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У статті розглянуто розвиток підприєм-
ства, зумовлений його платоспроможністю 
та фінансовою стійкістю, які залежать від 
достатності обсягу грошових потоків та 
ступеня їх синхронізації в часі. У статті 
розглянуто один з основних моментів, що 
діють на сучасному етапі розвитку еконо-
міки України, – організація грошових коштів 
на підприємствах, без якої неможливе їхнє 
нормальне функціонування та забезпечення 
платоспроможності. Під організацією гро-
шових коштів у статті розуміється ефек-
тивне управління грошовими потоками 
господарюючого суб’єкта на основі даних, 
отриманих за результатами аналізу грошо-
вих потоків за певний період часу, та даних 
бухгалтерського обліку. Звернено увагу на 
необхідність економічно обґрунтованого 
імпортозаміщення у вітчизняній економіці 
як неминучої умови ефективного фінансово-
економічного розвитку як господарюючих 
суб'єктів, так і економіки загалом. Обґрун-
товано положення про те, що для вітчиз-
няних підприємств дуже важлива проблема 
аналізу грошових коштів та їх організації для 
забезпечення ними виробничого кругообігу.
ключові слова: грошові кошти, грошові 
потоки, управління, облік, контроль, фінан-
сова звітність, підприємство.

В статье рассмотрено развитие пред-
приятия, обусловленное его платежеспо-

собностью и финансовой устойчивостью, 
которые зависят от достаточности объ-
ема денежных потоков и степени их синхро-
низации во времени. В статье рассмотрен 
один из основных моментов, действующих 
на современном этапе развития экономики 
Украины, – организация денежных средств 
на предприятиях, без которой невозможно 
их нормальное функционирование и обеспе-
чение платежеспособности. Под организа-
цией денежных средств в статье понима-
ется эффективное управление денежными 
потоками хозяйствующего субъекта на 
основе данных, полученных по результатам 
анализа денежных потоков за определенный 
период времени, и данных бухгалтерского 
учета. Обращено внимание на необходи-
мость экономически обоснованного импор-
тозамещения в отечественной экономике 
как неизбежного условия эффективного 
финансово-экономического развития как 
хозяйствующих субъектов, так и экономики 
в целом. Обосновано положение о том, что 
для отечественных предприятий очень 
важна проблема анализа денежных средств 
и их организации для обеспечения ими произ-
водственного кругооборота.
ключевые слова: денежные средства, 
денежные потоки, управление, учет, 
контроль, финансовая отчетность,  
предприятие.

The article describes the development of the enterprise, due to its solvency and financial stability, which in turn depend on the sufficiency of the volume of 
cash flows and the degree of their synchronization in time. The purpose of the article is to summarize and improve the theoretical positions and develop 
recommendations on the accounting and analysis of cash at enterprises. It is determined that the main source of cash flow is the main activity. With a lack 
of cash, especially in the absence of a cash reserve, the company may experience difficulties with timely repayment of obligations. At the same time, an 
excessive amount of cash balance may indicate their irrational use, losses from the impact of inflation, loss of profits from their possible placement and 
obtaining additional profit. The article describes one of the main points that are in force at the present stage of development of the Ukrainian economy – the 
organization of cash at enterprises, without which their normal functioning and solvency cannot be ensured. Under the organization of cash in the article 
refers to the effective management of cash flows of an economic entity based on data obtained from the analysis of cash flows for a certain period of time 
and accounting data. Attention is drawn to the need for economically justified import substitution in the domestic economy as an inevitable condition for 
effective financial and economic development, both of economic entities and the economy as a whole. It justifies the position that for domestic enterprises it 
is very important to analyze the cash and their organization to ensure their production cycle. Efficient organization of cash allows the enterprise to conduct 
both the main activity and other activities: financial, investment, which generally improves the efficiency of financial and economic activities at the enterprise, 
its competitiveness, creates a stable position in the market and predetermines the choice of the most effective ways of its development. This article may be 
of interest to practitioners engaged in the organization of cash, their accounting, analysis and control at industrial enterprises.
Key words: cash, cash flows, management, accounting, control, financial reporting, enterprise.

