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МеТОДиЧНий ПІДХІД ДО ВиБОРУ СТРАТеГІї УПРАВЛІННя ГРОШОВиМи 

ПОТОКАМи ПІДПРиЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
у статті проаналізовано передумови та необхідність розробки нових підходів до формування стратегії управління грошовими потоками під-
приємств водного транспорту україни в сучасних умовах. обґрунтовано актуальність застосування комплексного та системного підходів до 
формування стратегії управління грошовими потоками. Запропоновано концептуальну модель стратегічного управління грошовими потока-
ми підприємства, що передбачає визначення мети, завдань, об’єкта, суб’єкта, принципів, функцій управління, етапів формування і реалізації 
стратегії, факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, методів, інструментів та важелів управління. методичний підхід до вибору стратегії 
управління грошовими потоками включає етап стратегічного аналізу за допомогою розробленої організаційно-інформаційної моделі, системи 
показників та оцінки рівня емерджентності грошових потоків на основі абсолютних, відносних та інтегрального показників. емерджентна влас-
тивість грошового потоку формується на основі поєднання складових грошового потоку за видами, обсягом і часом, що дозволяє отримувати 
приріст ефективності грошового потоку та проявляється в інтегрованості, ефективності та перспективності. етап стратегічного планування 
включає формування віртуального грошового потоку, визначення його довірчого інтервалу та розбиття областей стратегічного управління 
грошовими потоками. етап стратегічного вибору передбачає диференційований підхід до вибору стратегії та формування моделі стратегічного 
управління. етап реалізації стратегії забезпечує оцінку ефективності прийнятих рішень. 
Ключові слова: грошовий потік, стратегія, емерджентні властивості, віртуальний грошовий потік
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МеТОДиЧеСКий ПОДХОД К ВыБОРУ СТРАТеГии УПРАВЛеНия ДеНеЖНыМи ПОТОКАМи ПРеДПРияТий ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
в статье проанализированы предпосылки и необходимость разработки новых подходов к формированию стратегии управления денежными 
потоками предприятий водного транспорта украины в современных условиях. обоснована актуальность применения комплексного и  си-
стемного подходов к формированию стратегии управления денежными потоками. Предложена концептуальная модель стратегического 
управления денежными потоками предприятия, которая предусматривает определение цели, задач, объекта, субъекта, принципов, функций 
управления, этапов формирования и реализации стратегии, факторов внешней и внутренней среды, методов, инструментов и рычагов управ-
ления. методический подход к выбору стратегии управления денежными потоками включает этап стратегического анализа с помощью раз-
работанной организационно-информационной модели, системы показателей и оценки уровня эмерджентности денежных потоков на основе 
абсолютных, относительных и интегрального показателей. эмерджентное свойство денежного потока формируется на основе сочетания со-
ставляющих денежного потока по видам, объему и времени, что позволяет получать прирост эффективности денежного потока и проявляется 
в интегрированности, эффективности и перспективности. этап стратегического планирования включает формирование виртуального денеж-
ного потока, определение его доверительного интервала и разбиение областей стратегического управления денежными потоками. этап стра-
тегического выбора предполагает дифференцированный подход к выбору стратегии и формирование модели стратегического управления. 
этап реализации стратегии обеспечивает оценку эффективности принятых решений.
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METhODICAL APPROACh TO SELECTION OF ThE STRATEGY OF MANAGEMENT OF MONEY FLOWS OF WATER TRANSPORT COMPANIES
The article analyses prerequisites and a necessity of development of new approaches to formation of the strategy of management of money flows  
of water transport companies of Ukraine in modern conditions. It justifies urgency of application of a complex and system approaches to formation 
of the strategy of management of money flows. It offers a conceptual model of strategic management of money flows of a company, which envisages 
identification of goals, tasks, object, subject, principles, functions of management, stages of formation and realisation of strategy, factors of external 
and internal environment, methods, instruments and control levers. methodical approach to selection of the strategy of management of money flows 
includes the stage of strategic analysis with the help of the developed organisation and information model, system of indicators and assessment of 
the level of emergency of money flows on the basis of absolute, relative and integral indicators. The emergent property of the money flow is formed 
on the basis of a combination of components of the money flow by types, volume and time, which allows getting an increase of effectiveness of the 
money flow and manifests itself in integratedness, effectiveness and perspectiveness. The stage of strategic planning includes formation of the virtual 
money flow, identification of its trust interval and division of fields of strategic management of money flows. The stage of strategic selection envisages 
a differential approach to selection of the strategy and formation of a model of strategic management. The stage of realisation of the strategy ensures 
assessment of effectiveness of decisions made.
Key words: money flow, strategy, emergent properties, virtual money flow
Pic.: 2. Tabl.: 2. Formulae: 1. Bibl.: 19. 
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Постановка проблеми. Посилення сучасних еконо-
мічних проблем зумовлює зростаючий інтерес суспільства 
і держави до можливостей довгострокового розвитку. 
грошові потоки підприємства виступають одним з най-
більш важливих об’єктів фінансового менеджменту, що 
тісно пов’язаний з іншими сферами управління та визна-
чає фінансову безпеку майбутнього економічного розви-
тку підприємства. впровадження стратегічного управлін-
ня грошовими потоками підприємства дозволяє досягати 
бажаного фінансового стану і показників результативності 
в  довгостроковому періоді. 

