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У статті досліджені методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено, що аналіз гро-
шових потоків підприємства має надзвичайно важливе значення для зовнішніх користувачів (інвесторів, акці-
онерів, контрагентів, кредиторів), так і для самого керівництва, адже є ілюстрацією ефективності господарю-
вання, підтвердженням доцільності визначених підприємством стратегій фінансового управління. Необхідність 
проведення такого аналізу полягає в обмеженості грошових ресурсів на підприємстві, ризику втрати плато-
спроможності, нестійкому фінансовому становищі ряду підприємств, а також в підвищенні ступеня ефектив-
ності управління грошовими потоками. Розглянуто мету аналізу грошових потоків підприємства, яка полягає в 
прискоренні руху грошових коштів і на оцій основі підвищення оборотності активів та капіталу, поліпшення його 
фінансової стійкості та платоспроможності. Проаналізовані різні підходи до завдань аналізу грошових потоків 
підприємства. Визначено основні джерела даних для аналізу грошових потоків підприємства, якими виступають 
Звіт про рух грошових коштів, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-
ний дохід), Примітки до фінансової звітності. Проаналізовані різні підходи щодо етапів аналізу грошових потоків 
підприємства. Зазначено, що етапи зводяться до трьох основних: підготовчий етап – включає підбір інформа-
ційних джерел, в яких висвітлюється інформація про операції з грошовими коштами; основний етап – передба-
чає здійснення аналітичної оцінки наявності, динаміки, структури та ефективності їх використання; заключний  
етап – передбачає підведення підсумків та формування узагальнених висновків про стан грошових потоків на 
основі проведеного аналізу а також їх прогнозування на наступні періоди та пропозиції щодо вивчення альтер-
натив управлінських рішень. Охарактеризовано склад показників коефіцієнтного аналізу грошових потоків під-
приємства. Зазначено роль оцінки вхідних і вихідних потоків підприємства.

Ключові слова: гроші, грошові кошти, грошові потоки, аналіз грошових потоків, вхідний грошовий потів, 
вихідний грошовий потік.

The methodical approaches to the analysis of cash flows of the enterprise are investigated in the article. It is noted 
that the analysis of cash flows of the company is extremely important for external users (investors, shareholders, coun-
terparties, creditors) and for management, because it illustrates the efficiency of management, confirming the feasibility 
of financial management strategies. The need for such an analysis is the limited cash resources of the enterprise, the 
risk of losing solvency, the unstable financial position of some enterprises, as well as improving the efficiency of cash 
flow management. The purpose of the analysis of cash flows of the enterprise, which is to accelerate the movement 
of cash and on this basis to increase the turnover of assets and capital, improve its financial stability and solvency. 
Different approaches to the tasks of cash flow analysis of the enterprise are analyzed. The main sources of data for the 
analysis of cash flows of the enterprise, which are the Statement of cash flows, Balance Sheet (Statement of financial 
position), Statement of financial performance (Statement of comprehensive income), Notes to the financial statements. 
Different approaches to the stages of analysis of enterprise cash flows are analyzed. It is noted that the stages are 
reduced to three main ones: the preparatory stage – includes the selection of information sources, which cover informa-
tion about cash transactions; the main stage – involves the implementation of analytical assessment of the availability, 
dynamics, structure and effectiveness of their use; the final stage – involves summarizing and forming generalized 
conclusions about the state of cash flows based on the analysis and their forecasting for future periods and proposals 
for studying alternatives to management decisions. The composition of indicators of coefficient analysis of cash flows 
of the enterprise is characterized. The role of estimating the input and output flows of the enterprise is indicated.

Keywords: money, cash, cash flows, cash flow analysis, incoming cash sweat, outgoing cash flow.
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Постановка проблеми. Важливою умо-
вою успішного функціонування підприємства 
є наявність у нього грошових коштів. Потік 
грошових коштів, який називають «киснем» 
бізнесу, має вирішальне значення для успіш-
ного господарювання, є визначальним факто-
ром провадження будь-якого бізнесу, рушієм 
щоденної діяльності, засобом розширеного 
відтворення і забезпечення платіжної спро-
можності підприємства [1].

