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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ З ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

У статті проаналізовано грошовий потік, один із факторів, що дає змогу оцінити фінансовий стан підприємства. За станом грошових потоків 

визначено, який вид діяльності є найбільш результативним. Обґрунтовано необхідність якісного управління ними. Систематизовано 

розкриваються основи і методологія економічного аналізу грошових потоків підприємств. Стаття написана з урахуванням найновіших 

досягнень теорії економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. 
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ОСНОВЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

В статье проанализированы денежный поток, один из факторов, позволяет оценить финансовое состояние предприятия. По состоянию 

денежных потоков определено, какой вид деятельности является наиболее результативным. Обоснована необходимость качественного 

управления ими. Систематизированы раскрываются основы и методология экономического анализа денежных потоков предприятий. 

Статья написана с учетом новейших достижений теории экономического анализа деятельности предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

Ключевые слова: денежный поток, операционная, инвестиционная, финансовая деятельность, чистый денежный поток. 
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR CASH FLOW ANALYSIS 

The article analyzes the cash flow, one of the factors that makes it possible to assess the financial position of the enterprise. By the state of cash flows, 

it is determined what kind of activity is most effective. The necessity of qualitative management of them is substantiated. The basics and methodology 

of economic analysis of cash flows of enterprises are disclosed. The article is written taking into account the latest achievements of the theory of 

economic analysis of enterprises in a market economy. Considerable attention is paid to the use of economic and mathematical tools for economic 

analysis. 
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Більшість видів господарських операцій 

підприємства в тій чи іншій мірі пов'язана з 

надходженням або вибуттям грошових коштів (притік 

або відтік).  

Таким чином, грошовий потік – це сукупність 

розподілених в часі обсягів надходження і вибуття 

грошових коштів в процесі господарської діяльності 

підприємства. Притоком грошових коштів називають 

позитивний грошовий потік, а відтоком (вибуттям) 

грошових коштів – негативний грошовий потік. 

Різниця між позитивним і негативним грошовим 

потоком по кожному виду діяльності називають 

чистим грошовим потоком.  

Грошовий потік можна класифікувати по ряду 

ознак: 

1) За видами діяльності: 

- грошовий потік від операційної діяльності; 

- грошовий потік від інвестиційної діяльності; 

- грошовий потік від фінансової діяльності. 

2) За участю в господарському процесі: 

- грошовий потік по підприємству в цілому; 

- грошовий потік по видам господарської 

діяльності; 

- грошовий потік по структурним підрозділам 

підприємства; 

- грошовий потік по окремим господарським 

операціям. 

3) За напрямом: 

- позитивний грошовий потік; 

- негативний грошовий потік. 

4) За рівнем оптимізації: 

- надмірний грошовий потік; 

- дефіцитний грошовий потік. 

5) За часом: 

 

- ретроспективний грошовий потік; 

- оперативний грошовий потік; 

- плановий грошовий потік. 

6) За моментом оцінки вартості грошових 

коштів: 

- справжня вартість грошового потоку; 

- майбутня вартість грошового потоку. 

7) По характеру формування: 

- періодичний (регулярний) грошовий потік; 

- епізодичний (дискретний) грошовий потік. 

8) За тимчасовим інтервалом: 

- грошовий потік з рівномірним тимчасовим 

інтервалом; 

- грошовий потік з нерівномірним тимчасовим 

інтервалом. 

Мета аналізу грошових потоків – отримання 

необхідного обсягу їх параметрів, що дають 

об'єктивну, точну і своєчасну характеристику 

напрямів надходження і витрачання грошових коштів, 

обсягів, складу, структури, суб'єктивних і об'єктивних 

внутрішніх і зовнішніх чинників, які по різному 

впливають на зміну грошового потоку. 

Задачі аналізу грошових потоків: 

1) Оцінка оптимальності обсягів грошових 

потоків. 

2) Оцінка грошових потоків по видам діяльності.  

3) Виявлення і оцінка резервів поліпшення 

використання грошових коштів і розробка пропозицій 

по реалізації резервів підвищення ефективності 

використання грошових коштів. 

Послідовність проведення аналізу руху 

грошових потоків наведено на рис. 1 
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Рис. 1 - Послідовність проведення аналізу руху грошових потоків 
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Джерелом інформації для проведення аналізу є 

форма 3 "Звіт про рух грошових коштів". Вона 

відображає рух грошових коштів по трьом видам 

діяльності (операційній, інвестиційній, фінансовій).  

Прямий метод аналізу руху грошових коштів 

полягає в розгляді даних про позитивні і негативні 

грошові потоки організації, що сформувалися на 

основі касового методу шляхом включення в звіт 

господарських оборотів, пов'язаних з грошовими 

операціями. 

Цей метод використовується у внутрішньому 

аналізі. Його сутність – в прямому зіставленні 

притоків грошових коштів та їх використання. 