на сьогодні переважна більшість підприємств водного 
транспорту працюють в умовах дефiциту обiгових коштiв, 
що є наслiдком неефективного управління грошовими по-
токами, збиткової дiяльностi, накопичення боргiв у минулi 
роки, переведенням дебiторської заборгованостi (пере-
важно з фрахту морських суден) до розряду простроченої, 
розбалансування структури грошових потоків, спостеріга-
ється порушення ліквідності і платоспроможності, зростає 
залежність від зовнішніх позикових ресурсів, вкрай об-
межені можливості до самофінансування. наявні диспро-
порції свідчать про актуальність і необхідність підвищення 
ефективності управління грошовими потоками, подолання 
кризових явищ і пошуку нових методів формування страте-
гії на основі комплексного та системного підходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. у працях, 
які наводять фундаментальні характеристики стратегічно-
го управління та планування, особливості розробки і реа-
лізації стратегії (і. ансофф [1], г. мінцберг [13], р. а. Фатхутді-
нов [18], в. р. веснін [6], З. Є. Шершньова [19], л. Є. довгань 
[8], л. д. Забродська [9]), не розкрито сутності та теоретич-
них засад стратегічного управління грошовими потоками, 
лише стисло наводиться характеристика фінансової стра-
тегії. автори, що досліджують грошові потоки (в. в. Бочаров 
[5], а. м. кінг [11], Б. коласс [12]), не розкривають порядок 
їх стратегічного управління або наводять його поверхне-
во, переважно в частині планування. Стисло стратегічне 
управління грошовими потоками висвітлює і. о. Бланк [2], 
визначаючи лише мету, завдання, показники аналізу, проте 
як формувати стратегію не вказується. 

впровадження і. ансоффом синергізму [1], Х. ітамі 
комплементарності [13], визначення е. кемпбеллом, к.  ла-
ческом стратегічного синергізму [10] привертає увагу на-
уковців у пошуках підходів до їх ідентифікації та оцінки. 
Проте ефект синергії розглядають переважно при дивер-
сифікації компаній (Є. і. Богуславський [3]), залишається 
дискусійним тотожність (а. в. Бондаренко [4]) або відмін-
ність (а. С. муратов [16]) емерджентності та синергії. у стра-
тегічному управлінні емерджентність також розглядають 
як формування стратегії зненацька і залежно від обставин 
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(о. в. гребешкова [7]). Застосування системного підходу 
в  економіці висвітлює в. в. мова [14].

виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. незважаючи на існуючі напрацювання, необхідним 
залишається синтез даних напрямів, розробка методики 
управління грошовими потоками підприємств водного 
транспорту, орієнтованого на їх стратегічний розвиток 
з урахуванням національних та галузевих особливостей, 
сучасних економічних умов і тенденцій. актуальним за-
лишається формування стратегії управління грошовими 
потоками, застосовуючи комплексний і системний підхід, 
виділення на їх основі емерджентних властивостей грошо-
вих потоків.