Під час діяльності суб’єкта господарю-
вання, вони знаходяться в постійному круго-
обігу, адже систематично надходять у вигляді 
доходів від різних операції та витрачаються у 
вигляді різноманітних витрат підприємства. Ці 
процеси називаються кругообігом грошових 
потоків, і від того наскільки вони узгоджені між 
собою за часом та обсягом, може залежати 
ліквідність підприємства, його платоспромож-
ність, фінансова стійкість тощо. Враховуючи 
це, важливо в процесі функціонування під-
приємства систематично проводити аналіз 
грошових потоків, з тим щоб ефективно ними 
управляти. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Методичні основи та підходи до аналізу 
грошових потоків підприємства викладені в 
дослідженнях багатьох науковців. Так, оцінка 
економічних джерел свідчить про наявність 
достатньої кількості підручників та навчаль-
них посібників, монографій, статей та дис-
ертацій, де висвітлюють питання щодо мето-
дики та організації аналізу грошових потоків 
підприємства. Серед вітчизняних науковців, 
що займаються даною проблематикою слід 
відмітити таких авторів як: Базілінська О. Я., 
Білик М. Д., Кучеренко Т. Є., Аніщенко Г. Ю., 
Подільська В. О., Яріш О. В., Савчук В. К., Тере-
щенко О. О., Багацька К. В., Цал-Цалко Ю. С., 
Піскульова І. В., Мавріна М. І., Федишин М. П., 
Чумаченко М. Г., Томчук О. Ф. та інші. 

Так, Багацькою К. В. [2] сформовані зна-
чення і завдання аналізу грошових потоків 
та запропоновані методичні рекомендації 
щодо оцінки чистого операційного грошового 
потоку. Федишин М. П. [3] систематизувала та 
удосконалила методичні підходи до процесу 
проведення аналізу як передумови оцінки 
рівня планування грошових потоків. Вона 
запропонувала алгоритм проведення ана-
лізу грошових потоків для цілей планування, 
що надасть інформацію для оцінки діяль-
ності підприємств у минулому, теперішньому 
часі, а також служитиме основою для підви-
щення ефективності планування і прогнозу-
вання грошових потоків на майбутнє. Куче-

ренко Т. Є. та Аніщенко Г. Ю. [4] обґрунтували 
доцільність започаткування на підприємствах 
практики складання бюджетів грошових пото-
ків, що дозволить контролювати платоспро-
можність суб’єкта на кожну звітну дату, визна-
чати напрями та доцільність використання 
як власних, так і залучених грошових коштів, 
своєчасно виявляти негативні тенденції з гро-
шовими операціями. Піскульова І. В. та Мав-
ріна М. І. [5] провели дослідження щодо мето-
дичних підходів до управління грошовими 
коштами підприємств та місце аналітичної 
інформації у цьому процесі. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість напрацювань, що присвячені 
аналізу та управлінню грошовими потоками 
підприємства, деякі питання й донині залиша-
ються замало вивченими, дослідженими та 
опрацьованими. Враховуючи зміни в законо-
давстві, сучасні умови господарювання, циф-
ровізацію економіки доцільно проаналізувати 
методичні підходи до аналізу грошових коштів 
та надати рекомендації підприємствам щодо 
проведення їх аналізу.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження методичних аспектів 
аналізу грошових потоків та надання реко-
мендацій підприємствам щодо проведення їх 
аналізу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективність управлінських рішень 
в сфері грошових потоків, залежить від досто-
вірності та оперативності інформації про 
них, що наводиться в різних джерелах. Тому 
винятковим завданням є вдосконалення під-
ходів інформаційного забезпечення процесу 
прийняття рішень щодо кругообігу грошових 
потоків підприємства на основі комплексної 
методики і організації їх аналізу.

Як зазначають науковці [6], аналіз руху 
грошових коштів є необхідною умовою ефек-
тивного управління грошовими потоками, які 
забезпечують фінансово-господарську діяль-
ність підприємства. Адже незбалансованість 
у часі надходжень і виплат грошових засо-
бів може загрожувати нормальному проті-
канню бізнес-процесів і спричинити неплато-
спроможність навіть для тих підприємств, які 
успішно здійснюють діяльність і генерують 
достатню суму прибутку. 

