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регування (узагальнення) даних по мірі просування від нижчих
до більш високих рівнів ієрархії.
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

У статті розглянуто проблему забезпечення обліковою інформацією
про рух грошових коштів та їх потоків для ефективного управління
підприємством.
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грошового потоку, центр прийняття фінансових управлінських рішень.

В статье рассмотрена проблема обеспечения управления предприя-
тием информацией о движении денежных средств и их потоков.
Ключевые слова: денежный поток, центр формирования входящего де-
нежного потока, центр формирования исходящего денежного потока,
центр формирования чистого денежного потока, центр принятия управле-
нческих решений.

Problem of business’ management maintenance by information about
movement of funds and their flow is considered in this article.
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Перехід України до ринкових стосунків неоднозначно позна-
чився на фінансовому стані більшості вітчизняних підприємств:
багато хто успішно адаптувався до умов зовнішнього середови-
ща, що змінюються, відкритості зовнішнього ринку, самостій-
ності в ухваленні управлінських рішень, інші перейшли в кате-
горію неплатоспроможних або банкрутів. Однією з основних
причин неадекватного реагування на зміни економічних законів
країни є неефективна політика управління грошовими потока-
ми. Тим часом, в умовах ринкової економіки особливої значу-
щості набуває здатність господарюючого суб’єкта активно
впливати на формування грошових потоків, приймати заходи по
їх нарощуванню, завчасно прогнозувати платоспроможність по-
тенційних замовників і споживачів, вибирати найбільш ефекти-
вні форми розрахунків, сприяючі прискоренню оборотності
грошових коштів.

Пошук шляхів збільшення грошових надходжень і раціональ-
нішого їх використання вимагає вирішення багатьох теоретичних
і практичних завдань, пов’язаних з управлінням грошовим обо-
ротом. Саме цими обставинами, в першу чергу, можна пояснити
пильну увагу вчених-економістів до досліджень, присвячених
розробці наукових підходів до управління грошовими потоками,
виявленню особливостей їх функціонування в суспільному виро-
бництві в цілому і в окремих сферах діяльності.

Особливу актуальність проблема пошуку шляхів інтенсифіка-
ції грошових потоків має в агропромисловому комплексі. Це по-
яснюється значними фінансовими ресурсами, залученими у сфе-
ру її діяльності, високими інвестиційними витратами, зношеним
станом основних засобів, протидіючим підвищенню конкуренто-
спроможності галузі як на світовому, так і внутрішньому ринках.

Дослідженню питань обліку грошових коштів і грошових по-
токів у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних
та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, О.М. Гу-
бачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мни-
ха, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка,
Б. Коласса, М.Р. Метью, В.В. Палія, М.Х.Б. Перера, Я.В. Соколо-
ва, Е.С. Хендріксена, Г. Шілінглоу та ін.

Водночас, у вітчизняному доробку бракує комплексних дослі-
джень методик обліку, аудиту, аналізу та управління грошовими
коштами, націлених на їх удосконалення, формування нових під-
ходів до аналітичного забезпечення управління. Розв’язання
комплексу зазначених проблем визначає актуальність статті.
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Наукові, методологічні і практичні результати, отримані віт-
чизняними і зарубіжними дослідниками по проблемах обороту
грошових коштів, мають фундаментальне значення в економічній
науці. Проте слід зазначити, що категорія «грошового потоку» є
галуззю знань, економічна суть якої змінюється під впливом по-
літичних і економічних чинників, специфіки фінансових взаємин
між державою і господарюючими суб’єктами.

Фінансове забезпечення покриття потреби підприємства у капі-
талі, а також дотримання своєчасності виконання поточних зо-
бов’язань суб’єкта господарювання залежить від його можливості
та спроможності формувати у визначений момент часу необхідний
фонд грошових коштів із заданою абсолютною величиною, кількіс-
ним вираженням такої характеристики підприємства є рівень його
ліквідності (як можливість швидкого формування фонду грошових
коштів без значних фінансових втрат) та платоспроможності (як
можливість своєчасного та повного погашення зобов’язань).

Із сказаного випливає, що підтримання належного рівня плато-
спроможності та ліквідності суб’єкта господарювання досягається
шляхом відповідної організації руху грошових потоків у часі та
просторі — управлінням грошовими потоками підприємства.

