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КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація
Вступ. Аналіз грошових потоків є необхідною передумовою ефективного управління ними з метою
прискорення оборотності активів і капіталу та забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності
підприємства.
Методи. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний
метод щодо визначення загальних підходів до наукового дослідження; аналітичний та монографічний метод
застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікацій дав змогу диференціювати основні
показники аналізу грошових потоків по аналітичних групах.
Результати. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків є невід’ємною складовою процесу управління ними
оскільки, насамперед, дозволяє отримати якісну характеристику ефективності управління потоками грошових
коштів. У статі визначено алгоритм розрахунку коефіцієнтів оцінки грошових потоків підприємств. Такі
коефіцієнти згруповано в 11 кластерів – це показники: структури грошових потоків, ефективності грошових
потоків, рентабельності грошових потоків, достатності (дефіцитності) грошових потоків, генерування
грошових потоків, ліквідності грошових потоків, платоспроможності, якості чистого грошового потоку,
грошового наповнення, операційної діяльності, рівномірності та взаємозв’язку. Наведені відносні показники аналізу
грошових потоків дозволяють всебічно оцінити здатність підприємства формувати грошові потоки
достатнього для розрахунку за грошовими зобов’язаннями обсягу. Аналіз грошових потоків в динаміці дозволяє
встановити позитивні та негативні тенденції, на основі яких приймаються оптимізаційні коригування в
управлінні грошовими потоками підприємств.
Перспективи подальших досліджень полягають у виявленні впливу ефективності управління грошовими
потоками на забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Ключові слова: грошовий потік, операційна діяльність, фінансова звітність, коефіцієнтний аналіз.