орГаніЗаціЯ ГроШовиХ коШтів  
в уПравлінській діЯльності ПідПриЄмств
ORGANIZATION OF CASH IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Постановка проблеми. В Україні на сучасному 
етапі розвитку ринкової економіки і постійного зрос-
тання числа конкурентів у всіх сферах діяльності 
грошові кошти відіграють важливу роль у функці-
онуванні комерційного підприємства. Для прибут-
кового ведення бізнесу керівництво підприємства 
потребує постійної оперативної інформації про 
рух грошових коштів для прийняття на її основі 
обґрунтованих управлінських рішень. Від особли-
востей регулювання грошових потоків на підпри-
ємстві залежить його розвиток, фінансова стій-
кість, а також швидкість обороту грошових коштів, 
що забезпечує отримання додаткового прибутку. 
Розвиток підприємства зумовлений його плато-
спроможністю та фінансовою стійкістю, які в свою 

чергу залежать від достатності обсягу грошових 
потоків і ступеня їх синхронізації в часі. Головним 
джерелом надходження грошових коштів є основна 
діяльність, яка повинна забезпечувати всі потреби 
підприємства в грошових коштах і мінімально необ-
хідному їх залишку. За відсутності останнього під-
приємство може зазнавати труднощів зі своєчас-
ним погашенням зобов’язань. Надмірна величина 
залишку грошових коштів свідчить про їх нераціо-
нальне використання, отримання збитків від впливу 
інфляції, втрачені вигоди від їх можливого розмі-
щення та отримання додаткового прибутку.

Удосконалення методів ринкового управління, 
впровадження сучасних інформаційних техноло-
гій, поява нових видів грошових коштів постійно 
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перебувають у центрі уваги зарубіжних та вітчиз-
няних економістів. Однак сьогодні не всі складники 
грошових потоків, їх обліку та аналізу знайшли 
відображення в нормативних документах України 
та під час використання в практичній діяльності 
комерційних підприємств. Це визначило актуаль-
ність теми дослідження.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У зв’язку з тим, що аналіз грошових потоків 
займає важливе місце в управлінні підприєм-
ством, питання їх обліку та аналізу знаходять відо-
браження в багатьох працях учених. Досліджен-
нями даного питання займаються: І.О. Бланк [1], 
Т.Е. Городецька [2], О.Є. Дахнова [2], В.В. Кова-
льов [4], Л.О. Лігоненко, О.В. Побережець [6], 
А.О. Семенець [2], О.М. Тридід та інші. Слід зазна-
чити, що в сучасній науковій літературі комплек-
сних робіт, присвячених дослідженню обліку й 
аналізу грошових потоків, практично немає. Розро-
блення єдиного понятійного апарату, рекомендацій 
щодо здійснення обліку грошових коштів та їх ана-
лізу надзвичайно важливе для підвищення рівня 
функціонування підприємства. Недостатня розро-
бленість цієї теми в теоретичному та практичному 
аспектах визначила напрями дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в узагальненні та удосконаленні теоретичних 
положень і розробленні рекомендацій з обліку й 
аналізу грошових коштів на підприємствах.

виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі розвитку української еко-
номіки перед господарюючими суб’єктами сто-
їть проблема організації грошових коштів, без 
яких неможливе їхнє нормальне функціонування 
і забезпечення платоспроможності [2]. Сенс орга-
нізації грошових коштів полягає в ефективному 
управлінні грошовими потоками господарюючого 
суб’єкта на основі даних, отриманих за результа-
тами аналізу грошових потоків за певний період 
часу, і даних бухгалтерського обліку.

Увага до обліку та аналізу грошових потоків 
особливо актуальна нині. Посилення попиту на 
продукцію, аналогічну вітчизняній, але зарубіж-
ного виробництва, негативно позначається як на 
вітчизняних виробниках, так і на підприємствах, 
що займаються продажем товарів українського 
виробництва. У зв’язку з цим для вітчизняних під-
приємств дуже важлива проблема аналізу грошо-
вих коштів та їх організації для забезпечення ними 
виробничого кругообігу. Адже кошти беруть участь 
у кругообігу, будучи одночасно його початком і кін-
цем. Для кожного підприємства необхідно, щоб їх 
було досить на початку виробничого циклу, а в кінці 
був забезпечений їх приріст. За такого ведення біз-
несу буде забезпечено постійний оборот грошових 
коштів, який забезпечить підприємство припливом 
грошових коштів для здійснення діяльності в інших 
сферах (інвестиційній або фінансовій) за рахунок 

тих грошей, які генеруються основною діяльністю.
Вчені у своїх працях пропонують різні мето-