Сукупність методів та форм, що використовуються суб’єктом
господарювання для організації руху грошових коштів у часі та
просторі відповідно до визначених критеріїв та цілей, будемо на-
зивати «модель управління грошовими потоками підприємства».
Організація моделі управління грошовими потоками здійснюєть-
ся із дотриманням сукупності певних принципів, основними з
яких є наступні:

• інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне та по-
вне надання фінансової інформації, структурованої відповідно до
потреб моделі;

• збалансованість — обґрунтоване використання для потреб
управління грошовими потоками критеріїв та методів групуван-
ня, зведення та узагальнення грошових потоків суб’єкта господа-
рювання;

• ефективність — визначення оптимального рівня розподілу
грошових коштів у просторі та часі з метою мінімізації витрат на
досягнення необхідного ефекту (наприклад, підтримання визна-
ченого рівня ліквідності);

• та інші принципи, які визначаються специфікою умов гос-
подарювання конкретного підприємства.

У цих умовах виникають усе нові питання, пов’язані з форму-
ванням грошових потоків, необхідністю комплексної оцінки
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впливу їх на фінансовий стан у конкретних умовах господарю-
вання.

Успішна діяльність підприємства можлива за умови чіткого
обліку коштів у розрізі потоків їх надходження та витрачання.
Облікова інформація необхідна управлінцям для:

♦ аналізу руху та напрямку грошових коштів підприємства в
попередніх періодах;

♦ визначення мінімальної необхідної потреби в грошових ко-
штах для здійснення поточної господарської діяльності;

♦ коригування потоку платежів для зменшення максимальної
і середньої потреби в грошових коштах;

♦ забезпечення ефективного використання тимчасово вільних
грошових коштів;

♦ забезпечення прискорення оборотності грошових коштів;
♦ побудова ефективних систем контролю за рухом грошових

коштів підприємства;
♦ мінімізація втрат грошових коштів від інфляції;
♦ своєчасність та відповідність нарахування та спрямовуван-

ня фінансових потоків з урахуванням вимог податкового законо-
давства.

Сучасні ринкові умови та фіскальна політика держави поси-
люють ці вимоги, оскільки будь-які упущення можуть звести на-
нівець позитивні результати фінансово-господарської діяльності
підприємства. Наприклад, затримка з розрахунками за відванта-
жену покупцям продукцію рівнозначна втраті частини прибутку
підприємства внаслідок уповільнення обороту його активів. Так
само негативно позначається на результатах діяльності підприєм-
ства дебіторська заборгованість постачальників за перерахова-
ною їм попередньою оплатою під майбутні поставки сировини й
матеріалів, коли з будь-яких причин вони своєчасно не були від-
вантажені підприємству. В умовах інфляції на це накладається
втрата реальної вартості грошей, що зумовлює ще більші збитки,
інколи навіть такі, що спричинюють банкрутство підприємства.
Тому розрахунки та грошові потоки мають бути одними з голо-
вних об’єктів управлінського обліку. На нашу думку, малоймові-
рно, що належний контроль за ними можна забезпечити лише за
допомогою фінансового обліку, хоч більшість авторів, які висвіт-
люють проблеми управлінського обліку, розрахунки та рух гро-
шових потоків залишають поза увагою або ж розглядають облік
коштів лише в зв’язку з аналізом інвестиційних проектів.

Разом з цим, навіть облік розрахунків із постачальниками, хоч
і опосередковано, також впливає на формування фінансових ре-
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зультатів, причому надто відчутно, щоб його ігнорувати в управ-
лінському обліку. Адже несвоєчасні розрахунки спричинюють
недовіру до підприємства, що повертається необов’язковим став-
ленням постачальників щодо дотримання термінів поставки си-
ровини й матеріалів і, як наслідок, зривом виробничої програми,
а далі ланцюговою реакцією невиконання зобов’язань перед пар-
тнерами, отже, збитками, що були б неможливими, якщо б їх не
спровокував недостатній контроль за своєчасністю розрахунків.
Таким чином, облік розрахунків має бути чітко контрольований.
Причому не тільки на кінцеві звітні дати, що забезпечується за-
собами фінансового обліку, головна мета якого — формування
звітної інформації для зовнішніх споживачів, тому дані про стан
розрахунків і наявність коштів на кінець місяця є самодостатні, а
й щоденно. Отже, виникає потреба поглиблення інформативності
обліку та виникнення сфери управлінського обліку за цими
об’єктами. Розмежування сфер фінансового й управлінського об-
ліку розрахунків і грошових потоків зумовлене їх різною метою.