Вступ.
У сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств великою проблемою є нестача
грошових коштів для виконання поточних зобов’язань. Це може відбуватися через недостатню
кількість залучених грошових коштів, а також їх нераціональне використання. [1, с. 129]. Грошові
потоки уособлюють в собі рух найліквідніших активів, без яких уявити жоден успішний бізнес
неможливо [2, c. 261].
Необхідність проведення аналізу грошових потоків зумовлена обмеженістю грошових
ресурсів на підприємствах, нестійким фінансовим станом багатьох підприємств, ризиком
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незбалансованої ліквідності, підвищенням рівня ефективності управління грошовими потоками й
іншими внутрішніми та зовнішніми факторами [3, с. 131]. Окрім того, проведення такого аналізу
дозволяє оцінити ступень забезпеченості підприємства грошовими коштами, визначити джерела
притоку та напрями відтоку грошових коштів, а саме визначити платоспроможність підприємства [4,
с. 232].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Важливою основою будь-якого підприємства є грошові потоки, тому це спонукає більшість
науковців продовжувати дослідження стосовно питань сутності грошових потоків, насамперед
процесу ефективного управління ними [1, с. 129]. Так, у роботі [4] авторами запропоновано
удосконалення методики проведення аналізу грошових потоків на прикладі аграрного підприємства,
що, на думку авторів, дозволяє об'єктивно оцінити рівень ефективності управління фінансовогосподарською діяльністю підприємства в цілому.
Автор роботи [5], здійснюючи моделювання потоків грошових коштів на різних етапах
реалізації проєкту екологістичної системи, з’ясував залежність між часовими та грошовими
параметрами, що враховує два варіанти визначення тривалості його життєвого циклу. У праці [6]
автором було вдосконалено схему залежностей між грошовими потоками і платоспроможністю
підприємства (як якісною характеристикою грошових потоків).
Праця [7] містить альтернативні варіанти розрахунку та моделювання чинників, які, на думку
автора, будуть сприяти оптимальному формуванню грошового потоку і призведуть до
зацікавленості інвесторів підприємством. У публікації [8] автор досліджує вплив 10 фінансових
показників–факторів на вільний грошовий потік за допомогою кореляційно-регресійного аналізу на
основі даних 15 кондитерських підприємств за 2012-2018 рр.
Авторами роботи [9] було сформовано універсальний підхід до управління грошовими
потоками крупного підприємства з метою їх оптимізації, який ґрунтується на відповідних принципах,
функціях, методичному інструментарії та необхідному ресурсному забезпеченні. Автори праці [10]
визначають інструментарій управління грошовими потоками будівельних підприємств з
врахуванням особливостей їх діяльності і стверджують, що формування прогнозних бюджетів
грошових потоків та платіжного календаря може бути вагомим інструментом ефективного
управління грошовими потоками підприємства.
Важливою складовою аналізу грошових потоків є розрахунок та дослідження відповідних
коефіцієнтів. Праця [11] містить обґрунтування необхідності застосування коефіцієнтного аналізу в
аналізі грошових потоків для отримання детального їх аналізу. Використання такого методу аналізу
полягає у визначенні теоретично обґрунтованих критеріїв оцінки, за якими існує можливість зробити
цінні з практичної точки зору висновки щодо діяльності та стану підприємства [12, c. 195].
Праці зарубіжних авторів містять більш практичні дослідження, основані на даних
фінансово-господарської діяльності значної кількості об’єктів дослідження. Так, автори праці [13] по
результатах аналізу 33 фінансово здорових компаній Індонезії за даними 2016–2017 рр. дослідили
вплив вільних грошових потоків на ризик виникнення фінансових проблем підприємств поряд із
такими показниками, як: коефіцієнт покриття відсотків, доходи, інвестиції на фінансові труднощі
здорових компаній.
Дослідження інших авторів [14] доводить, що змінна ліквідність, кредитне плече та вільний
грошовий потік не впливають на фінансові труднощі компанії. Публікація [15] містить дослідження
впливу вільного грошового потоку та дивідендної політики на управління доходами 157 виробничих
компаній за 2017-2018 рр. Робота авторів [16], інформаційною базою яких виступала звітність 55
компаній Індонезії, доводить, що вільний грошовий потік позитивно та прямо пропорційно впливає
на дивідендну політику таких компаній.
У праці [17] застосовується методологія Six Sigma для великої німецької компанії з
виробництва харчових консервів, результатом чого стало збалансування грошових потоків, і, як
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наслідок, великі обсяги заощаджень.
Мета.
Аналіз грошових потоків є необхідною передумовою ефективного управління ними з метою
прискорення оборотності активів і капіталу та забезпечення фінансової стійкості і
платоспроможності підприємства. Виходячи з цього, метою статті є систематизація відносних
показників оцінки грошових потоків підприємств як основних індикаторів їх стану.
Методологія дослідження.
В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема:
діалектичний метод щодо визначення загальних підходів до наукового дослідження; аналітичний та
монографічний метод застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікацій дав
змогу диференціювати основні показники аналізу грошових потоків по аналітичних групах.
Результати.
Інформаційною базою для коефіцієнтного аналізу грошових потоків є фінансова звітність
підприємств і дані оперативного бухгалтерського обліку (табл. 1). Дослідження різноманіття
показників оцінки грошових потоків підприємств дозволило класифікувати їх у наступні групи: 1)
показники структури грошових потоків; 2) коефіцієнти ефективності грошових потоків; 3) коефіцієнти
рентабельності грошових потоків; 4) коефіцієнти достатності (дефіцитності) грошових потоків; 5)
коефіцієнти генерування грошових потоків; 6) коефіцієнти ліквідності грошових потоків; 7)
коефіцієнти платоспроможності грошових потоків; 8) коефіцієнти якості чистого грошового потоку; 9)
коефіцієнти грошового наповнення.
Таблиця 1. Вихідні данні для коефіцієнтного аналізу грошових потоків*
Позначення
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П10
П11
П12
П13
П14