Мета статті полягає у висвітленні нового методичного 
підходу до вибору стратегії управління грошовими потока-
ми підприємств водного транспорту на основі визначення 
довірчого інтервалу віртуального грошового потоку та 
оцінки його емерджентних властивостей.

Виклад основного матеріалу. Потоковий підхід за-
стосовується у багатьох методиках фінансового управлін-
ня при поточному та стратегічному плануванні, оскільки 
дозволяє обґрунтувати залишки коштів, мінімізувати ри-
зики, врахувати довгострокові фактори розвитку підпри-
ємства. особливістю потокових методів є необхідність 
розглядати грошові потоки у взаємозв’язку з постачанням, 
виробництвом, реалізацією, іншими господарськими опе-
раціями підприємства. відповідно до цього всі господар-
ські процеси трактуються як потоки грошових, товарних, 
фінансових та інших ресурсів, як сукупність комерційних 
операцій. управління грошовими потоками розглядають 
у першу чергу з позиції поточного управління надходжен-
нями та платежами, забезпечення їх синхронності у часі 
та збалансованості за обсягом. Стратегічне управління на-
впаки вимагає врахування можливих варіантів розвитку, 
прогнозування грошового потоку, що підприємство очікує 
отримати, і скільки для цього необхідно витратити в поточ-
ному і найближчих періодах. 

Стратегічне управління грошовими потоками є важли-
вою складовою загальної стратегії розвитку підприємства. 
усі складові стратегії управління грошовими потоками 
підприємства повинні бути узгодженими з іншими функці-
ональними стратегіями, взаємодоповнюючими та спрямо-
ваними на отримання системного ефекту за рахунок більш 
ефективного використання потенціалу підприємства. 

властивістю грошового потоку позначають їх якість, 
характерну особливість. у властивостях грошових по-
токів відображається внутрішня сутність не тільки гро-
шового потоку як такого, а й системи зв’язків в межах 
підприємства як цілісної системи, в якій грошові потоки 
функціонують.
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Запропоновано виділяти такі властивості грошових 
потоків [17, с. 26], як абсолютна ліквідність, еквівалентність, 
спрямованість, агрегованість, часова та вартісна визначе-
ність, віртуальність, універсальність, синхронність та збалан-
сованість, ризикованість та дохідність. емерджентна власти-
вість грошового потоку – це поєднання складових грошово-
го потоку за видом, обсягом і часом, що дозволяє отримувати 
приріст ефективності грошового потоку, що проявляється в 
інтегрованості, ефективності та перспективності.  

Концепція стратегічного управління 
грошовими потоками підприємства

Мета стратегічного управління грошовими потоками – 
зростання рівня емерджентності грошового потоку

      Завдання:
1) Забезпечення довгострокової фінансової рівноваги
2) Формування достатнього обсягу грошових потоків
3) Оптимізація грошових потоків 
4) Урахування факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища 
5) Максимізація чистого грошового потоку

   Принципи:
Системності – Ситуаційності – Комплексності – Альтернативності – Гнучкості – Інтегрованості – 

Динамічності – Ефективності – Оптимальності – Цілеспрямованості – Наукової обґрунтованості – 
Безперервності 
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Спеціальні: управління грошовими 
потоками операційної, інвестицій-
ної, фінансової діяльності

Універсальні: аналіз, планування, 
стратегічний вибір, організація, 
мотивація, оптимізація, контроль

Державна
Ринкова
Внутрішньо- 
фірмова

Платіжні інструменти
Кредитні інструменти
Депозитні інструменти
Страхування. Інвестування

Прогнозування 
Моделювання
Методи аналізу

Ціна. Відсоток. 
Прибуток. Дивіденди.
Амортизація. 
Штрафи. Премія. 

