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Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Активні взаємовідносини сучасних підприємств із 
зовнішніми контрагентами неминуче призводять до виникнення грошових потоків, що є 
необхідною умовою в налагодженні продуктивних та довгострокових контактів. В більшості 
випадків саме рівень платоспроможності виступає головним критерієм для налагодження 
стосунків з конкретним господарюючим суб’єктом. Оскільки здатність вчасно оплачувати 
рахунки з використанням грошових активів є ознакою конкурентоспроможного та здатного 
самофінансувати свою діяльність підприємства. Відсутність законодавчо закріпленого 
визначення терміну «грошовий потік» створює чимало суперечностей в наукових колах та 
практичній діяльності суб’єктів господарювання. В системі управління грошовими потоками 
на вітчизняних підприємствах мало уваги приділяється застосуванню методів їх оптимізації, 
що призводить до фінансових проблем. 

Мета дослідження передбачає розкриття змісту поняття «грошовий потік», уточнення 
класифікаційних ознак для даної категорії в цілях успішного управління ними та виділення 
можливих напрямків оптимізації руху грошових коштів сучасного підприємства. 

Методологія. Дослідження були здійснення із застосуванням загальнонаукових методів та 
прийомів: системний аналіз для вивчення економічного змісту терміну «грошовий потік»; для 
формулювання висновків та узагальнень за обраною проблематикою використано 
абстрактно-логічний метод; табличний метод – для побудови таблиць критичного аналізу 
думок провідних вчених-науковців. 

Результати. У статті розкрито зміст поняття «грошовий потік» на базі наукових праць та 
нормативно-правового поля. Автор критично проаналізував визначення цього терміну 
відомими вченими, вході чого виділено чотири напрямки трактувань, протиріччя між ними та 
неточності. В статті розкрито класичний варіант класифікації грошового потоку та доповнено 
адаптованими до сучасних реалій економічного життя критеріями групування. Практичне 
значення. Автором окреслено основні завдання системи управління грошовими потоками 
підприємства в умовах фінансової нестабільності та кризи. Сформовано основні етапи та 
інструменти менеджменту грошових коштів та їх руху. Їх чітке виконання має покращити 
платоспроможність будь-якого підприємства та забезпечити фінансову рівновагу. 
Перспективи подальших досліджень. В статті автором систематизовано способи оптимізації 
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грошових потоків на вітчизняних підприємствах, серед яких: використання платіжного 
календаря, активне впровадження оперативного та прогнозного аналізу та застосування 
«системи прискорення/уповільнення грошового обороту». На цих та альтернативних 
напрямках оптимізації руху грошових коштів автором було запропоновано зосередити 
подальші дослідження вітчизняних вчених. 

 

Ключові слова: грошовий потік, грошові кошти, управління грошовими 
потоками, ліквідність, платоспроможність, платіжний календар, грошові 
розрахунки, фінансові ресурси. 

Кількість джерел 16, кількість таблиць 1, кількість рисунків 3. 
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CASH FLOWS IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM: THEORETICAL 
AND PRACTICAL ASPECT 

 

Summary 
 

The article reveals the meaning of the concept "cash flow" with the use of scientific papers 
and legal documentation. The author critically analyzed the definition of this term by well-known 
scientists. At the entrance of the study, four areas of interpretation have been identified. The 
author focuses on the identified inaccuracies and omissions in the approaches of individual 
scientists to the disclosure of the meaning of the concept of "cash flow". The absence of a legally 
established definition is noted and compared with international normative documents. Disputable 
moments in domestic legal documentation have been identified. 

The article reveals the classic version of the classification of cash flow. Taking into account the 
modern realities of economic life, the author supplemented and adapted it with separate grouping 
features. This should provide a better understanding of cash flows and help to generate relevant 
information for management. The author outlines the main tasks of the cash flow management 
system of the enterprise under the terms of financial instability and crisis. To achieve these goals, 
the main stages of cash management and their movement were formed. The author described 
each stage through a set of tools and procedures. 