дики обліку й аналізу грошових потоків для забез-
печення більш ефективного використання коштів 
фахівцями і керівниками підприємств. У роботах 
І.О. Бланка [1], Ф.Ф. Бутинця [6], В.В. Ковальова [4] 
розроблені основні положення їх обліку та аналізу. 
Для удосконалення оперативного управління гро-
шовими потоками запропоновано методичні реко-
мендації щодо коригування звіту про рух грошових 
коштів на суми грошових коштів, які фактично не 
належать до фінансових результатів звітного пері-
оду; запропоновано методичні рекомендації про-
ведення аналізу платоспроможності на основі ско-
ригованих даних бухгалтерського обліку.

З моменту виникнення теорії про грошові 
потоки з’явилося багато визначень, які відобра-
жають сутність і зміст цього поняття [6]. З часом 
погляди вчених, які займаються цією проблемою, 
змінювалися і удосконалювалися. Дотепер скла-
лося декілька теорій, які наділяють термін «гро-
шовий потік» різним змістом.

Одна група авторів визначає грошовий потік як 
залишок грошових коштів на підприємстві, з чим 
не можна погодитися. Сам по собі потік говорить 
про рух чого-небудь – потік грошей, потік інфор-
мації, потік машин тощо. Таким чином, грошовий 
потік не може визначатися як залишок, у цьому 
разі він втрачає свою провідну властивість руху.

Друга група авторів дає тлумачення грошового 
потоку як руху грошових коштів за певний період 
часу. Ми дотримуємося думки цієї групи у зв’язку 
з тим, що таке визначення грошового потоку відо-
бражає його сутність. Однак це визначення не 
показує повністю значення, яке несе в собі поняття 
«грошовий потік». На нашу думку, грошовий потік – 
це рух грошових коштів, що характеризується над-
ходженням або вибуттям грошових коштів протя-
гом діяльності суб’єкта господарювання за звітний 
проміжок часу. Під час дослідження системи роз-
рахунків в Україні виявлено, що на законодавчому 
рівні визначено два види розрахунків – готівко-
вий і безготівковий [10]. Однак ділова практика 
показала, що з’явився новий матеріальний носій 
інформації про гроші, який не можна віднести ні 
до одного з наявних раніше видів розрахунків,– 
«електронні гроші». Віднесення «електронних гро-
шей» до безготівкових розрахунків є спірним, тому 
що безготівкові розрахунки являють собою записи 
грошових сум на банківських рахунках клієнтів, 
їхній рух відбувається за наказом клієнта (платіж-
ними дорученнями, платіжними вимогами та ін.). 
У комп’ютерах банків зберігається інформація про 
залишки коштів на рахунках та їхній рух, і через 
комп’ютери та телекомунікаційні лінії передаються 
накази на зарахування або списання грошей.

Прирівнювання розрахунків «електронними 
грошима» до готівкових розрахунків не вважаємо 
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коректним. Головною умовою, за якої «електро-
нні гроші» можна віднести до готівкових розра-
хунків, є задоволення всіх основних властивостей 
готівки – обертаності, відсутності прямого зв’язку 
з банківським рахунком, анонімності, універсаль-
ності у використанні, впізнаваності, розрахунки 
з їх використанням повинні бути одноразовими й 
остаточними. Електронні гроші не задовольняють 
низки перерахованих властивостей, таких як упіз-
наваність, універсальність у використанні тощо. 
У зв’язку з цим у процесі дослідження застосу-
вання електронних грошей у діяльності підпри-
ємств виділено в особливий вид розрахунків, що 
необхідно враховувати під час класифікації грошо-
вих коштів за формою їх використання.

Аналіз наявних способів заповнення звіту про 
рух грошових коштів дав змогу дійти висновку, 
що на підставі отриманої інформації з фінансової 
звітності, а саме зі звіту про рух грошових коштів, 
проводиться ретроспективний аналіз. Однак для 
успішного ведення бізнесу і прийняття управлін-
ських рішень найбільш затребуваним є оператив-
ний аналіз і побудова прогнозів.

Систематичний облік і контроль грошових пото-
ків підприємства дає інформацію про кількість пози-
тивних і негативних грошових потоків і синхронність 
між надходженням і вибуттям грошових коштів, 
а також допомагає забезпечити платоспроможність 
у поточному і майбутньому періодах. Аналіз грошо-
вих потоків можна використовувати для оцінки пла-
тоспроможності і ліквідності підприємства.

