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Сформовані завдання аналізу грошових потоків, методичні підходи. 

Склад інформації, яка дозволяє оцінити фінансову гнучкість підприємства у 

Звіті про рух грошових коштів. 

Ключові слова: аналіз грошових потоків, Звіт про рух грошових коштів, 

прямий і непрямий методи. 

Постановка проблеми. Гарантією ефективного управління грошовими 

потоками є правильно побудований аналіз грошових надходжень і видатків. 

Аналіз грошових потоків є одним з ключових моментів аналізу фінансового 

стану підприємства, оскільки завдяки йому вдається з'ясувати, чи спроможне 

підприємство організувати управління грошовими потоками так, щоб в будь-

який момент у розпорядженні підприємства була достатня кількість грошових 

коштів. 

Аналіз грошових потоків пов'язаний із з'ясуванням причин, які вплинули 

на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення 

(зменшення) їх відпливу. Недостатня розробка теоретичних і методологічних 

питань аналізу грошових потоків викликає необхідність їх широкого розкриття 
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та вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зарубіжній літературі 

теоретичні та практичні питання організації грошових потоків підприємств 

стали об'єктом дослідження в працях таких відомих економістів, як Е. 

Нікбахта, А. Гроппеллі, Ю. Брігхема, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна та ін. А також 

українські вчені розкривали проблематику у своїх працях - І. О. Бланк, М. Д. 

Білик, Ф. Ф.Бутинець, В. М. Гриньова, Г. Г. Кірейцев, І. А. Маркіна, Н. В. 

Мірко, Г. Г. Старостенко, А. М. Поддєрьогін та ін.О 

Мета тези. Розгляд та узагальнення методичних підходів до аналізу 

грошових потоків підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Основними завданнями аналізу грошових 

потоків є: виявлення тенденцій та закономірностей розвитку грошових потоків 

підприємства; постійне дослідження шляхів формування грошових потоків та 

оцінка ступеню раціонального їх використання; своєчасне виявлення і 

запобігання можливості виникнення причин погіршення платоспроможності 

підприємства та його банкрутства; пошук резервів та пошук прискорення 

обороту коштів. 

Рух грошових коштів підприємства відображається у формі №3 

фінансової звітності - «Звіт про рух грошових коштів». Як зазначає П(С)БО 4, 

основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання 

користувачам фінансової звітності бази для оцінки здатності підприємства 

залучати і використовувати грошові кошти та їх еквіваленти. Звіт про рух 

грошових коштів, крім того, містить інформацію, яка дозволяє оцінити 

фінансову гнучкість підприємства. 

Звіт про рух грошових коштів складають прямим і непрямим методами. З 

2010 року в Україні запроваджено прямий метод складання Звіту про рух 

коштів за всіма видами діяльності. Позитивною стороною прямого методу є те, 

що він дає можливість оцінити загальні суми припливу і витоку грошових 

коштів підприємства, зробити висновки про достатність коштів для сплати за 

поточними зобов'язаннями, виділити статті, які формують найбільший приплив 
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грошових потоків у розрізі трьох видів діяльності. Перевагою цього методу є 

конкретизація складових чистого операційного грошового потоку, що створює 

для користувачів базис оцінки і прогнозування майбутніх грошових потоків 

підприємства [1]. 

Проте ключовим недоліком прямого методу є зайва трудомісткість. 

Головним аналітичним недоліком цього методу є те, що він не розкриває 

взаємозв'язку отриманого фінансового результату зі змінами грошових коштів 

на рахунку підприємства. 

Для подолання наведених недоліків у фінансовому аналізі 

використовують непрямий метод, сутність якого полягає в перетворенні 

чистого прибутку у величину грошових коштів. Необхідність здійснення цього 

перетворення полягає в тому, що існує об'єктивна невідповідність між 

величиною грошових потоків та величиною отриманих прибутків і прибуткове 

підприємство зазнаватиме певних труднощів з грошовими коштами або 

навпаки, тому є необхідністю здійснювати це перетворення [2, с. 329]. 

Висновки і пропозиції. Звіт про рух грошових коштів є надзвичайно 

важливою інформацією як для керівництва підприємства, так і для її інвесторів 

і кредиторів. Для керівництва підприємства Звіт про рух грошових коштів є 

необхідним для того, щоб визначити, чи буде в нього достатньо грошових 

коштів для погашення зобов'язань з поточної діяльності, якими є можливості 

фінансування інвестицій, якою є здатність до збільшення виплат персоналу, чи 

може підприємство погашати кредити в майбутньому. Отже, звіт допомагає 

планувати інвестиційну і фінансову політику підприємства. 
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Проаналізовано особливості розвитку акціонерної форми господарювання, 

розглянуто її вплив на сучасний стан аграрного сектору національної 

економіки. На основі проведеного аналізу сформульовано відповідні висновки. 

Ключові слова: агрофірми, агрокомбінати,акціонерні підприємства, 

компанії, організаційна форма, реформування, холдинги, фінансові промислові 

групи, селянські і фермерські господарства. 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку агропромислового 

виробництва характеризується багатоваріантністю організаційних форм. Цей 

процес слід розуміти як шлях до визначення оптимальної моделі 

господарювання в аграрній сфері та досягнення пропорційного і 

збалансованого економічного відтворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що напряму 

раціоналізації аграрних відносин присвячено чимало праць відомих 

вітчизняних вчених-аграрників, таких як: В.Г. Андрійчука, В.її. Василенка, П і . 

Гайдуцького, М.Ю. Коденської, Г.М. Калетніка, Ю.О. Нестерчук, М.Й. Маліка, 

А.Г. Мазура, П.Т. Саблука, О.Г. Шпикуляка та багатьох інших. В той же час 

зазначена проблематика є надто актуальною, а тому потребує подальших 

системних досліджень. 

Метою тези є обґрунтування процесів реформування аграрної сфери в 

http://www.dtkt.com.ua/show/2cid07684.html


ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПОКАЗНИКА ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛ А ТЕРИТОРІЇ 191 

Прутська О.О., Горшков М.А. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 194 

Прутська О.О., Ляшкевич О.Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА НА КОЖНОМУ З ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРІВ 197 

Прутська О.О., Цопа М.Б. 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 200 

Салькова І.Ю., Петіна Л.Б. 

ПРАКТИКА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ СТРУКТУРАХ 203 

Самборська О.Ю. 

РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ МАЛИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 207 

Скорук О.П., Зубар І.В. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 210 

Скорук О.П., Майданик І.С. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ 213 

Табенська О.І. 

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 216 

Тодосійчук В.Л. 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СУЧАСНУ СВІТОГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ 220 

Тодосійчук В.Л., Грудіна Н.В. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 224 

Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Васян А.Ю. 

АКЦІОНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В АПК 227 

Тонкопій М.А. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 231 

Феняк Л.А. 

РИНОК ПРАЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ 234 

Фіщук Н.Ю. 

УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 239 

Фіщук Н.Ю., Лужинська О.С. 

262 