Для забезпечення досягнення вказаних управлінських завдань
доцільно організувати управлінський облік грошових потоків у
розрізі наступних видів центрів відповідальності: центр форму-
вання вхідного грошового потоку, центр формування вихідного
грошового потоку, центр формування чистого грошового потоку,
центр прийняття фінансових управлінських рішень.

Центр формування вхідного грошового потоку — структур-
ний підрозділ, результатом діяльності якого є надходження гро-
шових коштів на підприємство. Керівництво даного центру від-
повідає за розміри грошових надходжень та джерела їх
утворення. Прикладом такого центру може бути відділ збуту під-
приємства, керівництво якого відповідає за ефективну реалізацію
продукції покупцям і надходження виручки від них. Досить часто
відповідальність за своєчасність надходження грошових коштів
від покупців може покладатися на фінансовий відділ підприємст-
ва, який здійснює контроль за всіма розрахунковими операціями
підприємства. Проте фінансовий відділ є лише центром контро-
лю за грошовими потоками, а не центром їх формування (за ви-
ключенням витрат на утримання самого відділу).

Центр формування вихідного грошового потоку — будь-який
підрозділ підприємства, керівництво якого несе відповідальність
за витрачання грошових коштів як на власне утримання, так і на
виконання покладених на нього завдань.

Центр формування чистого грошового потоку — підрозділ
підприємства, керівництво якого відповідає за формування як
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вхідного, так і вихідного грошових потоків. Чистий грошовий
потік — це різниця між надходженнями та витрачаннями коштів
у межах центру відповідальності. Чистий грошовий потік може
бути додатнім (у випадку переважання надходження грошових
коштів над їх витрачанням) та від’ємним (у випадку переважання
витрачання грошових коштів над їх надходженнями).

Центр прийняття фінансових управлінських рішень — підроз-
діл підприємства, основним завданням якого є планування, аналіз
та контроль усіх грошових потоків підприємства. До таких під-
розділів зазвичай належать планово-економічний і фінансовий
відділи та, частково, бухгалтерська служба підприємства. Названі
підрозділи є також центрами формування від’ємного грошового
потоку, спрямованого на їх утримання. Проте, зважаючи на важ-
ливість планування, обліку, аналізу та контролю грошових пото-
ків, доцільно виділити перелічені підрозділи в окрему групу
центрів відповідальності.

Уся система управління грошовими потоками підприємства
поділяється на центри стратегічного та оперативного управління.
Підприємство в цілому є центром формування чистого грошово-
го потоку. Вище керівництво підприємством та його грошовими
потоками здійснюють власники, що делегують свої повноважен-
ня Раді директорів та Генеральному директору. Останні відпові-
дають за формування чистого грошового потоку, достатнього для
забезпечення поточної діяльності, розвитку підприємства та ви-
плати дивідендів власникам. Відповідно до затвердженої власни-
ками стратегії розвитку підприємства, Рада директорів здійснює
управління стратегічними грошовими потоками, тобто є центром
формування стратегічного чистого грошового потоку. Стратегіч-
ний чистий грошовий потік включає надходження та витрачання
грошових коштів, що виникають як у процесі інвестування роз-
витку підприємства, так і в процесі основної виробничо-комер-
ційної діяльності підприємства.

Управління грошовими потоками, спрямованими на розвиток
підприємства, передбачає виділення окремого центру відповіда-
льності за формування чистого грошового потоку. Очолювати
такий центр може директор з розвитку та інновацій. Він відпові-
дальний за всі грошові потоки, що виникають у процесі розши-
рення матеріально-технічної бази, вдосконалення випуску проду-
кції, розвитку персоналу та дослідження ринків діяльності
підприємства. Також, з метою ефективного управління стратегіч-
ними проектами щодо розвитку підприємства, на центр форму-
вання чистого грошового потоку, пов’язаного з розвитком під-
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приємства, може бути покладена відповідальність за організацію
та контроль фінансування своєї діяльності. У межах вказаного
центру виділяються підпорядковані йому центри, що відповіда-
ють за окремі напрямки розвитку підприємства.