Для забезпечення вимог управління та аналізу 
з урахуванням прогнозу була уточнена інформа-
ційна база для складання звіту про рух грошових 
коштів на основі даних аналітичного балансу.

На підставі даних аналізу грошових потоків, 
виконаного горизонтальним або вертикальним 
способом, користувачі аналітичної інформації 
мають уявлення про обсяги, джерела і напрями 
використання грошових коштів, а також про пер-
спективи формування грошових потоків у най-
ближчому майбутньому. Факторний аналіз вима-
гає значного обсягу додаткової інформації, яка не 
розкривається не тільки у звіті про рух грошових 
коштів, але й у балансі (звіті про фінансовий стан) 
і звіті про фінансові результати (звіті про сукупний 
дохід) [11]. Цей вид аналізу визначає фактори, що 
вплинули на зміну залишків грошових коштів про-
тягом звітного періоду. Це вимагає коригування 
змісту форм фінансової звітності або складання 
додаткових форм. Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» у фінансову звіт-
ність підприємства можуть бути включені додат-
кові показники, але із затвердженого переліку [5]. 
Також із 2018 року відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» певні підприємства зобов’язані пода-
вати звіт про управління (форма та зміст нор-

мативно не встановлені), до якого якраз можна 
включити показники, необхідні підприємству та 
користувачам, тим самим може бути збільшений 
якісний склад факторної моделі аналізу грошових 
потоків. При цьому склад факторів залежить від 
виду діяльності, галузевої належності, цілей про-
ведення факторного аналізу тощо.

висновки з проведеного дослідження. Вико-
ристання інформації про грошові потоки для при-
йняття ефективної стратегії регулювання діяльності 
підприємства вимагає розроблення реальної мето-
дики обліку та аналізу грошових коштів для кожної 
сфери діяльності. На нашу думку, доцільне прове-
дення подальших досліджень щодо змісту інфор-
мації (переліку фінансових та нефінансових показ-
ників) у звіті про управління з метою здійснення 
якісного аналізу грошових потоків підприємства.
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ORGANIZATION OF CASH IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES

In Ukraine, at the present stage of development of the market economy and the constant growth of the 
number of competitors in all fields of activity, cash plays an important role in the functioning of a commercial 
enterprise. For a profitable business, the management of the enterprise needs constant operational informa-
tion on cash flow in order to make sound management decisions based on it. From the peculiarities of cash 
flow regulation at an enterprise, its development, financial stability, as well as the rate of cash flow, which pro-
vides for obtaining additional profit, depend.

Thе purpose of the article is to summarize and improve the theoretical positions and develop recommenda-
tions on the accounting and analysis of cash at enterprises.

The article describes the development of the enterprise, due to its solvency and financial stability, which in 
turn depend on the sufficiency of the volume of cash flows and the degree of their synchronization in time. It is 
determined that the main source of cash flow is the main activity. With a lack of cash, especially in the absence 
of a cash reserve, the company may experience difficulties with timely repayment of obligations. At the same 
time, an excessive amount of cash balance may indicate their irrational use, losses from the impact of inflation, 
loss of profits from their possible placement and obtaining additional profit. The article describes one of the 
main points that are in force at the present stage of development of the Ukrainian economy – the organiza-
tion of cash at enterprises, without which their normal functioning and solvency cannot be ensured. Under the 
organization of cash in the article refers to the effective management of cash flows of an economic entity based 
on data obtained from the analysis of cash flows for a certain period of time and accounting data. Attention 
is drawn to the need for economically justified import substitution in the domestic economy as an inevitable 
condition for effective financial and economic development, both of economic entities and the economy as a 
whole. It justifies the position that for domestic enterprises it is very important to analyze the cash and their 
organization to ensure their production cycle. Efficient organization of cash allows the enterprise to conduct 
both the main activity and other activities: financial, investment, which generally improves the efficiency of 
financial and economic activities at the enterprise, its competitiveness, creates a stable position in the market 
and predetermines the choice of the most effective ways of its development.

This article may be of interest to practitioners engaged in the organization of cash, their accounting, analy-
sis and control at industrial enterprises. Also, the issues discussed in the article are relevant in the preparation 
of economists.

The article clarifies the concept of "cash flow" and explores some aspects of the circulation of electronic money.