Етапи: Реалізація стратегіїРозробка стратегії

Система 
регулювання

Фінансові 
інструменти 

Методи 
управління

Важелі 
управління

Стратегія

5. Розробка політики 
стратегічного управління 
грошовими потоками 
6. Оптимізація грошових 
потоків
7. Контроль за виконанням 
управлінських рішень та 
оцінка прийнятих заходів

1. Формування мети і завдань 
управління
2. Аналіз грошових потоків 
підприємства 
3. Стратегічне планування 
грошових потоків
4. Стратегічний вибір 
грошового потоку 

Суб’єкт  – 
топ-менед-

жмент, 
власники 

(учасники, 
акціонери)

Зважаючи на відсутність в науковій літературі теоре-
тичних розробок, запропоновано  концептуальну модель 
стратегічного управління грошовими потоками підпри-
ємства (рис. 1), що передбачає визначення мети, завдань, 
об’єкта, суб’єкта, принципів, функцій управління, етапів 
формування і реалізації стратегії, факторів зовнішнього 
і  внутрішнього середовища, методів, інструментів та важе-
лів управління грошовими потоками.

Рис. 1. Концептуальна модель стратегічного управління грошовими потоками підприємства
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основна мета управління грошовими потоками під-
приємства поєднує дві умови: забезпечення платоспро-
можності підприємства, з одного боку, і досягнення най-
більшої ефективності: прибутковості, рентабельності, 
капіталізації – з іншого. метою стратегічного управління 
грошовими потоками запропоновано визначати зростан-
ня рівня емерджентності грошового потоку, що прояв-
ляється в ефекті приросту чистого грошового потоку, за 
рахунок зменшення відтоку грошових коштів в результаті 
зниження витрат та оптимізації. таким чином, при збіль-
шенні чистого грошового потоку зростає ефективність 
грошового потоку в цілому, що є джерелом самофінансу-
вання розвитку, платоспроможності та фінансової стійкос-
ті підприємства.

управління грошовими потоками передбачає орга-
нізацію цілеспрямованого впливу керуючої системи на 
фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі 
руху грошових активів підприємства з метою досягнення 
бажаних показників стану та розвитку. Стратегія управлін-
ня грошовими потоками в нашому розумінні визначається 
як алгоритм вирішення встановлених завдань в рамках 
досягнення стратегічних цілей, виходячи з наявного фінан-
сового стану та дійсного потенціалу з урахуванням можли-
вих змін зовнішнього і внутрішнього середовища з метою 
формування найвищого рівня емерджентності грошового 
потоку в довгостроковому періоді для забезпечення еко-
номічного розвитку на умовах самофінансування та рента-
бельності.

При формуванні стратегії управління грошовими по-
токами підприємств водного транспорту необхідно вра-
ховувати наступні особливості: низька рентабельність та 
збитковість, низька платоспроможність, нестача обігових 
коштів; фондоємність та високий ступінь зносу, необхід-
ність інвестицій та інновацій; сезонність; рівень конкурен-
ції; тенденції національної і світової економіки; залежність 
від зовнішньоекономічних договорів і міжнародних угод; 
значна частка грошового потоку в іноземній валюті та без-
готівковій формі; індивідуальні якості керівництва і готов-
ність до стратегічних змін.

тому запропоновано новий методичний підхід до фор-
мування стратегії управління грошовими потоками підпри-
ємств водного транспорту (рис. 2).

методичний підхід до формування стратегії управлін-
ня грошовими потоками підприємства включає етап стра-
тегічного аналізу грошових потоків підприємства за допо-
могою застосування організаційно-інформаційної моделі 
аналізу, розрахунку показників та оцінки рівня емерджент-
ності грошових потоків на основі абсолютних, відносних та 
інтегрального показника.

як засіб формалізації аналізу грошових потоків запро-
поновано організаційно-інформаційну модель (табл. 1), 
яка на відміну від діючої включає вісім послідовних блоків, 
містить уточнення мети, завдань аналізу, для вирішення 
яких встановлено етапи його проведення та систему по-
казників, наведено принципи аналізу, форма отримання 
і  надання аналітичної інформації, узагальнення і реалізації 
результатів аналізу.

