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1. Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту
Грошовий потік – це стійка сукупність розподілених у часі процесів
надходження та вибуття грошових коштів, що генеруються суб’єктом
господарювання в результаті здійснення його операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності.
Рух грошових коштів здійснюється у зв’язку із виконанням договірних
зобов’язань між суб’єктами господарювання як фінансова складова
виконання відповідних господарських угод.
Функціонально-організаційні особливості господарських операцій
підприємства дають змогу ідентифікувати рух коштів за видами грошових
потоків відповідно до встановлених критеріїв групування.
Грошові потоки, що генеруються суб’єктом господарювання, мають
виключно фінансовий характер, бо їх результатом є формування, розподіл,
перерозподіл та використання фондів грошових коштів суб’єкта
господарювання.
Діє наступна класифікація видів грошових потоків підприємства:
1. За видами фінансово-господарської діяльності:
- операційний грошовий потік;
- інвестиційний грошовий потік;
- фінансовий грошовий потік.
2. За масштабом діяльності:
- грошовий потік по підприємству;
- грошовий потік по підрозділу;
- грошовий потік по центрах відповідальності;
- грошовий потік по господарській операції.
3. За зміною залишків грошових коштів резерву ліквідності:
- вхідні грошові потоки;
- вихідні грошові потоки.
4. За валютою деномінації:
- грошові потоки в національній валюті;
- грошові потоки в іноземній валюті (у розрізі кожної валюти
деномінації).
5. За значимістю грошових потоків:
- пріоритетні грошові потоки;
- другорядні грошові потоки;
- обслуговуючі грошові потоки.
6. За розподілом у часі:
- поточні (теперішні) грошові потоки;
- очікувані (майбутні) грошові потоки.

До складу вхідного грошового потоку входять:
- виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;
- надходження від іншої реалізації;
- отримання фінансових кредитів;
- розміщення корпоративних прав;
- розміщення корпоративних облігацій;
- надходження доходів від фінансових інвестицій;
- цільове фінансування;
- отримання безповоротної фінансової допомоги;
- отримання поворотної фінансової допомоги;
- надходження від орендної плати, роялті;
- надходження від реінвестицій.
До складу вихідного грошового потоку входять:
- оплата рахунків постачальників;
- виплата заробітної плати;
- сплата податків та інших обов’язкових платежів;
- погашення банківських кредитів;
- погашення виданих та акцептованих векселів;
- викуп корпоративних облігацій;
- виплата процентів за позиками;
- викуп корпоративних прав;
- виплата грошових дивідендів;
- оплата орендної плати;
- придбання нематеріальних активів;
- фінансування фінансових інвестицій;
- придбання основних засобів.
2. Управління грошовими потоками
Основними базовими положеннями організації управління грошовими
потоками є:
- управління
грошовими
потоками
потребує
відповідного
інформаційного наповнення системи прийняття управлінських
фінансових рішень;
- грошові потоки не можуть виникати за пасивної економічної
поведінки підприємства. Отже, необхідно здійснювати певні заходи
щодо формування грошових потоків та впливу на їх параметри;
- грошові потоки є невід’ємною складовою фінансового та
операційного циклів, що вимагає узгодження фінансових рішень у
сфері управління грошовими потоками і з іншими напрямами
управління фінансами підприємства;
- управління грошовими потоками передбачає однозначність
трактування прийнятих фінансових рішень, чіткість їх доведення до
виконавців та забезпечення адекватного зворотного зв’язку –
моніторингу, перегляду та коригування фінансових рішень.
Основні принципи управління грошовими потоками:
- інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне та повне
надання фінансової інформації щодо операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства, структурованої відповідно до