Аналіз грошових потоків підприємства має 
надзвичайно важливе значення для зовнішніх 
користувачів (інвесторів, акціонерів, контр-
агентів, кредиторів), так і для самого керівни-
цтва, адже є ілюстрацією ефективності гос-
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подарювання, підтвердженням доцільності 
визначених підприємством стратегій фінан-
сового управління. Необхідність проведення 
такого аналізу полягає в обмеженості грошо-
вих ресурсів на підприємстві, ризику втрати 
платоспроможності, нестійкому фінансовому 
становищі ряду підприємств, а також в підви-
щенні ступеня ефективності управління гро-
шовими потоками.

Разом з тим, враховуючи важливість такого 
аналізу, багатьма практиками він недооціню-
ється. На думку ряду авторів, аналіз грошо-
вих потоків не має самостійного значення, 
а лише «суттєво доповнює методику оцінки 
ліквідності та платоспроможності і дає мож-
ливість більш об’єктивно оцінити фінансове 
благополуччя підприємства» [1].

Враховуючи різні підходи до аналізу грошо-
вих коштів підприємства, які висвітлюються в 
наукових джерелах, перед господарюючими 
суб’єктами виникає питання вибору їх засто-
сування для проведення їх оцінки. Визначаю-
чись із підходом до аналізування, обираються 
належні методи та показники, результативність 
використання яких залежить від якості інфор-
маційного забезпечення, яке використовується.

Отже проаналізуємо різні підходи до прове-
дення аналізу грошових потоків підприємства.

Основною метою аналізу грошових потоків 
підприємства, на нашу думку, є прискорення 
руху грошових коштів і на оцій основі підви-
щення оборотності активів та капіталу, поліп-
шення його фінансової стійкості та плато-
спроможності.

Зустрічаються і інші твердження в науко-
вих джерелах. Так, автори Власюк Т. М., 
Волинець О. М., Новіцька Н. І. вважають, що 
мета такого аналізу полягає у виявленні рівня 
достатності формування грошових коштів, 
ефективності їх використання, а також зба-
лансованості та рівномірності надходжень та 
видатків грошових потоків підприємства [7].

Спільник І., Загородна О. акцентують увагу 
на оцінці здатності підприємства генерувати 
грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні 
для здійснення планових витрат, сприяння 
ефективному управлінню грошовими пото-
ками підприємства, що дозволить: 1) забезпе-
чити фінансову незалежність підприємства;  
2) підвищити ефективність операційної та 
інших видів діяльності; 3) забезпечити при-
скорення оборотності капіталу; 4) оптимізу-
вати потребу в залученому капіталі; 5) зни-
зити ризик неплатоспроможності [1].

Для забезпечення мети, аналіз грошових 
потоків має виконувати відповідні завдання. 

В згрупованому вигляді їх представлено в 
табл. 1. Як бачимо в літературі зустрічаються 
також різні підходи щодо завдань аналізу. 
Проте, на нашу думку, всі вони направленні 
на оцінку складу, динаміки, структури, якості 
та достатності, використання та визначення 
впливу факторів на їх зміни. 

Основними джерелами даних для аналізу 
грошових потоків підприємства є його фінан-
сова звітність, зокрема, «Звіт про рух грошо-
вих коштів», «Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)», «Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід)» «Примітки до фінансової 
звітності». Кошельок Г. В. акцентує увагу, на 
тому, що інформаційне забезпечення повинне 
відповідати цілям аналізу грошових потоків, а 
саме: виявляти рівень достатності грошових 
коштів, необхідних для нормального функці-
онування підприємства; визначати ефектив-
ність і інтенсивність використання грошових 
коштів в процесі операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності; вивчати чинники і про-
гнозувати збалансованість і синхронізацію 
припливу і відтоку грошових коштів за обсягом 
і часом для забезпечення поточної і перспек-
тивної платоспроможності підприємства [10].

Важливим інформаційним джерелом ана-
лізу виступає Звіт про рух грошових коштів. 
Для керівництва підприємства даний звіт є 
необхідним для того, щоб визначити, чи буде 
в нього достатньо грошових коштів для пога-
шення зобов’язань з поточної діяльності, 
якими є можливості фінансування інвести-
цій, якою є здатність до збільшення виплат 
персоналу, чи може підприємство погашати 
кредити в майбутньому. Отже, звіт допомагає 
планувати інвестиційну і фінансову політику 
підприємства [2].

