рух грошових коштів», який виступає голо-
вним інструментом аналізу фінансового стану 
підприємства в частині руху грошових потоків 
за основними видами діяльності підприємства 
(операційної, інвестиційної, фінансової), що до-
зволяє більш об’єктивно оцінити ліквідність під-
приємства в умовах інфляції. виходячи з на-
явних можливостей, кожного звітного періоду 
фінансовий менеджер повинен спрогнозувати 
використання грошових коштів на короткостро-
ковий, середньостроковий і довгостроковий пе-
ріоди. Такий прогноз є частиною фінансового 
плану (бюджету) підприємства. концепція гро-
шового кругообігу (cash conversion cycle) є важ-
ливою для цілей короткострокового фінансового 
планування. вона передбачає визначення пе-
ріоду обороту грошових потоків, інвестованих 
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в оборотні активи підприємства, в процесі яких 
здійснюється зміна їх форм.

в ідеалі, рух грошових коштів підприємства 
в процесі операційного циклу проходить 4 осно-
вні стадії, при цьому змінюючи свої форми. на 
першій стадії грошові кошти (у тому числі ко-
роткострокові фінансові вкладення) використо-
вуються для придбання сировини, матеріалів, 
тобто матеріальних оборотних активів. на другій 
стадії матеріальні оборотні активи в результаті 
безпосередньої виробничої діяльності перетво-
рюються в готову продукцію. на третій стадії 
готова продукція реалізується покупцям і до на-
стання їх оплати перетворюється в дебіторську 
заборгованість. на четвертій стадії інкасована, 
тобто оплачена дебіторська заборгованість знову 
перетворюється в грошові кошти (частина яких 
за відсутності відповідної потреби на підприєм-
стві може зберігатися у високоліквідних корот-
кострокових фінансових вкладеннях).

Таким чином, система бухгалтерського облі-
ку, в якій здійснюється управління грошовими 
потоками повинна бути інтегрована з системою 
бухгалтерського обліку запасів, готової продук-
ції, оплати праці, з метою контролю грошових 
потоків на всіх можливих етапах їх руху на під-
приємстві. в основі концепції вартості грошей 
у часі (time value of money) лежить твердження, 
що гроші з плином часу втрачають свою вартість. 
на цей процес впливає інфляція (відбувається 
перманентне знецінення грошей, що викликає 
«природне бажання» вкласти їх куди-небудь, 
тобто це у якійсь мірі стимулює інвестиційний 
процес), ризик неотримання очікуваної суми 
грошових коштів (будь – який договір, згідно 
з яким очікується оплата, – отримання грошових 
коштів у майбутньому, має умовну вірогідність 
бути невиконаним взагалі або виконаним частко-
во) і обертання (грошові кошти, як і будь – який 
актив, повинні з плином часу генерувати дохід 
відповідно певної відсоткової ставки, яка є при-
йнятною для власника цих коштів) [14].

Традиційний підхід в управлінні грошовими 
потоками найбільш широко застосовують при 
визначенні ефективності управління грошовими 
потоками на підприємствах. він передбачає ви-
значення результативності процесу управлін-
ня та обчислюється як відношення результату 
(ефекту) до витрат, що забезпечили цей резуль-
тат [15]. Тобто це відносний показник, що визна-
чає результат на одиницю витрат. Традиційний 
підхід передбачає, що результат управління гро-
шовими потоками підприємства виражається по-
казником «прибутку», точніше кажучи «вільним 
грошовим потоком підприємства» (грошовий по-
тік від операційної діяльності, за вирахуванням 
чистих інвестицій в основний і оборотний капі-
тал, які доступні інвесторам, кредиторам і влас-
никам після оподаткування). Таким чином, осно-
вною метою традиційного підходу є забезпечення 
достатності грошових коштів підприємством для 
погашення заборгованості та перешкод створен-
ню ситуації неможливості погашення коротко-
строкових зобов’язань тільки за рахунок вну-
трішніх джерел організації.

альтернативний підхід управління грошови-
ми потоками передбачає управління грошовими 
потоками, спрямоване на постійне збільшення 

ринкової вартості підприємства, за допомоги 
прийняття всіх можливих управлінських рішень, 
орієнтованих на поліпшення ключових показни-
ків, що випливають з ефективної організації гро-
шових потоків підприємства. з цієї точки зору 
грошовий потік являє собою фактичну оцінку 
результатів господарської діяльності підприєм-
ства. він є насамперед показником фактичного 
акумулювання вартості, створюваної в результа-
ті діяльності підприємства у напрямі організації 
грошових потоків [16].