на основі даної моделі проведено аналіз грошових по-
токів 6 підприємств водного транспорту та показники галу-
зевої звітності за останні 6 років. це дозволило встановити 
незадовільний стан управління грошовими потоками під-
приємств водного транспорту за 2007–2012 рр. та необхід-
ність формування нових підходів на основі стратегічного 
управління.

Причиною погіршення управління грошовими пото-
ками є збиткова операційна діяльність: чистий грошовий 
потік від операційної діяльності має від’ємне значення 
у  17 % у сукупності досліджуваних підприємств у 2007 р., 
67 % у  2008–2010 рр., 50 % – у 2011 р. та 33 % – у 2012 р., 
що свідчить про загальну критичну оцінку. у третини під-
приємств приріст обсягів витрачання коштів перевищує їх 
надходження, що свідчить про системну нестачу коштів. 

Структура грошових потоків від операційної діяль-
ності показує значні коливання за підприємствами та за 
періодами: значну частку займають одержані та сплачені 
аванси, інші надходженні та виплати, надходження від ре-
алізації продукції в межах 28–99 %, витрачання на оплату 
товарів, робіт послуг – від 0,1–85 % вихідного потоку. такі 
значні коливання вимагають застосування додаткових по-
казників аналізу (табл. 2), тому пропонується обчислювати 
показники ділової активності (оборотності) на основі гро-
шового потоку, а не нарахованих доходів, обґрунтування 
цього підходу показує, що в середньому фактичний період 
обороту грошових активів, дебіторської та кредиторської 
заборгованості вищий, а тривалість фінансового циклу 
менша.

рівень генерування грошових потоків досліджуваних 
підприємств показує, що протягом 2010–2012 рр. суттєво 
зростає їх ділова активність – кожна гривня активів формує 
більший грошовий потік за видами, що переважає рівень 
формування доходів. Факторний аналіз дозволяє встано-
вити, що на зміну суми грошових активів суттєво впливає 
не лише чистий грошовий потік, але й зміна валютних кур-
сів, особливо у 2008 р. 

наступний етап формування стратегії передбачає 
планування грошового потоку. для потреб стратегічного 
управління запропоновано виділяти: реальний грошовий 
потік – фактичний, дійсний грошовий потік, який мав міс-
це у господарській діяльності підприємства, визначений 
на основі даних обліку і звітності; віртуальний грошовий 
потік  – уявлюваний або можливий формалізований гро-
шовий потік, виражений математичною функцією, що до-
зволяє формувати тренд з найбільш точним довірчим ін-
тервалом.

Порядок формування віртуального грошового пото-
ку, довірчого інтервалу, розбиття областей стратегічного 
управління грошовими потоками було докладно розгля-
нуто в попередніх публікація автора [14;15]. межі стратегії 
за довірчим інтервалом дозволяють орієнтувати підпри-
ємство на такий обсяг грошового потоку, який забезпечить 
найбільший показник ефективності.

оскільки результати аналізу засвідчили, що на дослі-
джуваних підприємствах присутні значна варіативність 
обсягів, динаміки, структури грошових потоків доцільно 
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І. Стратегічний аналіз грошових потоків підприємства

1.1. Застосування організаційно-інформаційної моделі аналізу

 1.2. Розрахунок показників відповідно до етапів аналізу грошових потоків

1.3. Оцінка рівня емерджентності грошових потоків

ІІ. Стратегічне планування грошових потоків підприємства

ІІІ. Стратегічний вибір грошового потоку підприємства

ІV. Реалізація стратегії управління грошовими потоками 

Виконання функцій реалізації стратегії та оцінка прийнятих заходів

2.1. Формування віртуального грошового потоку

2.2. Формування довірчого інтервалу віртуального грошового потоку

2.3. Розбиття областей стратегічного управління грошовими потоками

Абсолютні 
показники

Диференційований підхід, 
врахування 

корпоративної стратегії

Прийняття стратегії у вигляді 
плану, програми чи проекту

Формування моделі стратегічного управління на 
основі передбачуваності змін зовнішнього 