Очевидними перевагами використання 
інформації із звіту про рух грошових коштів 
процесі аналізу грошових коштів є встанов-
лення: рівня фінансування окремих видів 
діяльності суб’єкта господарювання викорис-
товуючи власні фінансові ресурси; залеж-
ності підприємства від зовнішніх фінансових 
ресурсів при здійсненні операційної, фінан-
сової та інвестиційної видів діяльності; мож-
ливості створення грошових резервів; рівня 
платоспроможності та його прогнозування на 
майбутнє [11].

При аналізі отриманої інформації залежно 
від поставленої мети застосовуються різні 
методи. Якісна інформація вивчається за 
допомогою: порівняння, аналогій, аналізу, 
синтезу, абстракції, узагальнення, індукції, 
дедукції [12].
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Розрізняють також неформалізовані та 
формалізовані методи аналізу. Неформалі-
зовані методи аналізу ґрунтуються на опису-
ванні аналітичних процедур на логічному рівні, 
а не на жорстких аналітичних взаємозв’язках 
та залежностях. 

До неформалізованих належать методи 
експертних оцінок і сценаріїв, психологічні, 
морфологічні, порівняльні, побудови системи 
показників, побудови системи аналітичних 
таблиць. Водночас ці методи характеризу-
ються певним суб’єктивізмом, оскільки в них 
велике значення мають інтуїція, досвід та зна-
ння аналітика [13].

До формалізованих методів фінансового 
аналізу належать методи ланцюгових підста-
новок, арифметичних різниць, балансовий, 
виокремлення ізольованого впливу факторів, 
відсоткових чисел, диференційний, логариф-
мічний, інтегральний, простих і складних від-
сотків, дисконтування [14].

У процесі фінансового аналізу широко 
застосовуються і традиційні методи економіч-
ної статистики (середніх та відносних величин, 

групування, графічний, індексний, елемен-
тарні методи обробки рядів динаміки), а також 
математико-статистичні методи (кореляційний 
аналіз, дисперсійний аналіз, факторний ана-
ліз, метод головних компонентів) [3].

Аналіз грошових потоків здійснюється за 
різними напрями. В процесі дослідження вста-
новлено, що науковці обґрунтовують застосу-
вання різних етапів (табл. 2). Проте, на нашу 
думку, всі ці етапи зводяться до трьох осно-
вних: підготовчий етап – включає підбір інфор-
маційних джерел, в яких висвітлюється інфор-
мація про операції з грошовими коштами; 
основний етап – передбачає здійснення ана-
літичної оцінки наявності, динаміки, структури 
та ефективності їх використання; заключний 
етап – передбачає підведення підсумків та 
формування узагальнених висновків про 
стан грошових потоків на основі проведеного 
аналізу а також їх прогнозування на наступні 
періоди та пропозиції щодо вивчення альтер-
натив управлінських рішень.

Колектив авторів [19] при проведенні ана-
лізу грошових коштів за доцільне виокремлю-

Таблиця 1
Завдання аналізу грошових потоків підприємства

Автори Завдання аналізу грошових потоків підприємства

Спільник І., 
Загородна О.  

[1]

оцінка стану грошових коштів та грошового потоку за показниками 
їх обсягів, структури та динаміки загалом і у розрізі видів діяльності 
підприємства; з’ясування структури джерел надходжень грошових 
коштів; вивчення структури напрямів витрачання грошових коштів; 
дослідження взаємозв’язку динаміки показників діяльності та грошових 
коштів; виявлення рівня достатності грошових коштів, необхідних 
для нормального функціонування підприємства; вивчення факторів, 
що зумовили влив на зміну залишків і обсяги руху грошових коштів; 
визначення ефективності їх використання загалом і за результатами 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; прогнозування 
надходження і витрачання грошових коштів за обсягом і в часі для 
забезпечення поточної і перспективної здатності підприємства виконувати 
свої обов’язки щодо розрахунків з контрагентами, виплати дивідендів 
та інших платежів; виявлення потреби в додатковому залученні 
грошових коштів; з’ясування причин відмінностей між чистими доходами 
підприємства та пов’язаними з ними надходженнями і платежами тощо 

Вареник В. М. 
[8]

виявлення напрямів руху грошових потоків; оцінка ступеню раціонального 
використання грошових коштів; виявлення і запобігання можливості 
виникнення кризових ситуації у державі; вивчення факторів впливу на рух 
грошових коштів; прогноз збалансованості та синхронності грошових потоків 
за обсягом і часом для забезпечення платоспроможності держави; пошук 
резервів підвищення ефективності та інтенсивності використання грошових 
потоків в процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності держави.