Кожен з цих підрозділів відповідає за витрачання грошових
коштів у процесі розробки нових видів продукції та вдоскона-
лення існуючих. Надходження від реалізації результатів дослі-
джень та авторських прав на ноу-хау також контролюються вка-
заними центрами.

Маркетинговий відділ підприємства відповідає за витрачання
грошових коштів на дослідження ринків діяльності підприємства:
товарних, сировинних, ринків трудових ресурсів тощо.

Витрачання грошових коштів у процесі розвитку персоналу
підприємства здійснюється відділом кадрів. Він витрачає кошти
на підготовку та перепідготовку фахівців, організацію різномані-
тних тренінгів тощо.

Організація і контроль фінансування розвитку підприємства
здійснюється планово-економічним та фінансовим відділами під-
приємства. Проте таке фінансування має узгоджуватись з дирек-
тором з розвитку та інновацій, оскільки він несе відповідальність
за всі грошові потоки, що виникають у процесі розвитку підпри-
ємства. Працівники планово-економічного та фінансового відді-
лів, що зайняті фінансуванням розвитку підприємства лінійно
підпорядковані директору з розвитку та інновацій, а функціона-
льно — керівникам відповідних економічних служб.

Таким чином, центр формування стратегічного чистого гро-
шового потоку включає чотири центри, що відповідають за окре-
мі напрямки розвитку підприємства, та фінансування розвитку
підприємства. По перших чотирьох центрах витрачання грошо-
вих коштів значно переважатиме їх надходження, адже стратегі-
чні вкладення принесуть віддачу лише з плином часу через під-
вищення ефективності основної виробничо-господарської
діяльності. Тому оцінку ефективності центрів формування стра-
тегічних грошових потоків необхідно здійснювати, виходячи з
прогнозування додаткових позитивних грошових потоків у дов-
гостроковому періоді. Для цього можна використати метод оцін-
ки терміну окупності здійснених стратегічних вкладень, або ме-
тод чистої приведеної вартості чистих грошових потоків, що
виникнуть в результаті інвестицій. У короткостроковому періоді
стратегічні витрати мають фінансуватися за рахунок прибутку
від основної діяльності та за рахунок довгострокового позиково-
го капіталу.
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Відповідальність за інші стратегічні грошові потоки, спрямо-
вані на підтримання авторитету і зв’язків підприємства з зовніш-
нім середовищем, лежить на вищому керівництві підприємства.
Тому центр відповідальності за формування інших стратегічних
чистих грошових потоків — це дирекція підприємства.

Центр формування чистого грошового потоку від основної ді-
яльності включає всі надходження та витрачання грошових кош-
тів внаслідок здійснення підприємством основної виробничої і
комерційної діяльності. Очолювати такий центр має генеральний
директор, оскільки саме на ньому лежить відповідальність за всю
фінансово-господарську діяльність підприємства. Центр форму-
вання чистого грошового потоку від основної діяльності повинен
забезпечувати достатній позитивний грошовий потік для фінан-
сування розвитку підприємства та виплати дивідендів власникам.
Він є основним генератором грошових коштів на підприємстві і
містить у своєму складі цілий ряд підпорядкованих центрів фор-
мування грошових потоків.

 Центр формування вихідного грошового потоку, спрямовано-
го на виробництво продукції, відповідає за витрачання грошових
коштів, що здійснюються виробничими підрозділами підприємс-
тва. Такий центр відповідальності очолюється директором з ви-
робництва, в підпорядкуванні якого перебувають всі служби, що
мають певне відношення до виробництва. У складі центру можна
виділити два види підпорядкованих центрів: центри формування
від’ємного грошового потоку в процесі матеріального забезпе-
чення виробництва та центри формування передільних від’ємних
грошових потоків. До першої групи відносяться відділ матеріа-
льно-технічного забезпечення, транспортний відділ та інші під-
розділи, що забезпечують виробничий процес сировинними ре-
сурсами. До другої групи належать основні та допоміжні
виробничі підрозділи, витрати яких формують собівартість виро-
бленої продукції.