Вихідним елементом є чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції. 

Аналізуючи грошовий потік прямим методом 

можна вивчати притік і відтік грошових коштів в 

розрізі видів діяльності. 

При оцінці грошових потоків можна оцінити 

суму грошових коштів в цілому по видам діяльності 

на основі  показників, зведених у таблицю 1. 

Таблиця 1 - Звіт про рух грошових коштів 
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1. Залишок грошових коштів на початок 

року                      

2. Надходження грошових коштів, у тому 

числі по видах діяльності:                      

операційною                      

інвестиційної                       

фінансової                       

3. Витрачання грошових коштів, у тому 

числі по видах діяльності:                      

операційною                      

інвестиційної                      

фінансової                       

4. Залишок грошових коштів на кінець року                      

Можна проаналізувати структуру притоку і 

відтоку грошових коштів за аналізований період. Для 

цього використовується таблиця, в якої в графі 

"Показники" для оцінки притоку грошових коштів 

повинна вказуватися, наприклад, чистий дохід 

(виручка) від продажу і аванси, кредити, позики, 

дивіденди, відсотки та інші надходження. При 

вивченні структури відтоку грошових коштів в графі 

"Показники" вказуються ті напрями, за якими грошові 

кошти витрачалися (оплата товарів, робіт, послуг, 

аванси, підзвітні кошти видані, оплата праці і 

нарахування на заробітну плату, фінансові вкладення, 

дивіденди, розрахунки з бюджетом та ін.). 

Дослідження грошових потоків здійснюється, як 

правило, щоквартально за допомогою показників, 

зведених у табл.2. 

 

Таблиця 2 - Розподіл грошових потоків підприємства по кварталам 

Показники 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
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Для характеристики рівномірності розподілу 

грошових потоків (Хі) розраховують коефіцієнт 

рівномірності (Крівн), який характеризує відносну 

величину середньоквадратичного відхилення значень 

показника від їх  середньоарифметичного значення. 
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Можна для негайності будувати стовпчикові 

діаграми по позитивним і негативним потокам 

грошових коштів по кварталам. 

Прямий метод аналізу має істотний недолік, він 

не дозволяє проаналізувати вплив різних чинників на 

зміну залишку грошових коштів у взаємозв'язку із 

зміною показників, що формують фінансові 

результати діяльності підприємства. 

З цією метою використовується непрямий метод. 

Форма звіту про рух грошових коштів передбачає 

використання саме непрямого методу про рух засобів 

в результаті операційної діяльності. 

В операційній діяльності початковим елементом 

чистого грошового потоку є чистий прибуток звітного 

періоду.  

Розрахувати чистий грошовий потік (ЧДП) 

операційної діяльності можна так: 

ЧДПопер = чистий прибуток + сума амортизації 

основних засобів + сума амортизації нематеріальних 

активів +/– абсолютна зміна суми дебіторської 

заборгованості +/– зміна виробничих запасів +/– зміна 

кредиторської заборгованості +/– зміна резервного 

або інших страхових фондів. 

ЧДПінвестіц = суму реалізації основних засобів + 

сума реалізації нематеріальних активів + сума 

реалізації довгострокових фінансових інвестицій + 

сума повторної реалізації раніше викуплених власних 

акцій + сума дивідендів, отриманих підприємством по 

довгостроковим фінансовим інвестиціям – вартість 

придбаних основних засобів – вартість придбаних 

нематеріальних активів – приріст незавершеного 

будівництва – вартість придбаних довгострокових 

фінансових інвестицій – – вартість викуплених 

власних акцій підприємства. 

ЧДПфін = додаткове залучення акцій або пайового 

капіталу + залучення капіталу за рахунок 

довгострокових кредитів + залучений капітал по 

короткостроковим кредитам + спонсорська допомога 

– сума погашення довгострокового кредиту – сума 

погашення короткострокового кредиту – сума 

сплачених дивідендів власникам акціонерного 

капіталу. 

Чистий грошовий потік по всім видам діяльності 

визначається як сума чистих грошових потоків всіх 

видів діяльності. 

Коефіцієнтний аналіз є невід'ємною частиною 

аналізу грошових потоків. Важливим моментом в 

коефіцієнтному методі аналізу є вивчення динаміки 

різних коефіцієнтів. Це дозволяє відстежити 

позитивні і негативні тенденції в частині управління 

грошовими потоками. 

Одним з найважливіших коефіцієнтів є 

коефіцієнт достатності чистого грошового потоку 

(Кдостат): 

Кдостат = ЧДП за аналізований період / (виплати по 

довгостроковим і короткостроковим кредитам  + 

приріст залишків матеріальних оборотних активів + 

дивіденди, що виплатили власникам організації). 

Коефіцієнт ефективності грошового потоку 

(Кефект): 

Кефект = ЧДП за аналізований період / відтік 

грошових коштів за аналізований період. 

