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Господарські операції підприємств супроводжуються грошовими по-

токами, що забезпечують оцінку надходження, витрат та переміщення фі-
нансових ресурсів і активів. Процес руху коштів відбувається у часі і прос-
торі під час обслуговування всіх видів господарської діяльності. Від пов-
ноти і вчасності забезпечення процесів постачання, виробництва і збуту 
грошовими ресурсами залежить рівень ефективності господарювання. 
Грошові потоки підприємства добре забезпечуються надходженнями і ви-
платами грошових коштів і відповідно позитивним та негативним їх рухом 
[1, 278]. 

Проблеми становлення системи управління грошовими потоками ро-
зглядали такі українські та зарубіжні вчені: Ю. Брігхем, Дж. Ван. Хорн, 
А.М. Кінг, Л.Н. Павлова, В.В. Галасюк, О.О. Терещенко та інші. 

Більшість науковців пропонують використовувати грошові потоки у 
процесі оцінки ефективності діяльності підприємства в цілому та як показ-
ник ефективності здійснення інвестицій зокрема [2, 144]. 

Об’єктивною передумовою ефективного управління грошовими по-
токами є їх структурування – формування впорядкованої сукупності гро-
шових потоків відповідно до встановленого критерію та визначення їхніх 
базових функціонально-організаційних особливостей. 

При управлінні грошовими потоками головна увага має зосереджу-
ватись на потоках, що були віднесені до складу пріоритетних, тобто на 
грошових потоках по тих фінансово-господарських операціях, що забезпе-
чують формування більшої частини вартості підприємства або його прибу-
тку й, відповідно, здійснюються на регулярній основі. Загальну ефектив-
ність організації грошових потоків підприємства великою мірою визначає 
ефективність управління операційними грошовими потоками. 

Ефективне управління грошовими потоками передбачає визначення 
базових положень щодо організації управління грошовими потоками. 

По-перше, грошові потоки не можуть виникати в результаті пасивної 
економічної поведінки підприємства.  

По-друге, грошові потоки є невід’ємною складовою фінансового та 
операційного циклів. 

По-третє, управління грошовими потоками потребує відповідного 
інформаційного наповнення системи прийняття управлінських фінансових 
рішень. 

Оцінка ефективності практики управління грошовими потоками не 
можлива через розрахунок єдиного показника. Використання єдиного по-
казника не дає змоги адекватно оцінити ефективність управління грошо-



вими потоками, тому, потребує використання системи показників, зокрема 
таких як: 

− коефіцієнт інкасації як відношення абсолютної величини опера-
ційного грошового потоку до величини виручки від реалізації; 

− тривалість фінансового циклу та його окремих складових; 
− монетарна оцінка величини касового розриву [3, 122]. 
Отже, можна зробити такий висновок, що для ефективного управ-

ління грошовими потоками потрібно використовувати вищеназвані показ-
ники, які дадуть змогу забезпечити зростання достатку підприємства, та-
кож потрібне чітке формування відповідної моделі як цілісної системи од-
нозначних цілей і завдань управління грошовими потоками. 
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