середовища

Вибір області 
стратегічного управління 

грошовими потоками

Конкретизація заходів   
стратегічного управління 

грошовими потоками

Відносні
 показники

Інтегральний 
показник 

Рис. 2. Методичний підхід до формування стратегії управління грошовими потоками підприємства

використовувати інтегральний показник, який відобража-
тиме цілісність оцінки емерджентності грошового потоку: 
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0,0006 1,06.
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x

= − + − −
− −   (1)

де y – інтегральний коефіцієнт оцінки рівня емерджент-
ності грошових потоків (iE–ГП), встановлений на основі 
кореляційно-регресійного аналізу, що дозволяє врахувати 
вплив найбільш вагомих факторів: 

х1 – коефіцієнт ліквідності грошових потоків (КЛГП ) – 
відношення обсягу вхідного грошового потоку до вихідно-
го; 

х2 – коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал ) – відношен-
ня вартості грошових активів до поточних зобов’язань;

х3 – рівень формування активами вхідних грошових 
потоків (РФГП) – відношення обсягу вхідного грошового по-
току до середньої вартості активів; 

х4 –  рентабельність власного капіталу на основі чисто-
го грошового потоку (РВК ) – відношення чистого грошово-
го потоку до середньої вартості власного капіталу; 

х5 – коефіцієнт ефективності операційної діяльності 
(чиста cash-flow маржа) (КЕоп. д) – відношення чистого гро-
шового потоку від операційної діяльності до суми доходів 
від реалізації.
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Таблиця 1
Організаційно-інформаційна модель комплексного аналізу грошових потоків підприємства як складової стратегічного 

управління

1. Мета і завдання аналізу грошових потоків

1.1. Мета 1.2. Завдання

Метою аналізу грошових потоків підприємства є виявлення 
джерел, обсягів та достатності формування грошових потоків, 
напрямів та ефективності їх використання, оцінка рівня 
емерджентності грошового потоку, надання інформації для по-
треб планування, організації та контролю.

Оцінка достатності формування грошових активів для підтримки належної 
ліквідності і платоспроможності
Оцінка достатності генерування грошових потоків для задоволення потреб 
розвитку та забезпечення фінансової рівноваги 
Визначення динаміки, складу та структури  джерел утворення та напрямів 
використання грошових потоків
Визначення збалансованості та синхронності грошових потоків
Визначення взаємозв’язку між прибутком і чистим грошовим потоком
Інтегральна оцінка ефективності управління грошовими потоками
Аналіз факторів, що впливають на грошові потоки, та резервів підвищення 
ефективності управління ними у стратегічному аспекті

2. Об’єкти і суб’єкти аналізу грошових потоків

2.1. Об’єкти аналізу 2.2. Суб’єкти аналізу

Залишки (наявність) грошових коштів та їх еквівалентів на 
певну дату
Грошові потоки за видами 
Формування чистого грошового потоку
Фактори впливу на грошові потоки
Ефективність використання коштів та якість управління грошо-
вими потоками

Вищі посадові особи підприємства
Економічні, фінансові служби підприємства
Керівники функціональних та структурних підрозділів (центри 
відповідальності) 
Власники підприємства (учасники, акціонери)
Зовнішні користувачі інформації

3. Принципи та послідовність аналізу грошових потоків

3.1. Принципи аналізу 3.2. Етапи аналізу

Коректність
Системність
Комплексність
Логічність
Своєчасність 
Інтерпретованість 
Ситуативність
Ефективність

І. Аналіз формування і використання грошових потоків
Аналіз динаміки грошових активів
Аналіз ступеня участі грошових активів в сукупних та оборотних активах 
Оцінка фінансової рівноваги та ділової активності підприємства
Аналіз джерел утворення та напрямків використання грошових потоків 
Аналіз динаміки обсягів, складу та структури грошових потоків за видами 
Аналіз рівномірності та синхронності потоків
ІІ. Оцінка достатності та ефективності управління грошовими потоками
Аналіз достатності грошових потоків
Аналіз ефективності грошових потоків
Аналіз якості чистого грошового потоку 
Оцінка емерджентності грошового потоку