економічний підхід є більш глобальним у по-
рівнянні з попередніми (традиційним і альтерна-
тивним) та передбачає визначення необхідного 
обсягу грошової маси в економіці, під якими за-
звичай розуміють кількість грошових коштів, що 
забезпечують монетарну стабільність (виконання 
цільових орієнтирів за цінами і валютним кур-
сом) і максимізацію реального грошового потоку. 
визначенням оптимального обсягу грошової маси 
в економіці є оцінка функції попиту на гроші. 
вважається, що ця функція виражає залежність 
між реальним обсягом грошової маси і фактора-
ми потреби економіки в грошах. виходячи з осо-
бливостей конкретної економіки, функція попиту 
на гроші може визначатися різними факторами, 
деталізація яких здійснюється за підсумками 
аналізу емпіричних даних [17].

інституціональний підхід заснований на ви-
вченні не тільки економічних, а й багатьох со-
ціальних факторів, що визначають економічний 
розвиток суспільства на макро- і мікроекономіч-
ному рівнях та впливають на управління грошо-
вими потоками. це система економічних відносин, 
пов’язаних з перерозподілом грошових накопи-
чень між кредиторами і позичальниками (в ма-
кроекономічному значенні цих термінів), тобто 
між економічними суб’єктами, у яких виникають 
вільні грошові кошти та економічними суб’єктами, 
які зазнають потребу в грошових коштах [18].

вартісний підхід до управління грошовими 
потоками дозволяє порівняти й об’єднати цільові 
функції прибутковості і ризику. Між грошови-
ми потоками і ринковою вартістю підприємства 
існує тісний зв’язок. Так, наприклад, зростання 
оборотних активів, насамперед унаслідок зрос-
тання дебіторської заборгованості, перекриває 
суму чистого прибутку й амортизаційних відра-
хувань і викликає додаткову потребу в позиково-
му фінансуванні (додаткових грошових потоках), 
що може призвести до зниження ринкової вар-
тості підприємства. Тому вартісний підхід щодо 
управління грошовими потоками підприємства 
є досить актуальним в короткостроковому аспек-
ті з позиції забезпечення ліквідності підприєм-
ства. обліковий підхід передбачає, що в бухгал-
терському обліку інформація про рух грошових 
коштів дозволяє бухгалтеру – аналітику, що 
приймає рішення, контролювати і регулюва-
ти прямі і непрямі грошові потоки, визначати 
структуру використання грошових коштів. важ-
ливе значення для бухгалтера – аналітика має 
інформація ідентифікації (встановлення на осно-
ві документального підтвердження) не тільки ді-
лянок і напрямів витрачання грошових коштів, а 
й ведення сумарного обліку руху грошових пото-
ків особами, що дають дозвіл на здійснення опе-
рацій з грошовими коштами [13].
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обліковий підхід продовжує зберігати свою 
значущість, але у певних випадках починає віді-
гравати другорядну роль (бере на себе функції 
контролю та обґрунтування тактичних рішень, 
пов’язаних з управлінням грошовими потоками 
для цілей бухгалтерського обліку). враховуючи 
особливості проведення аналітичної роботи на 
підприємствах різних видів економічної діяль-
ності, вважаємо за доцільне зазначити, що жоден 
з перелічених підходів та концепцій не застосо-
вується у «чистому вигляді». на наш погляд, най-
більш пристосований для управління грошовими 
потоками буде системний підхід, який поєдну-
ватиме обліковий підхід та концепцію вартості 
грошей у часі (time value of money), оскільки, 
враховуючи те, що бухгалтера – аналітика ціка-
вить не просто достовірність, точність організа-
ції та методики управління грошовими коштами, 
але й представлення цієї інформації у різних ча-
сових проміжках.

висновки і пропозиції. отже, поняття грошо-
вого потоку є дуже багатоаспектними та включає 
в себе грошові кошти, еквіваленти грошових ко-
штів та їх рух у фінансово-господарські діяль-
ності. грошові кошти забезпечують мобільність 
та платоспроможність підприємства. інформа-
ційним забезпеченням для управління грошови-
ми потоками підприємства виступає фінансова 
та управлінська звітність, а також дані бухгал-
терського обліку. інформація про рух грошо-
вих коштів має важливе значення для аналізу, 
управління, контролю і розробки програм розви-
тку підприємства. вибір концепції чи підходу до 
управління грошовими потоками залежить від 
багатьох факторів: характеру основної діяльнос-
ті, рівня рентабельності, стану фінансової дис-
ципліни, кредитної політики постачальників, ді-
лової активності господарюючого суб’єкта, рівня 
його фінансового менеджменту, загального стану 
економіки тощо.

