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Готівкові кошти як високоліквідні активи є об’єктом підвищеної уваги 

при організації та обліку грошових коштів суб’єктів господарювання. 

Нестабільна законодавча база грошового обігу  потребує подальшої 

поглибленої розробки питань управління грошовими коштами, підвищення 

інформативності цього процесу через належно організовані облік, аналіз і 

аудит.  



У процесі здійснення розрахунків велике значення має оперативність 

прийняття рішення, проведення господарської операції, отримання необхідної 

інформації.  

Активно досліджували проблеми та особливості обліку та аналізу 

грошових потоків підприємства такі науковці як Базілінська О.Я., Бланк І.О., 

Ковальов В.В., Савицька Г.В., Шеремет А.Д., Яріш О.В. 

Процес забезпечення виробництва та реалізації продукції певною мірою 

залежить від здійснення грошових розрахунків підприємства. 

Грошові потоки є важливим елементом забезпечення життєдіяльності 

підприємства і у тематичній літературі розглядаються як «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» [1]. 

М(с)БО визначають «грошові потоки» як надходження та вибуття 

грошових коштів та їх еквівалентів, а до еквівалентів грошових коштів 

прирівнюють короткострокові високоліквідні інвестиції, які легко перетворити 

в грошові кошти без значної втрати їх вартості. 

Грошові потоки не включають зміни статей, що становлять грошові 

кошти або їх еквіваленти, оскільки ці компоненти є частиною управління 

грошовими коштами суб'єкта господарювання, а не частиною операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності. Управління грошовими коштами 

включає інвестування надлишку грошових коштів у еквіваленти грошових 

коштів [2]. 

Зі зміною методичних засад ведення обліку грошових розрахунків після 

реформування бухгалтерського обліку у підприємств виникає багато проблем і 

невідповідностей практики ведення обліку запропонованій методиці. 

Рух грошових коштів підприємства відображається у формі фінансової 

звітності №3 «Звіт про рух грошових коштів». Як зазначає НП(с)БО №1, 

основною метою складання звіту є надання користувачам фінансової звітності 



повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у 

грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період [3]. 

За допомогою Звіту про рух грошових коштів можна встановити: 

здатність підприємства створювати грошові резерви; 

залежність підприємства від зовнішнього позикового капіталу; 

реальний стан платоспроможності підприємства; 

рівень фінансування операційної та інвестиційної діяльності власними 

джерелами; 

Методологія аналізу грошових потоків знаходиться на стадії свого 

реформування, задля створення методик, адаптованих до специфіки діяльності 

окремих суб’єктів господарювання (табл.1). 

Таблиця 1 

Основні стадії аналізу грошових потоків 

Найменування Мета проведення Основні заходи 

Підготовчий 

етап 

Підготовка джерел 

інформації, 

визначення 

пріоритетних 

напрямків аналізу 

Підбір, підготовка та узагальнення 

вихідних даних для аналізу. 

Вибір організаційно-технічного та 

програмного забезпечення. 

Визначення пріоритетних цілей та 

тривалості аналізу. 

Експрес-аналіз Дати первісну оцінку 

грошовим потокам 

підприємства 

Проведення первинного аналізу. 

Визначення проблемних напрямків, 

що вимагають більш глибокого 

вивчення. 

Проведення коригування 

початкових цілей аналізу. 

Деталізований 

аналіз 

Дати якісну оцінку та 

вирішити всі 

поставлені перед 

аналітиком завдання 

Здійснення аналітичних розрахунків 



продовження таблиці 1 

Узагальнення 

отриманих 

результатів 

Узагальнення 

результатів та 

формування висновків 

Формування запланованих звітів із 

результатами аналізу та 

узагальнення отриманих висновків. 

Коригування майбутніх цілей 

аналізу грошових потоків 

 

Ефективність управління фінансами можна оцінити на основі аналізу 

співвідношення грошових потоків від різних видів діяльності. Якщо за 

результатами звітного періоду спостерігається позитивний рух коштів від 

операційної діяльності, то якість управління оцінюється як позитивна і навпаки. 

Важливим моментом аналізу руху грошових коштів є виявлення основних 

причин розбіжності між величиною чистого грошового потоку і сумою 

прибутку від операційної діяльності, оскільки саме ця діяльність є основним 

джерелом прибутків для переважної більшості підприємств. 

Таким чином, аналіз руху грошових коштів дає можливість зробити більш 

обґрунтовані висновки про те, в якому обсязі та з яких джерел були отримані 

грошові кошти, що надійшли; які основні напрями їх використання; чим 

пояснюється розбіжність величини отриманого прибутку і наявності грошових 

коштів.  

Відповідно, Звіт про рух грошових коштів, є надзвичайно важливою 

інформацією як для керівництва підприємства так і для її інвесторів і 

кредиторів, адже допомагає планувати інвестиційну і фінансову політику 

підприємства. 

Системний підхід до аналізу грошових потоків та адаптація існуючих 

методів і прийомів до специфіки діяльності, особливостей виробничо-

фінансового циклу підприємства дозволить розробити цілісні методики аналізу, 

що значно підвищить якість аналізу та сприятиме досягненню поставленої 

мети. 
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