потреб моделі або розгляду окремого управлінського фінансового
рішення;
- збалансованість – обґрунтоване використання для потреб
управління грошовими потоками критеріїв і методів групування,
зведення
та
узагальнення
грошових
потоків
суб’єкта
господарювання;
- ефективність – визначення оптимального рівня розподілу
грошових коштів у просторі та часі з метою мінімізації витрат на
досягнення необхідного ефекту (наприклад, підтримання певного
рівня ліквідності);
- принципи, які визначаються специфікою моделі управління
грошовими потоками конкретного підприємства.
Основними елементами політики управління грошовими потоками є:
- цілі та завдання управління грошовими потоками;
- основні напрями управління грошовими потоками, критерії
прийняття управлінських фінансових рішень;
- моделі кількісної оцінки грошових потоків;
- форми управління грошовими потоками.
Цілі управління фінансами підприємства:
- повнота та своєчасність покриття потреби підприємства у капіталі
для фінансування його операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності;
- підтримання прийнятого рівня платоспроможності та ліквідності, а
також попередження формування чи розвитку фінансової кризи;
- збільшення вхідних грошових потоків як основного джерела
фінансування підприємства та їх оптимізації у розрізі видів;
- скорочення циклу обороту грошових коштів;
- підтримання адекватного балансу між формуванням резерву
ліквідності та втраченими альтернативними можливостями;
- забезпечення ефективності використання грошових коштів
підприємства через оптимальний їх розподіл у часі та просторі;
- скорочення накладних витрат підприємства, пов’язаних із
генеруванням його грошових потоків, насамперед із надходженням
вхідних грошових потоків.
Основні етапи управління грошовими потоками підприємства:
1. Планування та прогнозування грошових потоків і складання відповідних
внутрішніх фінансових документів.
2. Формування грошових потоків.
3. Фінансовий контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових
показників Звіту про рух грошових коштів.
4. Здійснення коригування планових величин відповідно до зміни зовнішніх
та внутрішніх умов реалізації плану.
Планування та прогнозування грошових потоків включає:
- визначення у просторі та часі потреби підприємства у капіталі для
фінансування господарських операцій у рамках операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності у плановому періоді;
- визначення у просторі та часі джерел покриття потреби
підприємства у капіталі та їх обсягів – прогнозного значення

абсолютної величини сукупного та часткових вхідних грошових
потоків;
- планування ліквідності підприємства, зокрема визначення
початкового і кінцевого резерву ліквідності та джерел його
забезпечення;
- складання платіжного календаря, у тому числі календаря податкових
платежів;
- калькулювання потреби підприємства в капіталі, її порівняння та
узгодження із плановими показниками руху грошових коштів від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
- формування прогнозного Звіту про рух грошових коштів
підприємства.
Формування грошових потоків передбачає здійснення фінансовогосподарської діяльності підприємства відповідно до запланованих
параметрів і може включати такі операції:
- установлення масштабу цін на продукцію, товари, послуги
підприємства (формування прейскуранта на плановий період);
- визначення політики грошових розрахунків підприємства із
покупцями та постачальниками;
- залучення необхідного додаткового капіталу у розпорядження
підприємства в рамках фінансової діяльності;
- інші господарські операції, спрямовані на виконання фінансового
плану.
Фінансовий контролінг проводиться для виконання завдань:
- своєчасне виявлення відхилень величини та строків формування
вхідних та вихідних грошових потоків від індикаторних величин;
локалізація виявлених відхилень та проведення аналізу причин їх
формування;
- своєчасне інформування фінансового менеджера про виявлене
відхилення;
- обґрунтування та подання варіантів урахування відхилень під час
прийняття подальших управлінських рішень щодо управління
грошовими потоками підприємства.
Коригування планів грошових потоків може здійснюватись у формах:
- відстрочення формування вихідних грошових потоків (наприклад,
пролонгація заборгованості, реструктуризація боргів);
- інкасація відстрочених вхідних грошових потоків (наприклад,
рефінансування боргових вимог до третіх осіб);
- перегляд цільових (прогнозних та планових) показників формування
грошових потоків підприємства.