Петренко В. С., 
Кузнєцова Д. С. 

[9]

вивчення кількості та джерел фінансування, що надходять на 
підприємство; вивчення основних напрямів витрат на фінанси; аналіз 
грошових потоків за видами діяльності підприємства; аналіз достатності 
капіталу для виконання інших звичайних заходів; виявлення причин 
невідповідності між величиною отриманого прибутку та фактичною 
наявністю грошей; досягнення фінансової оптимізації.

Джерело: побудовано автором на основі [1; 8; 9]
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Таблиця 2
Етапи аналізу грошових потоків підприємства

Автори Етапи аналізу грошових потоків підприємства

Федишин М. П. 
[3]

аналіз грошових потоків за видами діяльності; аналіз розміру валових 
та чистих грошових потоків; аналіз грошових потоків за їх формою; 
аналіз грошових потоків за видами валюти; аналіз збалансованості 
грошових потоків; коефіцієнтний аналіз грошових потоків; аналіз 
впливу грошових потоків на забезпечення тактичних та стратегічних 
цілей; підведення підсумків, визначення узагальнених висновків про 
стан формування грошових потоків, достатність для досягнення цілей 
планування.

Власюк Т. М., 
Волинець О. М., 

Новіцька Н. І. 
[7]

горизонтальний аналіз грошових потоків; вертикальний аналіз 
грошових потоків; аналіз рівномірності розподілу грошових потоків 
за кварталами; аналіз збалансованості надходжень та видатків за 
періодами; коефіцієнтний аналіз

Вареник В. М. 
[8]

аналіз обсягу та складу грошових коштів; аналіз обсягів грошових 
потоків; аналіз джерел формування та напрямків використання 
грошових коштів; аналіз ритмічності та синхронності грошових потоків; 
аналіз достатності грошових коштів; аналіз платоспроможності; аналіз 
ефективності управління грошовими потоками.

Петренко В. С., 
Кузнєцова Д. С. 

[9]

порівняльний аналіз динаміки загальної вартості грошових потоків 
підприємства з прибутком активів підприємства, обсягом виробництва 
або реалізацією продукції; аналіз динаміки грошових потоків; 
рейтингова система ефективності грошових потоків; прогнозування 
грошових потоків на наступний період; висновки та пропозиції щодо 
вивчення альтернатив управлінських рішень.

Воскресенська Т. 
[11]

аналіз достатності грошових коштів; аналіз платоспроможності та 
ліквідності; аналіз вхідних і вихідних грошових потоків в розрізі видів 
діяльності суб’єкта господарювання; вертикальний та горизонтальний 
аналіз грошових коштів; аналіз якості та збалансованості 
(співвідношення надходжень і видатків грошових потоків) грошових 
потоків; ефективність грошових потоків; факторний аналіз грошових 
коштів; SWOT-аналіз грошових коштів.

Лігоненко Л.О., 
Ситник Г.В. 

[15]

аналіз обсягу та динаміки грошових потоків; аналіз джерел 
формування грошових коштів; аналіз напрямів використання 
грошових коштів: оцінка структури вихідного грошового потоку за 
видами діяльності та ранжирування окремих напрямів використання; 
аналіз рівномірності грошових потоків; аналіз збалансованості 
грошових потоків; аналіз синхронності грошових потоків; аналіз 
ліквідності грошових потоків; аналіз факторів, що визначають стан 
грошових потоків; аналіз ефективності управління грошовими 
потоками.

Поддєрьогін А. М., 
Невмержицький Я. І. 

[16]

горизонтальний (часовий) аналіз; вертикальний (структурний) 
аналіз; трендовий аналіз; аналіз відносних показників (коефіцієнтів); 
порівняльний аналіз; факторний аналіз.

Крюкова І. О., 
Свірідова М. С. 