In the article, the author systematizes the ways of further optimization of cash flows at 
domestic enterprises. Emphasis is placed on problem areas in the management of cash and 
liquidity of the enterprise. As proposals, the author proposed to introduce a payment calendar in 
the practice of domestic enterprises. This will balance the negative and positive cash flows. Active 
use of operational and forecast analysis will allow you to respond quickly to changes in the 
amount of cash and their movement; will ensure the financial balance of the enterprise. The 
article focuses on areas of further research on this issue. 
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Постановка проблеми. Переважна більшість партнерських 
взаємовідносин в сучасному економічному просторі запускають в рух 
особливий динамічний механізм – кругообіг грошових потоків. Це не 
просто критерій самофінансування та платоспроможності вітчизняного 
підприємства, а й життєво необхідна умова функціонування та 
протистояння жорсткій конкуренції. Тому, якщо керівництво планує бачити 
своє підприємство в довгостроковій перспективі успішним та прибутковим, 
воно зобов’язано вжити заходів для розробки дієвої стратегії управління 
грошовими коштами та їх рухом. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Грошові потоки уособлюють в 

собі рух найліквідніших активів, без яких уявити жоден успішний бізнес 
неможливо. Проте, яка величина грошових коштів є оптимальною, на які 
напрямки їх використовувати, як ефективно ними розпоряджатися –  
це далеко неповний перелік питань, які неодноразово обговорювалися серед 
науковців та практиків. 
Значна увага даній тематиці приділена в працях таких вчених, як:  

І. А. Бланка [1, с. 13-55], З. М. Васильченка [2, с. 20-28], В. А. Верби [3, 
с. 42-58], А. Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка, Т.С. Смовженко [4, с. 64-88], 
О. В. Клименко [5, с. 125-132], О. П. Колісник [7], І. А. Маркіної [8, с. 14-
28], С. З. Мошенського [11, с. 14-28], О. В. Павловської [15, с. 10-22],  
К. Г. Середюкова [16, с. 522-527] тощо. Проте динамічне середовище, в 
якому функціонують сучасні господарюючі суб’єкти, вимагає постійного 
перегляду наукових гіпотез і теорій. Тому сьогодні важливо розуміти не 
тільки сам механізм здійснення грошових потоків, але й способи 
грамотного управління ними. 
Мета статті передбачає розкриття змісту поняття «грошовий потік», 

уточнення класифікаційних ознак для даної категорії в цілях успішного 
управління ними та виділення можливих напрямків оптимізації руху 
грошових коштів сучасного підприємства. Це дозволить сформувати 
цілісну картину управління рухом найліквідніших активів господарюючого 
суб’єкту, адаптувати до швидко змінюваних умов функціонування й 
забезпечити стабільний фінансовий стан підприємства. 
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Виклад основного матеріалу. Грошові потоки є тим засобом, який 
запускає в роботу весь «життєвий цикл» господарської діяльності будь-
якого бізнесу. Іншими словами, жоден процес чи операція буде 
неможливою, якщо в ній будуть відсутні грошові кошти в готівковій чи 
безготівковій формах. 
Розкриття змісту категорії «грошовий потік» у вітчизняній економічній 

науці ускладнено відсутністю законодавчо закріпленого визначення. Саме 
тому сьогодні можна зустріти різні тлумачення цієї категорії. Досить часто 
вони містять неточності та протирічать одне одному. Щоб переконатись в 
цьому, розглянемо окремі з них (табл. 1). 
Опрацьовуючи визначення з табл.1, було виділено декілька напрямків, 

які використані вченими під час тлумачення терміну «грошовий потік»: 
а) арифметичне відхилення надходжень та платежів, виконаних із 
застосуванням готівкових та безготівкових коштів; б) сукупність всіх 
позитивних і негативних напрямків руху грошей; в) характеристика 
платоспроможності та ліквідності; г) чистий дохід за вирахуванням 
поточних витрат в грошовому виразі. 
Якщо із першими двома напрямками можна погодитись, то останні 

викликають суперечливе і неоднозначне ставлення. Оскільки трактувати 
грошовий потік лише як певний параметр фінансового становища, або, ще 
гірше, ототожнювати виключно із чистим доходом, – є неправильно. 
Зі слів З. М. Васильченко та Д. В. Пірога, «грошовий потік» має 

визначатися як сукупність послідовно розподілених у часі подій, 
пов’язаних з відокремленим та логічно завершеним фактом зміни власника 
грошових ресурсів через виконання зобов’язань між економічними 
агентами (суб’єктами господарювання, державою, домогосподарствами, 
міжнародними організаціями). Грошові потоки безпосередньо пов’язані з 
рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження у 
розпорядження суб’єкта господарювання грошових ресурсів та їх 
використання [2, с. 23]. 
Виникає питання: від чого відштовхуються науковці, надаючи власні 

бачення сутності «грошовий потік»? Нормативне поле з даного напрямку є 
досить обмеженим. Так, у вітчизняному законодавстві відсутні жодні 
згадки стосовно даного терміну. Проте опираючись на міжнародні 
стандарти, зокрема в МСБО №7 «Звіт про рух грошових коштів» було 



 
 

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

Issue I-II (77-78), 2020 263 

знайдене визначення грошового потоку як надходження і вибуття 
грошових коштів та їхніх еквівалентів [10]. В «універсальному» НП(С)БО 1 
існує підміна цього терміну на «рух грошових коштів» [12]. Дана 
невідповідність має буде виправлена на міністерському рівні з метою 
уникнення подальшої плутанини у термінах та економічних поняттях. 