Розрахунок або джерело
інформації
*Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» (прямий метод) – фінансова звітність
Позитивний ГП від операційної діяльності
(р. 3000…р. 3095)
Негативний ГП від операційної діяльності
(р. 3100…р. 3190)
Чистий ГП від операційної діяльності
П1–П2 = р.3195
Позитивний ГП від інвестиційної діяльності
(р. 3200…р. 3250)
Негативний ГП від інвестиційної діяльності
(р. 3255…р. 3290)
Чистий ГП від інвестиційної діяльності
П4–П5 = 3295
Позитивний ГП від фінансової діяльності
(р. 3300…р. 3340)
Негативний ГП від фінансової діяльності
(р. 3345…р. 3390)
Чистий ГП від фінансової діяльності
П7–П8 = р. 3395
Сукупний позитивний ГП за період
П1+П4+П7
Сукупний негативний ГП за період
П2+П5+П8
Чистий ГП за період
П10–П11 = р. 3400
Вільний ГП за період
П3–П18
п. 3000
Надходження від реалізації продукції
Показник

р. 3025+р. 3215

П15

Нараховані і капіталізовані відсотки

П16
П17
П18
П19
П20
П21
П22
П23
П24

Надходження від оренди
Сплачені податки
Витрати на придбання необоротних активів
Виплата за позиками
Виплата дивідендів
Сплачені відсотки
Витрати на оренду
Грошові кошти на початок періоду
Грошові кошти на кінець періоду
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Продовження табл. 1
П25
П26
П27
П28
П29
П30
П31
П32

*Форма №2 «Звіт про фінансові результати» – фінансова звітність
Чистий дохід від реалізації
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
Чистий прибуток (збиток) за період
Фінансовий результат до оподаткування
Амортизація
Прибуток до сплати податків, відсотків, амортизації (EBITDA)
Податок на прибуток
Операційний прибуток після сплати податків (NOPAT)
*Форма №1 «Баланс» – фінансова звітність

П33

Активи (валюта балансу)

П34
П35
П36
П37
П38
П39
П40

Довгострокові фінансові інвестиції
р. 1030+р. 1035
Поточні фінансові інвестиції
р. 1160
Власний капітал
р. 1495
Короткострокові зобов’язання
р. 1695
Довгострокові зобов’язання
р. 1595
Оборотні активи
р. 1195
Зміна залишків матеріальних оборотних активів
гр. 4 р. 1100–гр. 3 р. 1100
*Форма №5 «Примітки до фінансової звітності» – фінансова звітність

П41

Прострочені зобов’язання

р. 2000
р. 2190 (р. 2195)
р. 2350 (р. 2355)
р. 2290 (р. 2295)
р. 2515
П28+П21+П29
р. 2300
П26–П31
р. 1300

П42
Капітальні витрати
Зміст приміток до фінансово
П43
Поточна частина довгострокових зобов’язань
звітності
П43
Поточна частина зобов’язань за лізингом
П44
Сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей
*Форма №2–ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» –
статистична звітність
р. 2000 (або у складі П18)
П45
Реальні (капітальні) інвестиції

*Джерело: [18; 19].

Такі коефіцієнти можна розрахувати за даними річної (квартальної) фінансової звітності.
Алгоритм їх розрахунку наведено у табл. 2. Названі коефіцієнти доцільно аналізувати в динаміці, а
саме, розглядати їх зміну в часі щонайменше за 5 періодів шляхом розрахунку ланцюгових і
базових відхилень [1, c. 132].
Таблиця 2. Показники коефіцієнтного аналізу грошових потоків*
Коефіцієнти грошових потоків
1. Показники структури грошових потоків
Частка позитивного ГП від операційної діяльності у
сукупному позитивному ГП
Частка негативного ГП від операційної діяльності у
сукупному негативному ГП
Частка позитивного ГП від фінансової діяльності у сукупному

позитивному ГП
Частка негативного ГП від фінансової діяльності у сукупному

негативному ГП
Коефіцієнт фінансування інвестиційної діяльності у процесі
операційної
Коефіцієнт внутрішнього фінансування інвестиційної
діяльності
Коефіцієнт зовнішнього фінансування інвестиційної