[17]

горизонтальний аналіз грошових потоків; вертикальний аналіз 
грошових потоків; аналіз рівномірності розподілу грошових 
потоків протягом року; аналіз збалансованості грошових потоків; 
коефіцієнтний аналіз рівня ефективності використання грошових 
потоків підприємства.

Ясишена В. В., 
Сисоєва І. М. 

[18]

аналіз ліквідності балансу; аналіз показників оцінки ліквідності 
підприємства; аналіз Звіту про рух грошових коштів; аналіз 
оборотності дебіторської заборгованості та її співвідношення із 
кредиторською; аналіз показників, що характеризують грошові потоки; 
підведення підсумків та формування узагальнених висновків про стан 
грошових потоків на основі проведеного аналізу.

Джерело: побудовано автором на основі [3; 7; 8; 9; 11; 15; 17; 18]
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ють застосування експрес-аналізу та комплек-
сного аналізу. Зокрема вченими відзначається, 
що проведення експрес-аналізу, ґрунтується 
на інформації фінансової звітності з подаль-
шим обранням найбільш інформативних 
показників необхідних для його реалізації. 

Проведення комплексного аналізу про-
понується реалізовувати в наступній послі-
довності в розрізі таких видів аналізу: озна-
йомчий, горизонтальний і вертикальний, 
коефіцієнтів, факторний.

Коефіцієнтний аналіз є невід’ємною части-
ною аналізу грошових потоків. Використання 
відносних показників дає уявлення про якісну 
картину, а саме характеризує ефективність 
використання грошових коштів підприємства. 
Перевагою коефіцієнтного аналізу є можли-
вість вивчення динаміки різних коефіцієнтів, 
що дозволяє встановити позитивні та негативні 
тенденції для оцінки якості управління грошо-
вими потоками підприємства, а також розро-
бити необхідні заходи для внесення відповід-
них коригувань щодо оптимізації управлінських 
рішень у сфері фінансового управління [1].

В науковій літературі при проведені коефі-
цієнтного аналізу зустрічаються різноманітні 
фінансові коефіцієнти, які використовуються 
при аналізі грошових потоків. Зокрема, виді-
ляють такі три основні групи: показники якості 
грошових потоків підприємства; показники 
результативності використання грошових 
коштів; показники ліквідності та платоспро-
можності, які розраховуються на базі грошо-
вих потоків [20].

На рис. 1 зображено показники звітності на 
етапі коефіцієнтного аналізу грошових пото-
ків, що обґрунтовуються різними авторами в 
наукових джерелах.

Вибір методів комбінації використовува-
них показників при проведенні аналізу грошо-
вих коштів підприємства залежить від мети 
та завдань його проведення. Незважаючи 
на вибір комбінації показників, інформацій-
ною платформою до його проведення слугує 
інформація акумульована із системи бухгал-
терського обліку, зокрема з:

– з оборотно-сальдової відомості по рахун-
ках, на яких відображається інформація про 
грошові кошти, дебіторської і кредиторської 
заборгованостей, при потребі по окремому із 
вказаних груп в рахунків в динаміці;

– балансу;
– звіту про фінансові результати;
– звіту про рух грошових коштів [11].
Вищенаведені коефіцієнти доцільно аналі-

зувати в динаміці, тобто розглядати їх зміни в 

часі протягом певного періоду, розраховуючи 
абсолютні та відносні відхилення, темпи зміни 
тощо. Дані показники дозволяють виявити 
позитивні та негативні тенденції, що відобра-
жають якість управління грошовими потоками 
господарюючого суб’єкту, а також розробити 
відповідні заходи для внесення певних кори-
гувань щодо оптимізації управлінських рішень 
в процесі здійснення діяльності підприємства.

В процесі проведення коефіцієнтного 
аналізу грошових потоків суттєва увага при-
діляється факторному аналізу, тобто кіль-
кісному виміру впливу різних об’єктивних 
та суб’єктивних факторів, які спричинюють 
прямий та непрямий вплив на зміну рента-
бельності та ефективності використання гро-
шових коштів. Факторний аналіз (прямий та 
зворотній, детермінований та стохастичний) 
здійснюється з використанням різних прийо-
мів моделювання факторних систем (розши-
рення, подовження, скорочення, оптимізації 
тощо) [23].

