ринкових концепцій; національних та міжнародних стандартів; юридичної й
економічної моделі.” Українські П(С)БО та фінансова звітність у більшості не
достатньо враховують сучасні МСБО. Отже, потребують переробки на засадах
сучасної парадигми обліку [6].
Необхідно послідовно відмовлятися від жорсткої регламентації та “інструкталізації” обліку, для цього слід проводити роботу, по-перше, щодо “концептуалізації” обліку шляхом удосконалення національних П(С)БУ та її гармонізації з МСБУ; по-друге, забезпечення безперервного професійного навчання
для практикуючих бухгалтерів.
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А.В.ЯЦЕНКО, магістрант, НТУ «ХПІ»
ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
В роботі розглядаються основні положення впливу ефективного управління грошовими потоками на фінансовий стан підприємства.
В работе рассматриваются основные положения влияния эффективного управления
денежными потоками на финансовое состояние предприятия.
The major provisions of the influence of the effective management of cash flows on the financial condition of the enterprise.

Керівництво будь-якого підприємства націлено на організацію виробництва тільки тих видів продукції, які мають попит і можуть принести підприємству
необхідний для розвитку прибуток. Для чого необхідно повне і достовірне визначення фактичних витрат і надходжень, які, відповідно, пов’язані із виробництвом та реалізацією послуг, продукції, обчисленням собівартості конкретних
видів продукції та наданих послуг, здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових та інших ресурсів, достовірність обліку доходів та витрат і
фінансової звітності на підприємстві, встановити причинно-наслідкові зв’язки.
Саме тому, досить важливо для кожного керівника налагодити систему
потоків доходів та витрат (іншими словами грошових потоків), що генеруються
його господарською діяльністю.
Ефективне управління грошовими потоками підприємства визначає такі
основні положення:

1 Вміння вірно скеровувати і розподіляти грошові потоки дає змогу досягти фінансової рівноваги підприємства в процесі його стратегічного розвитку. В залежності від того, на скільки різні види потоків грошових коштів задіяні між собою по об’ємах і в часі, визначаються темпи розвитку та фінансова
стійкість підприємства. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне
прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.
2 При ефективному управлінні грошовими потоками існує вірогідність
скорочення потреби підприємства в позиковому капіталі. Зменшити влив кредитів на розвиток підприємства можливо за рахунок активного управління вхідними та вихідними потоками і як наслідок досягти більш раціонального й
економічного використання власних фінансових ресурсів, що формуються з
внутрішніх джерел, і навіть можливе отримання додаткового прибутку.
3 Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу, забезпечує зростання об'єму виробництва і реалізації продукції. Якщо відбувається збій в здійсненні платежів, це
одразу ж негативно позначається на формуванні виробничих запасів, сировини
і матеріалів, рівні продуктивності праці, виробничому процесі та як наслідок
реалізації готової продукції.
4 Грошові потоки (вхідний, вихідний) – основою здійснення господарської діяльності підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим показником його фінансового стану, передумовою
досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності в цілому.
5 Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження рівня неплатоспроможності підприємства. Неплатоспроможність може виникати
як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків в часі, навіть у
підприємств з достатньою сумою прибутку. Необхідне встановлення рівноваги
надходжень і виплат грошових коштів.
6 Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем
забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів, що досягається в процесі результативного управління грошовими потоками, а також зниження потреби в капіталі, обслуговуючому господарську діяльність підприємства.
Таким чином, при ефективному і цілеспрямованому управлінні всіма
процесами, пов'язаними з функціонуванням підприємства та рухом грошових
потоків керівництво підприємства має змогу досягти бажаних результатів і
отримати максимальний прибуток та фінансову незалежність.
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