Таблиця 1 
Підходи та трактування науковців сутності категорії 

«грошові потоки» 
№ 
з/п Автор, джерело Сутність грошових потоків Коментарі 

1 2 3 4 

1 Бланк І.А. 
[1, с.36] 

Грошовий потік – сукупність 
розподілених у часі надходжень і 
виплат коштів, генерованих 
господарською діяльністю 

підприємства 

Автор ототожнює 
поняття з рухом грошей 

в ході діяльності 
підприємства, з чим 
можна погодитись. 

2 Колісник П.О. [7] 

Грошовий потік – найважливіший 
самостійний об’єкт фінансового 

аналізу, який проводиться з метою 
оцінки фінансової стійкості та 

платоспроможності підприємства 

Розглядає поняття лише 
як об’єкт аналізу, не 
надаючи йому точних 

характеристик 

3 
Нікбахт Е., 
Гроппеллі А. 

[13, с.80] 

Грошовий потік – як міра ліквідності 
підприємства, що складається з 

чистого доходу і безготівкових витрат, 
таких, як амортизаційні відрахування 

Не враховано готівкові 
грошові потоки. Автор 
розкриває зміст поняття 

через категорію 
фінансового аналізу. 

4 Кірейцев Г.Г. 
[14, с. 96] 

Грошовий потік – є одним із ключових 
моментів оптимального 

співвідношення між ліквідністю та 
прибутковістю 

Розкриває поняття 
через призму 
характеристик 

фінансового стану 
підприємства. 

5 

Загородній А. Г., 
Вознюк Г.Л., 

Смовженко Т.С. 
[4, с. 87] 

Грошовий потік – надходження 
(додатний грошовий потік) і 

витрачання (від’ємний грошовий 
потік) коштів у процесі здійснення 

господарської діяльності підприємства 

Витратно-дохідний 
підхід у тлумаченні 

визначення. 

6 Коласс Б. 
[6, с.35] 

Грошовий потік – надлишок, який 
утворюється на підприємстві в 

результаті всіх операцій, пов’язаних із 
господарською діяльністю 

Спірне визначення, де 
втрачено динамічний 

зміст поняття. 

7 Маркіна І.А. 
[9, с.16] 

Грошовий потік – сукупність 
розподілених за часом надходжень і 

виплат грошових коштів, які 
утворюються в процесі господарської 
діяльності і пов’язані із забезпеченням 

його платоспроможності. 

Автор доповнює 
визначення І.А. Бланка 
лише призначенням 
гро-шових коштів на 

підприємстві – забезпе-
чення 

платоспроможності. 

8 
Павловської 

О.В., Притуляк 
Н.М. [15, с. 10] 

Грошовий потік – надходження й 
витрати грошових коштів у процесі 
здійснення господарської діяльності 

підприємства. 

Одне з найбільш 
лаконічних та чітких 

визначень. 

10 
Верба В. А., 

Загородніх О. А. 
[3, с.54] 

Грошовий потік – це різниця між 
кількістю отриманих і витрачених 

грошей 

Визначення є тотожними 
поняттю «чистий 
грошовий потік» 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

11 Мошенський С.З. 
[11, с. 14] 

Грошовий потік – різниці між 
грошовими надходженнями й 

витратами. 

Визначення є тотожними 
поняттю «чистий 
грошовий потік» 

12 Клименко О.В. 
[5 с. 126] 

Грошовий потік – це не обсяг 
грошових коштів, які надійшли або 
виплачуються підприємством, це є 
процесом надходження і витрачання 

грошових коштів 

Автор акцентує увагу на 
«процесному» підході у 
визначенні терміну. 

 
Суть категорії «грошовий потік» не може бути повністю розкрита лише 

через визначення. Велику роль в розумінні економічної природи будь-
якого поняття відіграє грамотна класифікація. В даному питанні 
ґрунтовною та лаконічною є думка, висловлена І. А. Бланком, що графічно 
зображена на рис.1. 