Одним з етапів проведення факторного 
аналізу грошових потоків є розрахунок впливу 
різних факторів на зміну величини коефіці-
єнта рентабельності позитивного грошового 
потоку за прибутком від продажу. Факторні 
моделі дозволяють розкрити, кількісно вимі-
ряти, проаналізувати причинно-наслідкові 
зв’язки між різними показниками, які опису-
ють господарську діяльність підприємства. 
Крім того, за допомогою факторного моделю-
вання формуються прогнозні (планові) показ-
ники, в тому числі які визначають оптимальні 
величини грошових потоків підприємства, що 
відповідають цілі досягнення максимальної 
ефективності господарської діяльності при 
адекватному рівні фінансового ризику [23].

Грошові потоки підприємства є досить різ-
ноплановими та містять велику сукупність різ-
ного роду надходжень та видатків грошових 
коштів, що пов'язано з багатогранністю видів 
діяльності підприємства [3]. Тому, під час 
аналізу грошових потоків здійснюють оцінку і 
вхідних і вихідних потоків підприємства та в 
результаті чого можна отримати відповіді на 
конкретні питання, пов’язані з управлінням 
грошових потоків підприємства (рис. 2).

Таким чином, у ході аналізу можуть вико-
ристовуватися найрізноманітніші прийоми, 
методи та моделі аналізу, їхня кількість та 
широта застосування залежать від конкретних 
цілей аналізу та визначаються його завдан-
нями в кожному конкретному випадку [24].

Аналіз руху грошових коштів дає можли-
вість зробити більш обґрунтовані висновки 
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Рис. 1. Склад показників коефіцієнтного аналізу грошових потоків підприємства
Джерело: побудовано автором на основі [1; 5; 7; 8; 20; 21; 22; 23]
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– коефіцієнт «якості» чистого грошового потоку;
– коефіцієнт кореляції вхідного та вихідного грошових потоків;
– сума від’ємного грошового потоку на одиницю власного капіталу;
– коефіцієнт фінансування інвестиційної діяльності у процесі операційної;
– коефіцієнт внутрішнього фінансування інвестиційної діяльності;
– коефіцієнт зовнішнього фінансування інвестиційної діяльності;
– коефіцієнт співвідношення фінансового результату до оподаткування та чистого
грошового потоку від операційної діяльності;
– коефіцієнт співвідношення амортизаційних витрат та чистого грошового потоку від
операційної діяльності;
– коефіцієнт синхронності надходження та витрат грошових коштів;
– показник рівномірності надходження грошових коштів;
– показник рівномірності витрат грошових коштів;
– ступінь регулярності позитивного грошового потоку;
– питома вага чистого грошового потоку від операційної діяльності в загальному
чистому грошовому потоці;
– питома вага операційного грошового потоку від основної (неосновної) діяльності
в загальному операційному грошовому потоці підприємства;
– питома вага інвестиційного грошового потоку в загальному грошовому потоці
підприємства;
– питома вага фінансового грошового потоку в загальному грошовому потоці
підприємства.
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– коефіцієнт ефективності грошового потоку;
– коефіцієнт рентабельності грошових потоків;
– коефіцієнт грошової віддачі доходу за операційною діяльністю;
– коефіцієнт грошової віддачі власного капіталу в процесі операційної діяльності;
– коефіцієнт грошової віддачі активів підприємства у процесі операційної діяльності;
– коефіцієнт грошової продуктивності фінансового результату від операційної
діяльності;
– коефіцієнт покриття заборгованості чистим грошовим потоком із операційної
діяльності;
– коефіцієнт співвідношення чистого грошового потоку та вхідного грошового
потоку;
– коефіцієнт грошової віддачі інвестиційного капіталу в процесі операційної
діяльності;
– коефіцієнт співвідношення чистого грошового потоку та загального обсягу
інвестицій.
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І – коефіцієнт ліквідності сукупного грошового потоку;
– коефіцієнт ліквідності операційного грошового потоку;
– коефіцієнт ліквідності інвестиційного грошового потоку;
– коефіцієнт ліквідності фінансового грошового потоку;
– коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку;
– коефіцієнт грошового покриття виплат за відсотками;
– коефіцієнт грошового покриття поточних зобов’язань;
– коефіцієнт грошового покриття зобов’язань;
– ступінь покриття прострочених зобов’язань чистим грошовим потоком;
– коефіцієнт перспективного виконання зобов'язань;
– ступінь покриття стабільного вихідного грошового потоку від операційної 
діяльності гарантованим позитивним грошовим потоком від операційної 
діяльності.
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АНАЛІЗ ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

