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ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ 

ЇХНЬОЇ РИТМІЧНОСТІ, СИНХРОННОСТІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ 

В статті визначені найбільш важливі показники ритмічності та синхронності грошових потоків. Вони визначають достатність генерованого 

чистого потоку підприємства з позицій фінансованих ним потреб. 
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Вступ. Для потреб управління фінансами 

підприємства виділяють окремі види його діяльності, 

які формуються як класифікаційні сукупності 

господарських операцій із аналогічними 

функціонально-організаційними характеристиками. 

 Ефективність управління грошовими потоками 

на підприємстві потребує науково обґрунтованої 

системи реструктуризації методів і способів їх 

формування, розподілу та використання, що зумовлює 

на сучасному етапі об'єктивну необхідність 

визначення мети та результатів руху фінансових 

ресурсів, інструментів, факторів, що впливають на 

динаміку їх кругообігу. 

Аналіз основних досліджень і літератури. 

Широке коло питань і методів їхнього вирішення, 

пов'язаних з управлінням грошовими потоками, 

висвітлюється у працях вітчизняних і зарубіжних 

вчених-економістів І. Бланка, М. Білика, А. 

Горбунова, О. Кононенко, В. Іванченко, О.Майбороди, 

Ван ХорнДж. К., Г. Кірейцева та ін. 

Мета дослідження. Мета статті полягає у 

пошуку ефективного управління грошовими потоками 

підприємства з оптимізації руху грошових потоків на 

основі прогнозування надходження і витрат грошових 

коштів. 

Матеріали дослідження. Грошові активи 

підприємства – це об'єктивна економічна категорія, 

функціональна сутність якої полягає у створенні умов 

матеріально-фінансової збалансованості. Специфічний 

зміст грошових активів – це кількісна характеристика 

фінансового результату процесу відтворення за 

певний період; фонди грошових коштів, яким 

властива акумулятивність, тобто вони формуються 

шляхом розподілу доданої вартості; джерело 

формування інших видів ресурсів: трудових, 

матеріальних; потенціал розвитку підприємства. 

Можна виділити такі найбільш важливі аспекти, 

удосконалення яких буде першим кроком на шляху 

поліпшення показників фінансової діяльності 

підприємства, її оздоровлення в цілому: 

1) розроблення системи фінансового 

прогнозування з метою оптимізації грошових потоків 

підприємства;  

2) упорядкування проектів фінансового бюджету 

з метою вирішення питань реалізації плану 

виробництва та забезпеченості його фінансовими 

ресурсами; 

3)  оптимізація системи управління окремими 

елементами обігових коштів (матеріальними запасами 

підприємства); 

4) скорочення термінів їх заморожування; 

5) зменшення кредиторської заборгованості 

шляхом дотримання строків розрахунків із 

постачальниками; 

6)  вирішення питання доцільності використання 

підприємством позикових коштів. 

Достатність грошових коштів обумовлює 

життєздатність, поточну ефективність діяльності 

підприємства. Якість грошового обороту 

підприємствавизначається не лише складом грошових 

потоків, але й показниками ритмічності, синхронності 

надходження, витрачання та ефективності грошових 

потоків. 

Такими показниками є: 

1)Синхронність надходження та витрат грошових 

потоків — показує відповідність у часі та за обсягами 

надходження та витрат грошових потоків 

підприємства.  
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(1) 

 

де  Cí – Синхронність надходження та витрат 

грошових потоків; 

Hn –надходження грошових коштів; 

Bn витрати грошових коштів; 

n – кількість днів у періоді 

  

2)Рівномірність надходження грошових коштів 

— показує, як вхідний грошовий потік розподіляється 

у часі протягом звітного періоду та як одноденний 

грошовий потік відрізняється від середньоденного 
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(2) 

  

де   Рн – рівномірність надходження грошових коштів 

– середній розмір надходження грошових 

коштів; 

 