 
Рис.1. Класифікація грошових потоків за І.А. Бланком [1, с.125] 

За передчасністю виникнення 

Повністю передбачуваний 
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 
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Автор даної класифікації є представником класичної економічної думки. 
Саме тому у виділених ознаках акцент зроблено на ув’язку між системою 
управління та грошовими потоками, як безперебійного кругообігу 
платіжних засобів. Беззаперечно, такий поділ потоків грошових коштів не 
є ідеальним, проте надає базові розуміння для грамотного та ефективного 
їх керівництва. Дану класифікацію на сьогоднішній час доповнено 
науковцями, дисертантами та здобувачами, проте варто відмітити, що не 
завжди громіздкість та чимала кількість напрямків групування можуть бути 
раціонально використані на практиці. Тому варто виділити найбільш 
адаптовані до сучасних потреб управління (рис.2.). 

 
Рис.2. Доповнена класифікація грошових потоків вітчизняних підприємств 
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планує досягати успіхів в найближчому майбутньому, варто максимум 
уваги приділити управлінню даного об’єкту, спрямовуючи зусилля, як на 
належне інформаційне забезпечення, так і використання дієвих 
інноваційних методів та прийомів менеджменту. 
За словами Р. О. Костирко, управління грошовими потоками на 

вітчизняному підприємстві має бути орієнтованим на досягнення таких 
задач: 

• підтримка оптимальної величини грошових коштів для забезпечення 
безперебійної діяльності (близько 7-10% від загального розміру оборотних 
активів); 

• створення резерву вільних (доступних) грошових коштів для 
компенсації витрат; 

• врахування діапазону сезонних змін залишку грошових коштів; 
• своєчасна трансформація вільних грошових коштів у високоліквідні 

фінансові інвестиції та їх зворотна конвертація для поповнення залишку 
грошових коштів; 

• формування інвестиційного залишку грошових коштів з метою 
здійснення короткострокових фінансових вкладень в окремі сегменті 
ринку грошей [8, с.188]. Вся система управління грошовими потоками 
може бути реалізована через послідовно виконані етапи із чітким 
інструментарієм (рис.3). 

 
Рис.3. Етапи управління грошовими потоками підприємства 
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Сьогодні ключовим завданням управління грошовими потоками є їх 
оптимізація, що повинна забезпечити постійну фінансову рівновагу 
підприємства. Залишаючи поза увагою даний стратегічно важливий об’єкт, 
керівництво ризикує не тільки погіршити платоспроможність, знизити 
ліквідність, але й навіть «вивести зі строю» успішні бізнес одиниці. 
Висновки і перспективи подальших розвідок. Проведені 

дослідження показали, що поняття «грошовий потік» може трактуватися 
на різних рівнях та з різних ракурсів. Тлумачень в економічній літературі є 
чимало, проте суть цієї категорії залишається незмінною – процеси 
надходження та витрачання грошових коштів в ході різних видів 
господарської діяльності підприємства. 
Для повного розуміння грошових потоків варто враховувати їх 

різновиди із застосуванням грамотно побудованої класифікації. Саме вона 
дозволить підприємству якісно виконувати всі етапи управління рухом 
грошових коштів. 
В якості подальших напрямків досліджень варто обрати пошук шляхів 

оптимізації грошових потоків. Серед альтернативних кроків в цьому 
напрямку для сучасного підприємства можна порекомендувати: 

• формування та використання платіжного календаря – інструменту 
структурування грошових коштів; 

• активне впровадження оперативного та прогнозного аналізу для 
швидкого реагування на зміни у фінансових ресурсах; 

• застосування «системи прискорення/уповільнення платіжного 
обороту» - сукупність заходів, спрямованих на прискорення залучення 
грошових коштів та одночасне уповільнення їх сплати. 
Даний список є неповним та потребує подальшого розширення з огляду 

на цілі оптимізації грошових потоків. Адже в результаті таких заходів 
необхідно збалансувати обсяги дефіцитного або надлишкового грошового 
потоку, синхронізувати грошові потоки у часі, оптимізувати суми чистого 
грошового потоку. 
Нестабільне економічне середовище, в якому вимушені функціонувати 

вітчизняні підприємства, значно посилило роль управління грошовими 
потоками. При цьому кожен господарюючий суб’єкт повинен адаптувати 
класичні прийоми управління під свою специфіку та умови діяльності й 
максимально оптимізувати величину та рух грошових коштів. 
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