Дає відповіді на питання Дає відповіді на питання

– чи не є причиною збільшення вхідних
грошових потоків зростання поточних
зобов’язань, які вимагатимуть
погашення, тобто відтоку грошових
коштів в майбутньому;
– чи має місце зростання акціонерного
(статутного) капіталу за рахунок
додаткової емісії акцій;
– чи відбувався розпродаж майна
підприємства протягом звітного періоду;
– чи спостерігається скорочення запасів
товарно-матеріальних цінностей,
незвершеного виробництва, готової
продукції на складі і товарів.

Позитивні відповіді на ці питання є 
свідченням того, що збільшення 
вхідного грошового потоку не можна 
вважати абсолютно позитивним явищем, 
оскільки воно може призвести до 
значних відтоків грошових коштів в 
майбутньому, або свідчити про 
проблеми підприємства з поточними 
розрахунками, формуванням капіталу 
тощо

Позитивні відповіді на вказані питання 
можуть свідчити про те, що збільшення 
вихідного грошового потоку має різні 
причини і може свідчити як про позитивні 
(розширення підприємства), так і про 
негативні наслідки, наприклад неефективне 
управління рухом грошових коштів, про 
проблеми з виробництвом і реалізацією 
продукції, про надлишкове вимивання
½ капіталу з підприємства тощо

–

–

–

–

–

–

чи має місце скорочення показників 
оборотності оборотних активів;

чи спостерігається зростання величини 
запасів і дебіторської заборгованості;

чи відбувалось різке зростання обсягів 
продажу товарів, що потребувало 
додаткових витрат, пов’язаних з їх 
реалізацією;

чи відбувалися надлишкові виплати 
акціонерам понад рекомендованої норми 
розподілу чистого прибутку (близько 30%);

чи спостерігається затримка по сплаті 
податків, зборів і обов’язкових платежів;

чи спостерігається затримка виплат 
персоналу по заробітній платі

Рис. 2. Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства.
Джерело: побудовано автором на основі [2]

про те, в якому обсязі та з яких джерел від-
булося надходження на підприємство грошо-
вих коштів, а також на які основні напрями їх 
використано. Ціллю аналізу є оцінка здатності 
підприємства генерувати грошові потоки в 
обсягах та за строками здійснення необхідних 
планових платежів, забезпечення оптимізації 
грошових потоків. Адже раціональне форму-
вання грошових потоків сприяє ритмічності 
операційного циклу та забезпечує підвищення 
обсягів виробництва та реалізації. При цьому 
кожне порушення платіжної дисципліни нега-
тивно позначається на формуванні виробни-
чих запасів, сировини та матеріалів, рівні про-
дуктивності праці, реалізації готової продукції, 
становищі підприємства на ринку тощо [3].

Висновки. Отже, враховуючи наве-
дені результати проведеного дослідження 
доцільно відзначити, що забезпеченість під-
приємства грошовими коштами в достатній 

кількості, а також забезпечення їх належ-
ного маневрування впливає на ефективність 
роботи як підприємства загалом, так і окре-
мих його структурних одиниць. Аналіз гро-
шових потоків є важливою ланкою процесу 
управління рухом грошових коштів та забез-
печує якісну обробку інформації з метою чер-
гового прийняття управлінських рішень, про-
гнозування та планування грошових потоків.

Оцінка методичних підходів для проведення 
аналізу грошових потоків підприємства, дає мож-
ливість стверджувати, що в наукових джерелах 
пропонуються та обґрунтовуються різні підходи 
щодо проведення аналізу. Вибір етапів прове-
дення аналізу, методів комбінації використовува-
них показників залежить від мети та завдань його 
проведення, тобто тут підприємствам доцільно 
застосовувати індивідуальний підхід, врахову-
ючи величину та вид бізнесу, запити управління, 
вплив факторів на окремі процеси тощо.
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