діяльності
Коефіцієнт співвідношення фінансового результату до
, П3,
оподаткування та чистого ГП від операційної діяльності
П28≥ 0
Коефіцієнт співвідношення амортизації та чистого ГП від

операційної діяльності
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Розрахунок
П1 / П10
П2 / П11
П7 / /П10
П8 / П11
П3 / П5
(П3 + П4 ) / П5
П9 / П5
П28 / П3
П29 / П3
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Продовження табл. 2
2. Коефіцієнти ефективності грошових потоків
Коефіцієнт руху грошових коштів в результаті операційної
діяльності
Коефіцієнт ефективності ГП від операційної діяльності

П3 / П33сер
П3 / П2

Коефіцієнт ефективності сукупного ГП

П12 / П11

Коефіцієнт реінвестування (загальний)
Коефіцієнт реінвестування чистого ГП

(П3-П20) / (ΔП45+ ΔП34)

П6 / П12

Коефіцієнт чистого поповнення грошових коштів

П12 / П24

Коефіцієнт ефективності використання оборотних активів на
основі чистого ГП
Коефіцієнт адекватності ГП

П12 / П39
П13 / ( П19 за 5 років)

3. Коефіцієнти рентабельності грошових потоків
Коефіцієнт рентабельності позитивного ГП

П27 / П10

Коефіцієнт рентабельності негативного ГП

П27 / П11

Коефіцієнт рентабельності чистого ГП

П27 / П12

Коефіцієнт рентабельності середнього залишку грошових
коштів
Коефіцієнт рентабельності ГП від операційної діяльності

П27 / 0,5(П23+П24)
П26 / П1

Коефіцієнт рентабельності ГП від інвестиційної діяльності

П27 / П4

Коефіцієнт рентабельності ГП від фінансової діяльності

П27 / П7
Коефіцієнт рентабельності грошових витрат за операційною
П26 / П2
діяльністю
4. Коефіцієнти достатності (дефіцитності) грошових потоків
Коефіцієнт достатності чистого ГП
П3 / (П19+П20+П40)
Достатність ГП від операційної (поточної) діяльності для
П3 / П8
погашення зобов’язань
Коефіцієнт забезпеченості грошовими коштами (загальний)
(П23+П10) / П2
Коефіцієнт забезпеченості грошовими коштами за поточною
(П23+П1) / П2
діяльністю
Коефіцієнт інвестиційного притоку
П4 / (П4+П7)
Коефіцієнт фінансового притоку
Коефіцієнт достатності чистого ГП з позицій потреб у
фінансуванні
Рівень покриття прострочених зобов’язань чистим ГП

П7 / (П4+П7)
П12 / (П19+П44+П20)
П12 / П41

Коефіцієнт достатності вхідних ГП
Коефіцієнт перспективного виконання зобов’язань (за
плановими значеннями)
5. Коефіцієнти генерування грошових потоків
Коефіцієнт генерування ГП сукупними активами
Коефіцієнт генерування ГП власним капіталом

(П23+П10) / (П11+П24)
(П23+П10) / П37
П10 / П33сер
П10 / П36сер

Коефіцієнт покриття доходу грошовим доходом

П10 / П25

Коефіцієнт генерування ГП зобов’язаннями
6. Коефіцієнти ліквідності грошових потоків
Коефіцієнт ліквідності сукупного ГП
1,
Коефіцієнт ліквідності ГП
,≥1
Коефіцієнт ліквідності операційного ГП (коефіцієнт
платоспроможності за ГП)
Коефіцієнт ліквідності інвестиційного ГП

П10 / (П37сер+П38сер)
П10 / П11
(П10 + П24–П23) / П11
П1 / П2
П4 / П5

Коефіцієнт ліквідності фінансового ГП

П7 / П8
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Закінчення табл. 2
7. Коефіцієнти платоспроможності
Коефіцієнт грошового покриття відсотків

(П3+П21+П17) / П21

Коефіцієнт грошового покриття виплат за відсотками

П3 / П21
П3 / (П37сер+П38сер) або
(П27+П29) / (П37сер+П38сер)
(П3–П20) / (П37сер+П38сер)
(П37+П38) / (П3–П20)