4. Система економічних показників аналізу грошових потоків

4.1. Абсолютні вартісні показники, джерелом яких є облік
4.2. Відносні показники, одержані в результаті аналітичної обробки облікової 

інформації

Залишки та обороти з надходження і  витрачання грошових 
активів
Фінансові результати діяльності підприємства
Активи підприємства
Власний капітал і зобов’язання 
Відомості бухгалтерського обліку
Інформація фінансової і статистичної звітності
Абсолютні показники динаміки
Абсолютні показники порівняння

Відносні показники структури  грошових потоків, активів, капіталу та 
зобов’язань
Відносні показники динаміки
Відносні показники інтенсивності процесів: рівень генерування грошового 
потоку; коефіцієнти достатності, варіації і кореляції
Відносні показники ефективності грошового потоку;  якості чистого гро-
шового потоку; коефіцієнти ділової активності та рентабельності на основі 
грошового потоку
Показники факторного аналізу 
Інтегральний показник ефективності
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5. Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків

5.1. Зовнішня інформація 5.2. Внутрішня інформація

Законодавчо-нормативна
Макроекономічна, галузева,  статистична
Фінансова

Фактографічна (дані обліку і звітності)
Планова (прогнозування як елемент стратегії)
Результати попереднього аналізу і контролю

6. Система методів і способів обробки вхідної інформації

6.1. Економіко-логічні методи 6.2. Економіко-математичні методи

Порівняння та групування 
Розрахунок середніх, питомих значень
Побудова рядів динаміки
Методи факторного аналізу 

Економіко-статистичні методи 
Економетричні методи 
Метод оптимальних рішень
Метод економічної кібернетики 

7. Визначення форми і типу вихідної аналітичної інформації результатів аналізу грошових потоків щодо обґрунтування управлінських рішень

7.1. Вибір форми вихідної інформації 7.2. Вибір типу вихідної інформації

Аналітична записка
Звіт
Програма

Текстова інформація
Табличне відображення даних
Графічне або схематичне представлення

8. Узагальнення і реалізація результатів аналізу ефективності управління грошовими потоками 

8.1. Узагальнення результатів 8.2. Реалізація результатів

Систематизація інформації
Узагальнення результатів аналізу та оформлення висновків 
щодо ефективності управління грошовими потоками 
Формування довірчого інтервалу віртуального грошового по-
току
Оцінка рівня емерджентності грошового потоку
Кількісна оцінка втрачених можливостей, збільшення 
абсолютної величини та достатності грошових потоків 
Кількісна оцінка потенційного збільшення абсолютної величини 
грошових потоків та зростання їх емерджентності
Формування варіантів стратегій управління грошовими по-
токами

Оцінка заходів щодо збільшення рівня емерджентності грошових потоків 
в межах передбачуваної стратегії з урахуванням корпоративних цілей 
підприємства
Прийняття стратегії управління грошовими потоками
Виконання функцій щодо забезпечення реалізації стратегії управління 
грошовими потоками 
Доведення прийнятого рішення до виконавців
Забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень, підтримка 
постійного моніторингу ефективності управління грошовими потоками та 
відповідності з прийнятою стратегією

Закінчення табл. 1

оскільки ефективність управління залежить від ви-
щезазначених факторів, формалізовано їх вплив на інте-
гральний показник ефективності управління грошовими 
потоками відповідно до обраної стратегії: S1 – орієнтація 
на збільшення грошового потоку для: Прат «Судноплавна 
компанія «укрферрі» (iE–ГП=0,0332) та Пбат «черкаський 
річковий порт» (iE–ГП =0,0148); S2 – орієнтація на збережен-
ня існуючого стану за умови не допущення зменшення гро-
шового потоку для: Пбат «дніпродзержинський річковий 
порт» (iE–ГП =0,0072); S3 – орієнтація на збереження існую-
чого стану за умови прийнятності зменшення грошово-
го потоку для: Пбат «укррічфлот» (iE–ГП = -0,0061) та Пбат 
«кременчуцький річковий порт» (iE–ГП =0,0032); S4 – орієн-
тація на зменшення грошового потоку для: Прат «україн-
ське дунайське пароплавство» (iE–ГП = -0,0086).