Коефіцієнт реінвестування грошового потоку 

(Креінвест): 

Креінвест = (ЧДП за аналізований період – 

дивіденди, що виплатили власникам) / приріст 

необоротних активів, пов'язаний з проведенням 

організацією витрат. 

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 

(Кліквід): 

Кліквід = (ЧДП за аналізований період – приріст 

залишків грошових коштів за аналізований період) / 

відтік грошових коштів за аналізований період. 

Оцінка ефективності використання грошових 

коштів може здійснюватися за допомогою різних 

показників рентабельності. При аналізі грошових 

потоків можуть бути використані економіко-

математичні методи. Так, для встановлення рівня 

синхронності (збалансованості грошового потоку) 

використовують коефіцієнт кореляції позитивного і 

негативного грошового потоку. Чим ближче значення 

коефіцієнта кореляції грошового потоку до 1, тим 

менше різниця коливань між значеннями позитивного 

і негативного грошового потоку і, отже, менший ризик 

виникнення ситуації неплатоспроможності з одного 

боку і надмірності грошової маси – з другого. 

По ходу прямування грошових потоків можна 

судити про якість управління підприємством. Цю 

залежність покажемо за допомогою схеми, зображеної 

на рис. 2. [21]. 

На думку фахівців, якість управління 

підприємством можна охарактеризувати як гарне в 

тому випадку, якщо за результатами звітного періоду 

чисте прямування коштів у результаті операційної 

діяльності має позитивне значення в результаті 

інвестиційної і фінансової діяльності – негативне. Це 

означає, що в результаті операційної діяльності, 

зокрема від реалізації продукції, підприємство 

одержує достатньо коштів, щоб мати можливість 

інвестувати ці кошти, а також виплачувати відсотки за 

притягнутими кредитами. Причому підприємству для 

здійснення інвестицій достатньо тільки власних 

коштів. Якщо при цьому чисте прямування коштів у 

результаті усіх видів діяльності підприємства за рік 

також має позитивне значення, то можна говорити про 

те, що правління підприємства цілком справляється зі 

своїми функціями. 
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Рисунок 2 - Залежність стану підприємства від структури грошових потоків 

 

У випадку, якщо прямування коштів у результаті 

операційної і фінансової діяльності має позитивне 

значення, а в результаті інвестиційної – негативне, 

говорять про нормальну якість управління 

підприємством. Суть такої структури грошових 

потоків зводиться до наступного: підприємство 

спрямовує кошти, отримані від операційної 

діяльності, а також кошти, отримані як кредити і 

додаткові вкладення власників (фінансова діяльність), 

на придбання необоротних активів (відновлення 

основних коштів, вкладення капіталу в нематеріальні 

активи, здійснення довгострокових інвестицій). У цій 

ситуації також бажано позитивне значення за статтею 

"Чисте прямування коштів за звітний період" (ряд. 400 

форми 3).  

Слід зазначити, що фінансування витрат 

інвестиційної діяльності за рахунок надходження від 

фінансової діяльності не завжди є негативним 

результатом. Залучення інвестицій для розвитку 

підприємства в даний час – явище, яке часто 

зустрічається.  

Більш того, негативне значення (за статтею 

"Чисте прямування коштів від інвестиційної 

діяльності") і позитивне (за статтею "Чисте 

прямування коштів від фінансової діяльності") може 

також означати, що підприємство під невеликий 

відсоток одержало кредит і інвестувало отримані 

кошти на більш вигідних умовах. Іншими словами, як 

перша ситуація, так і друга прийнятна при оцінці 

якості управління підприємством. 

Насторожуючою є ситуація, при якій прямування 

коштів у результаті інвестиційної і фінансової 

діяльності має позитивне значення, а в результаті 

операційної – негативне. У цьому випадку стан 

підприємства можна охарактеризувати як кризовий, 

якість управління в такій ситуації не витримує ніякої 

критики.  

Сенс такої структури капіталу зводиться до 

наступного: підприємство фінансує витрати 

операційної діяльності за рахунок надходжень від 

інвестиційної і фінансової діяльності, тобто за 

рахунок притягнутих кредитів, додаткової емісії акцій 

і т.п. Така структура прямування коштів прийнятна 

тільки для знову створених підприємств, що ще не 

почали працювати на повну потужність і перебувають 

у початковій стадії розвитку. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 

якість управління підприємством буде знаходитися на 

достатньому рівні лише в тому випадку, якщо буде 

мати позитивне значення прямування коштів у 

результаті операційної діяльності.  

Іншими словами, підприємство буде своєчасно 

одержувати оплату за реалізовану продукцію, 

виконані роботи, надані послуги від покупців і 

замовників. Крім того, витрати підприємства, 

пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, 

послуг) будуть менше отриманих прибутків, тобто 

підприємство буде мати прибуток. 
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