ГП по відношенню до сукупного боргу
Коефіцієнт грошового покриття боргу
Період виплати боргу
Коефіцієнт грошового покриття поточної частини
довгострокових зобов’язань
Коефіцієнт покриття зобов’язань з обслуговування боргу



(П3–П20) / П37
П30 / (П19+П21)

Коефіцієнт грошового покриття дивідендних виплат

П3 / П20
(П27+П15+П29+П16–П20–П45) /
(П15+П22+П42+П43)
8. Коефіцієнти якості чистого грошового потоку
(П27+П29) / П3

Коефіцієнт сукупних вільних грошових коштів

Коефіцієнт якості чистого ГП
Рівень якості чистого ГП
Коефіцієнт ефективності операційної діяльності (чиста cashflow маржа)
Рентабельність власного капіталу на основі чистого ГП
Рентабельність активів за чистим ГП

,≥0

П3 / П25 100%

,≥0

П12 / П36сер  100%

,≥0
9. Коефіцієнти грошового наповнення

Грошове наповнення продажу

П12 / П33сер  100%
П14 / П25

Грошова рентабельність продажу

П3 / П24  100%

Грошове наповнення операційної маржі

П3 / П26  100%
П3 / П26 або
(П3–П31) / П26

Грошовий вміст чистого операційного прибутку
Грошове наповнення операційного прибутку до сплати
відсотків і амортизації
Коефіцієнт Гроші/Виручка

П3 / П30
(П24+П35) / П25

*Джерело: опрацьовано автором за даними [1; 3; 20; 21; 22].
Примітка: Пісер – середньорічне значення і-того показника у періоді; ΔПі – приріст (зміна) значення
показника за кінець періоду порівняно з початком періоду.

Окремою групою виділимо коефіцієнти грошових потоків, інформацію для розрахунку яких
або не можна знайти у формах фінансової звітності або недоцільно здійснювати розрахунок за
квартал (рік). Так, деякі важливі показники оцінки грошових потоків від операційної діяльності можна
розрахувати тільки за даними оперативного обліку грошових коштів (табл. 3). Вони дозволять
з’ясувати негативні тенденції та незбалансованість грошових потоків операційної діяльності
суб’єкта господарювання.
Таблиця 3. Показники оцінки грошових потоків операційної діяльності*
Показник

Розрахунок

Позначення
де

– регулярні вхідні ГП;
– загальний
обсяг вхідного ГП; – кількість періодів,
протягом яких спостерігались негативні
відхилення варіативного компонента вхідного ГП
від операційної діяльності; – кількість періодів,
що досліджувались; – кількість періодів,
протягом яких спостерігались негативні
відхилення варіативного компонента вихідного ГП

Рівень регулярності надходжень грошових
коштів
Частота виникнення негативних відхилень
у рівномірності вхідного ГП від операційної
діяльності, %
Частота виникнення негативних відхилень
у рівномірності вихідного ГП від
операційної діяльності, %
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від операційної діяльності;
–
середньоденний обсяг затримки вхідного
операційного ГП;
– середньоденний обсяг
вхідного операційного ГП; N – період надходження
затриманих платежів, дні;
– гарантований
мінімальний вхідний операційний ГП;
–
стабільний вихідний операційний ГП;
–
обсяг дефіциту грошових коштів і-го дня; n –
кількість днів у періоді;
– середньоденний
обсяг дефіциту грошових потоків, грн.

Рівень дефіцитності вхідного ГП від
операційної діяльності
Показник затримки вхідного ГП від
операційної діяльності
Рівень покриття стабільного вихідного ГП
від операційної діяльності гарантованим
вхідним ГП від операційної діяльності (Рп)
Середньоденний обсяг дефіциту грошових
коштів
Рівень дефіцитності ГП

*Джерело: [23, с. 111-112].