Під контролем центру формування чистого грошового потоку
від реалізації продукції, перебувають усі надходження та витра-
чання грошових коштів, що виникають унаслідок реалізації гото-
вої продукції підприємства. Такий центр відповідальності очолю-
ється комерційним директором підприємства і включає
підпорядковані йому центри формування вхідних та вихідних
грошових потоків від реалізації продукції. Відділ збуту, транспор-
тний відділ, складське господарство — центри відповідальності за
формування вихідного грошового потоку, що виникає в процесі
реалізації продукції. Відділ збуту підприємства відповідає за ефек-



429

тивність реалізації готової продукції та надходження виручки від
покупців. Залежно від функціональних обов’язків контроль за
своєчасним погашенням дебіторської заборгованості може бути
покладений на відділ збуту чи фінансовий відділ, проте розміри і
джерела надходження коштів на підприємство визначає відділ збу-
ту шляхом формування клієнтської бази та цінової політики.

Відповідальність за формування вихідних грошових потоків,
спрямованих на утримання управлінського апарату підприємства
покладена на такі підрозділи: дирекція підприємства, фінансовий
відділ та бухгалтерська служба, планово-економічний відділ,
юридичний відділ, відділ кадрів, адміністративно-господарський
відділ тощо. Керівник кожного з них несе відповідальність за
ефективне і цільове використання коштів у процесі функціону-
вання таких підрозділів. Загальне керівництво вказаними підроз-
ділами здійснює генеральний директор підприємства.

Відповідальність за фінансування основної виробничо-комер-
ційної діяльності покладена на планово-економічний та фінансо-
вий відділи підприємства. Вони утворюють центри, що контро-
люють залучення коштів власників та кредиторів підприємства,
відповідають за повернення вкладених коштів та виплату винаго-
роди за користування капіталом.

Важливість грошових потоків для забезпечення ефективної і
безперебійної діяльності підприємства, його фінансової стійкості
та платоспроможності обумовлює необхідність виділення центрів
планування і контролю грошових потоків підприємства. Такими
центрами є планово-економічний та фінансовий відділи підпри-
ємства. Окрім контролю за витратами коштів на власне утриман-
ня, вони здійснюють планування, узгодження та контроль ефек-
тивності всіх грошових потоків підприємства. Планування
грошових потоків здійснюється шляхом реалізації на підприємс-
твах системи бюджетування. Кожен центр відповідальності скла-
дає власний бюджет, у якому плануються й обґрунтовуються всі
грошові потоки. Локальні бюджети узгоджуються між собою і
об’єднуються в зведений бюджет підприємства планово-еконо-
мічним відділом, що визначає планові показники діяльності кож-
ного підрозділу та підприємства в цілому. По завершенні плано-
вого періоду планово-економічний відділ здійснює аналіз вико-
нання бюджету, готує відповідні висновки й рекомендації
вищому керівництву для прийняття відповідних управлінських
рішень. Фінансовий відділ здійснює оперативний контроль за ви-
конанням бюджету, за своєчасністю погашення кредиторської та
дебіторської заборгованостей підприємства.



430

Таким чином, дієва система управлінського обліку грошових
потоків є необхідною передумовою ефективного розвитку під-
приємства. Вона має базуватися на спільній з системою фінансо-
вого обліку базі даних, проте забезпечувати менеджмент релева-
нтною для прийняття ефективних управлінських рішень
інформацією. Управлінський облік грошових потоків повинен
вестися в розрізі центрів відповідальності за формування грошо-
вих потоків. Такий підхід забезпечить ефективне управління
грошовими потоками та підвищить мотивацію кожного госпо-
дарського підрозділу в процесі досягнення цілей підприємства.

Для забезпечення функціонування системи управління в ре-
жимі попередження небажаних ситуацій, а не в режимі виправ-
лення їх наслідків, необхідно оперативно відслідковувати процес
формування кожного показника, своєчасно виявляти можливі
відхилення. Це, загалом, становить зміст побудови управлінсько-
го обліку грошових потоків в розрізі центрів відповідальності та
формування бюджетів. Значення бюджетування грошових видат-
ків зростає з огляду на те, що грошові кошти є найбільш мобіль-
ними активами підприємства. Вони пов’язані практично з усіма
фінансово-господарськими процесами діяльності підприємства.
Реально спрогнозувати грошові потоки можна тільки на відносно
короткий проміжок часу через велику кількість факторів, що
впливають на надходження і виплату грошових коштів. Як пра-
вило, вони комплексні, а тому оцінити їх вплив за межами корот-
кого відрізку часу практично неможливо.
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