3) Рівномірність витрат грошових коштів–

показує, як вихідний грошовий потік розподіляється у 

часі протягом звітного періоду та як одноденний 

H
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грошовий потік відрізняється від середньоденного.  
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   (3) 

 

де  Рв – рівномірність витрат грошових коштів 

B – середній розмір витрат грошових коштів; 

  

4)Коефіцієнт синхронності надходження та 

витрат грошових коштів показує, яку частку становить 

середнє відхилення між вхідним та вихідним 

грошовими потоками у загальному вихідному 

грошовому потоці.  
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де  Кс – Коефіцієнт синхронності надходження та 

витрат грошових коштів 

  

5) Коефіцієнт рівномірності надходження 

грошових коштів - показує частку середнього 

відхилення вхідного грошового потоку від його 

середнього значення у обсязі вхідного грошового 

потоку. 
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де Кр – коефіцієнт рівномірності надходження 

грошових коштів 

.  

6)Коефіцієнт рівномірності використання 

грошових коштів — показує частку середнього 

відхилення вихідного грошового потоку від його 

середнього значення у обсязі вихідного грошового 

потоку.  
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де  Крв – коефіцієнт рівномірності використання 

грошових коштів 

 

Один із аспектів аналізу, це визначення 

достатності генерованого підприємством чистого 

грошового потоку з позицій фінансованих ним потреб. 

Для цього використовують коефіцієнт 

достатності чистого грошового потоку 

Досліджуючи рівномірність та синхронність 

формування різних видів грошових потоків, 

розраховують динаміку коефіцієнта ліквідності 

грошового потоку підприємства. 

Рівень ліквідності грошового потоку 

підприємства оцінюється за допомогою коефіцієнта 

ліквідності грошового потоків – співвідношення 

вхідного і вихідного грошових потоків: 

 

 ПГП/ НГП   (7) 

 

де ПГП – сума валового вхідного грошового 

потоку, тис. грн.; 

НГП– сума валового вихідного грошового 

потоку, тис. грн. 

 

Також для оцінки рівномірності формування і 

синхронності позитивного та від'ємного грошового 

потоку розраховують такі статистичні показники 

варіації: 

1) середньоквадратичне відхилення – показує 

відхилення індивідуальних значень (х1) від середнього 

рівня показника ( )x : 

   (8)

 

 (9) 

де n – кількість півперіодів аналізованого періоду 

часу; 

2) Коефіцієнт варіації – відносна міра відхилення 

індивідуальних значень від середнього рівня 

показника: 

    (9)

 

 (10) 

3)Коефіцієнт кореляції – показує ступінь 

синхронізації грошових потоків за аналізований 

період. Коефіцієнт кореляції вхідного та вихідного 

грошових потоків розраховується за такою формулою: 
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де ККrn – коефіцієнт кореляції вхідного та 

вихідного грошового потоку в часі; 

ПГПі –сума вхідного грошового потоку в 

певному інтервалі планового періоду; 

Ï ÃÏ  –середня сума вихідного грошового 

потоку в одному інтервалі планового періоду; 

σпгп, σнгп– середньоквадратичне стандартне 

відхилення сум грошових потоків (вхідного та 

вихідного відповідно). 

 

На результати господарської діяльності 

підприємства негативний вплив можуть справляти як 

дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки.  

2

1

( )
n

i

i

X X

n
 






100%V
X


 



ISSN 2304-621Х (print) Актуальні проблеми управління та фінансово- 

господарської діяльності підприємства 

Вісник НТУ «ХПІ».  2015 .  № 54  (1163)  5  

Висновки. Наведені у статті показники свідчать, 

що синхронність надходження та витрат грошових 

коштів характеризують узгодженість вхідних та 

вихідних потоків за обсягами. Їх нормальний розподіл 

за часом виявляє синхронність грошових потоків. 

Рівномірність надходження грошових коштів 

характеризує ритмічність організації фінансових 

потоків. Рівномірність витрат грошових коштів — 

визначає рівномірність розподілу виплат підприємства 

у часі. 
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