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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності 

підприємства практично у всіх її аспектах. Ефективно організовані грошові 

потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного 

процесу, забезпечують ріст обсягу виробництва і реалізації його продукції. Тому, 

ефективність роботи підприємства повністю залежить від організації і системи 

управління грошовими потоками. 

Питання методики та організації аналізу руху грошових коштів знайшли 

відображення у дослідженнях багатьох науковців, серед яких І. О. Бланк, Г. В. 

Савицька, М. Д. Білик, Ф.Ф Бутинець, О. О. Терещенко, Ю. С. Цал-Цалко, М. Г. 

Чумаченко, О. В. Яріш та інші. 

Необхідність проведення аналізу грошових коштів полягає в обмеженості 

грошових ресурсів на підприємстві, нестійкому фінансовому стані багатьох 

підприємств, ризику втрати платоспроможності, а також в підвищенні рівня 

ефективності управління. 

На думку дослідників, методика аналізу грошових потоків знаходиться в 

стадії свого формування. Найбільш послідовний та аналітично цілісний 

методичний підхід представлено в роботах українського дослідника професора 

Бланка І.О. [1]. Згідно з викладеною концепцією, аналіз грошових потоків 

підприємства доцільно проводити за такими етапами роботи, як: вивчення 

динаміки обсягу формування позитивного грошового потоку, оцінка обсягу 

формування від’ємного грошового потоку, дослідження збалансованості 

грошових потоків, вивчення синхронності грошових потоків та оцінка 

ефективності грошових потоків. Дана методика забезпечує комплексне вивчення 

характеристик грошових потоків у процесі аналізу. 



Узагальнив різні методичні підходи до проведення аналізу грошових 

коштів [1-5], вважаємо, що методика аналізу грошових коштів підприємства 

повинна включати такі етапи: 

Етап І. Горизонтальний аналіз грошових потоків, який полягає у 

визначенні динаміки надходжень та видатків грошових коштів за видами 

діяльності та чистого руху коштів. 

Етап ІІ. Вертикальний аналіз грошових потоків, який полягає у визначенні 

структури надходжень та видатків грошових коштів за видами діяльності та 

чистого руху коштів. 

Етап ІІІ. Аналіз рівномірності розподілу грошових потоків за кварталами, 

який полягає у визначенні рівномірності розподілу надходжень та видатків 

протягом року. 

Етап IV. Аналіз збалансованості надходжень та видатків за періодами, 

який полягає у визначенні тісноти зв’язку між надходженнями і видатками 

грошових коштів. 

Етап V. Коефіцієнтний аналіз, який полягає у визначенні показників, що 

характеризують ефективність використання грошових коштів підприємства. 

Запропонована методика аналізу грошових потоків дозволяє оцінити 

ефективність управління грошовими коштами підприємства. 
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