список літератури:
1. циган р.М. удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання / 

р.М. циган // актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4(106).
2. Фінанси в трансформаційній економіці україни: [навчальний посібник] / [за редакцією М.і. крупки] / львів: 

видав. центр лну ім. і. Франка, 2007. – 614 с.
3. нікбахт е. Фінанси / е. нікбахт, а. гроппеллі; [пер. з англ. в.Ф. овсієнкота, в.я. Мусієнка]. – к.: основи, 

1993. – 383 с.
4. Брігхем Є. основи фінансового менеджменту / Є. Брігхем; [пер. з англ.]. – к.: Молодь, 1997. – 1000 с.
5. ван хорн дж.к. основы управления финансами / дж.к. ван хорн; [пер. с англ.; гл. ред. серии я.в. соколов]. – 

М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
6. ясишена в. сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація / в. ясишена // вісникТнеу. 

економічний аналіз. – 2008. – вип. 2(18). – с. 321-324.
7. Фінансовий менеджмент: [підручник] / Поддєрьогін а.М. [та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. 

а.М. Поддєрьогін. – к.: кнеу, 2005. – 535 с.
8. коваленко л.о. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб.] / л.о. коваленко, л.М. ремнъова. – [2-евид., перероб. 

і доп.]. – к.: знання, 2005. – 485 с. – (вища освіта XXi століття).
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МсБо 7). звіт про рух грошових коштів iAsB; стандарт, 

Міжнародний документ від 01.01.2012.
10. Бланк и.а. управление денежными потоками / и.а. Бланк. – к.: ника-центр, Эльга, 2002. – 736 с.
11. кузнецова а.и. управление денежными средствами компании в долгосрочном аспекте / а.и. кузнецова 

[електронний ресурс]. – режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_19/article_836.
12. ластовенко о.в. вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємства: канд. екон. наук: 

08.06.01 / донецький державний ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – донецьк, 2005.
13. загородников с.в. Финансовый менеджмент: [краткий курс] / с.в. загородников. – [3-е издание]. – М.: окей-

книга, 2010. – 174 с.
14. Федулова л.і. сучасні концепції менеджменту: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. л.і. Федулової. – 

к.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
15. Перловська н.в. обґрунтування критерію ефективності управління грошовими потоками 

підприємства / н.в. Перловська: [електронний ресурс]. – режим доступу: http://journals.khnu.km.ua /vestnik/
pdf/ekon/2011_2_2/167-170.pdf.

16. лиханова з.к. Прогнозирование стоимости бизнеса и управление денежными потоками: альтернативный 
подход / з.к. лиханова // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 2. – с. 18-23.

17. короп в. спрос на деньги и денежные потоки / в. короп [електронний ресурс]. – режим доступа:  
http://www.nbrb.by/bv/cont.asp?id=9713.

18. рубцов Б.Б. Финансовые институты и экономическое развитие: коллективная монографія / под ред. Б.Б. руб-
цова. – М.: иМЭМо, ран. – 2006. – 180 с.

19. хахонова н.н. концептуальные подходы к построению управленческого учета денежных потоков / н.н. ха-
хонова // управленческий учет. – 2006. – № 2. – с. 13-16.



«Young Scientist» • № 1 (53) • January, 2018

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

887
Жмурко Ю.в.
государственный университет инфраструктуры и технологий

учетное обеспечение упрАвления денеЖнЫми потокАми

Аннотация
в статье рассмотрены теоретические основы организации процесса управления денежными потоками 
предприятия, исследованы его принципы и необходимость отражения в системе бухгалтерского учета 
для эффективного управления и обеспечения жизнедеятельности хозяйствующих субъектов. выделе-
ны и охарактеризованы концепции и подходы исследователей (концепции предпринимательского ри-
ска, концепции денежных потоков, концепции денежного кругооборота, концепции стоимости денег во 
времени, традиционного подхода, альтернативного подхода, экономического подхода, институциональ-
ного подхода, стоимостного подхода, порядок учета) к управлению денежными потоками предприятия.
ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, денежные эквиваленты, эффективность пред-
приятия, ликвидность, платежеспособность, управление, финансовая устойчивость.
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AccouNtiNG for cAsh flow mANAGemeNt

summary
The article deals with the theoretical basis of the organization of the process of management of cash 
flows of the enterprise, its principles and necessity of reflection in the accounting system for effective 
management and maintenance of vital functions of economic entities are considered. the concepts and 
approaches of researchers (entrepreneurial risk concepts, cash flow concepts, cash flow concepts, time 
value concept, traditional approach, alternative approach, economic approach, institutional approach, 
cost approach, accounting approach) to management of cash flows of the enterprise are distinguished 
and characterized.
Keywords: cash flows, cash, cash equivalents, company efficiency, liquidity, solvency, management, 
financial stability.