Висновки з досліджень та перспективи подальших 
розвідок у даній темі. Стратегічне управління грошовими 
потоками є не метою, а засобом досягнення місії і цілей ді-
яльності підприємства. грошові потоки, з одного боку, відо-

бражають вже проведені господарські операції, описують 
динаміку діяльності, з іншого – визначають та обмежують 
можливості її проведення, поточного та майбутнього. тому 
вважаємо, що нарощування вхідного грошового потоку 
та чистого грошового потоку від операційної діяльності, 
зростання ефективності грошових потоків в цілому та від 
операційної діяльності виражають емерджентні власти-
вості грошових потоків та дозволяють формувати відпо-
відні стратегії їх управління. Запропонований методичний 
підхід до вибору стратегії управління грошовими потока-
ми, що базується на стратегічному аналізі та плануванні 
грошових потоків, стратегічному виборі на основі оцінки 
емерджентності, враховує специфіку діяльності підпри-
ємств водного транспорту, сучасний незадовільний стан 
управління грошовими потоками та стратегічні перспек-
тиви і вимоги до їх розвитку. Перспективи подальших до-
сліджень полягають у конкретизації заходів стратегічного 
управління грошовими потоками підприємства.
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Таблиця 2
Запропоновані нові показники для комплексного аналізу грошових потоків 

№ з/п Показник Формула розрахунку Умовні позначення
Оптимальне 

значення

І Аналіз формування і використання грошових потоків

3 Оцінка фінансової рівноваги та ділової активності підприємства

3.13
Коефіцієнт оборотності 

грошових активів

КОГА – коефіцієнт оборотності грошових активів, 
кількість оборотів;
ВхГП – вхідний грошовий потік за період, що 
аналізується, тис. грн,
ГАс – середні сума грошових активів, тис. грн. 

Зростання

3.16
Період обороту 

дебіторської 
заборгованості

ПОДЗ – період обороту дебіторської заборгованості, дні;
ДЗс – середня сума дебітор. заб., тис. грн;
ВхГПоп– вхідний грошовий потік від операційної 
діяльності, тис. грн 

Скорочення

3.17
Період обороту 
кредиторської 
заборгованості

ПОКЗ – період обороту кредитор. заб., дні;
КЗс – середня сума кредиторської заборгованості, тис. 
грн;
ВихГПоп – вихідний грошовий потік від операційної 
діяльності, тис. грн 

Скорочення

3.20
Рівень формування 
грошових потоків

РфГП – рівень формування грошових потоків;
ВхГП– вхідний грошовий потік, тис. грн

Зростання

3.21
Рівень використання 

грошових потоків
РвГП – рівень використання грошових потоків;
ВихГП– вихідний грошовий потік, тис. грн

Зростання

4 Аналіз джерел утворення та напрямків використання грошових потоків 

4.4

Факторний аналіз 
формування грошових 

активів (за даними звіту 
про рух грошових коштів)

ΔГА  – абсолютна зміна вартості грошових активів за період, тис. грн;
ГАкін – сума грошових активів на початок року, тис. грн;
ГАпоч – сума грошових активів на кінець року, тис. грн;
ЧГП – чистий грошовий потік, тис. грн;
ВВалК – вплив зміни валютних курсів на залишок коштів, тис. грн 

9 Аналіз якості чистого грошового потоку та рентабельності діяльності

9.4
Рентабельність власного 

капіталу на основі чистого 
грошового потоку 

РВК – рентабельність вл. капіталу на основі чистого 
грошового потоку, %;
ЧГП – чистий грошовий потік, тис. грн;
ВКс – середня варт. вл. кап, тис. грн

Зростання
> 0

9.5
Рентабельність активів на 
основі чистого грошового 

потоку

РА – рентабельність активів на основі чистого 
грошового потоку, %;
Ас – середня вартість активів, тис. грн 

Зростання
> 0
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