Також вважаємо необхідним окремо виділити показники оцінки грошових потоків, що
розраховуються на основі статистичних характеристик (табл. 4).
Таблиця 4. Коефіцієнти рівномірності та взаємозв’язку*
Показник

Розрахунок

Рівномірність або середньоквадратичне відхилення позитивного ГП
Рівномірність або середньоквадратичне відхилення від’ємного ГП
Синхронність позитивних і від’ємних ГП
Коефіцієнт варіації позитивного ГП, 100%
Коефіцієнт варіації від’ємного ГП, 100%
Коефіцієнт рівномірності позитивних ГП, %
Коефіцієнт рівномірності негативних ГП, %
Семіквадратичне позитивне відхилення
(тільки для
)
Семіквадратичне негативне відхилення
тільки для
Коефіцієнт семіваріації позитивного ГП
Коефіцієнт семіваріації від’ємного ГП
Коефіцієнт ризику ГП
Коефіцієнт кореляції позитивного та від’ємного грошових потоків

*Джерело: [3; 24; 25].
Позначення:
– позитивний ГП i-того періоду;
– середнє значення позитивного ГП;
негативний ГП i-того періоду;
– середнє значення негативного ГП.
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Такі показники характеризують рівень розсіювання позитивних та від’ємних грошових потоків
від центру розподілу (середніх значень), синхронність формування збалансованих за обсягом
грошових потоків у часі, відносне відхилення і-тих значень позитивних і негативних грошових
потоків від середніх значень (варіативність) та їх рівномірності. Окремої уваги заслуговують
семіквадратичні відхилення грошових потоків, розрахований на їх основі коефіцієнт їх ризиковості
та коефіцієнт кореляції позитивних і від’ємних грошових потоків, що характеризує ступень
узгодженості потоків за часовими інтервалами (оптимальне значення якого є наближеним до 1).
Висновки і перспективи.
Коефіцієнтний аналіз грошових потоків є невід’ємною складовою процесу управління ними
оскільки, насамперед, дозволяє отримати якісну характеристику ефективності управління потоками
грошових коштів. Наведені відносні показники аналізу грошових потоків дозволяють всебічно
оцінити здатність підприємства формувати грошові потоки достатнього для розрахунку за
грошовими зобов’язаннями обсягу. Аналіз грошових потоків в динаміці дозволяє встановити
позитивні та негативні тенденції, на основі яких приймаються оптимізаційні коригування в управлінні
грошовими потоками підприємств.
Перспективи подальших досліджень полягають у виявленні впливу ефективності управління
грошовими потоками на забезпечення фінансової стійкості підприємства.
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COEFFICIENT ANALYSIS OF CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE
Abstract
Introduction. Cash flow analysis is a necessary prerequisite for their effective management to accelerate the turnover
of assets and capital and ensure financial stability and solvency of the enterprise.
Methods. In the process of research general and special methods were used, in particular: dialectical method for
determining general approaches to scientific research; analytical and monographic method was used in the review of
literature sources; the method of classifications made it possible to differentiate the main indicators of cash flow analysis by
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analytical groups.
Results. Cash flow analysis is an integral part of the process of managing them because, first of all, it allows you to get
a qualitative description of the effectiveness of cash flow management. The article defines the algorithm for calculating the
coefficients of estimation of cash flows of enterprises. Various relative indicators of cash flow assessment are grouped into
11 clusters - indicators: cash flow structure, cash flow efficiency, cash flow profitability, cash flow adequacy (deficiency), cash
flow generation, cash flow liquidity, solvency, cash flow quality, operating activities, uniformity and interconnection. The given
relative indicators of the analysis of cash flows allow estimating comprehensively the ability of the enterprise to generate
cash flows of a volume sufficient for calculation on monetary obligations. The analysis of cash flows in dynamics allows
establishing positive and negative tendencies based on which optimization adjustments in the management of cash flows of
the enterprises are accepted.
Discussion. Prospects for further research are to identify the impact of effective cash flow management on ensuring the
financial stability of the enterprise.
Keywords: cash flow, operating activities, financial statements, ratio analysis
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