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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах високої динамічності внутрішнього та 

зовнішнього середовища функціонування українських підприємств актуальною 

є проблема незбалансованості та нерівномірності грошових потоків. Економіко-

правовим наслідком є неплатоспроможність та банкрутство значної кількості 

вітчизняних підприємств. Вищезазначені проблеми у великої кількості 

підприємств вказують на те, що на них відсутня ефективно діюча система 

планування грошових потоків. Недостатня увага з боку менеджменту 

приділяється питанням контролю грошових потоків як на оперативному так і на 

стратегічному рівнях.  

У даний час енергопостачальні компанії є невід’ємною складовою 

енергетичної системи України. Від надійності їх функціонування залежить 

стабільність роботи усієї економіки та рівень енергетичної безпеки країни, а 

перехід на нову систему стимулюючого тарифоутворення, запровадження якої 

вплине на величину та структуру грошових потоків енергопостачальних 

компаній, вимагає належного теоретико-методичного обґрунтування. 

У зв’язку з цим актуалізуються питання удосконалення теоретичних 

положень та практичного інструментарію планування та контролю грошових 

потоків для забезпечення високого рівня платоспроможності, досягнення 

фінансової рівноваги та приросту ринкової вартості підприємств у 

короткостроковому та довгостроковому періодах.  

Концептуальні основи планування та контролю грошових потоків 

висвітлені у працях таких  зарубіжних науковців та фінансистів-практиків: 

Ф. Аль-Тхані, О. Гутова, А. Болотова, Ю. Брігхем, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорн, 

І. Гуляєв, П. Дрейк, М. Ерхардт, О. Єзерська, О. Еменов, В. Ковальов, 

Н. Кельчевська, Л. Лозовський, І. Лукасевич, Т. Мерна, Е. Пічугін, 

М. Покровський, Г. Савицька, С. Сіроткін, Е. Сорокіна, Д. Теннет, Н. Хахонова, 

М. Чікарова, Ф. Фабоцці, П. Фернандес та ін.  

Серед вітчизняних науковців, які досліджували окремі аспекти планування 

та контролю грошових потоків підприємств, можна виділити праці таких 

науковців: О. Базілінська, Т. Белопольська, М. Білик, І. Бланк, Е. Виноградова, 

В. Гриньова, Ю. Жежель, С. Каламбет, Л. Коваленко, Г. Ковальчук, 

К. Крічевець, А. Ластовенко, Л. Лігоненко, І. Маркіна, Н. Мірко, Є. Мних, 

О. Олійник, Л. Ремньова, Г. Рогов, Г. Ситник, Г. Старостенко, М. Стецько, 

Н. Перловська, А. Поддєрьогін, О. Терещенко, В. Харченко, Т. Хлевицька, 

М. Федишин, А. Якимова, Л. Яструбецька, В. Ясишена та ін.  

Проте недостатньо висвітленими, з погляду прикладних викликів 

сучасності, у науково-практичній літературі залишаються проблеми теоретико-

методичного обґрунтування планування та контролю грошових потоків 

підприємств. Теоретична та практична необхідність розв’язання зазначених 

проблем визначили мету, завдання та структуру дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідних робіт кафедри 

корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темами «Фінансове 
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управління інвестиційно-інноваційним розвитком суб’єктів підприємництва» 

(номер держреєстрації 0111U007426) та «Інновації у корпоративних фінансах» 

(номер держреєстрації 0116U001554). У межах цих тем дисертантом особисто 

поглиблено теоретико-методичні підходи та обґрунтовано практичні 

рекомендації щодо планування та контролю грошових потоків підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методичних засад планування та контролю грошових 

потоків підприємств для підвищення ефективності управління ними і зростання 

ринкової вартості підприємств. Для досягнення поставленої мети у дисертації 

визначено вирішення таких завдань: 

- уточнити економічну природу грошових потоків підприємств та 

показати їх місце в управлінні корпоративними фінансами; 

- поглибити концептуальні засади планування та контролю руху 

грошових потоків підприємств; 

- розкрити методичні основи планування грошових потоків та їх 

контролю; 

- проаналізувати грошові потоки від операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності енергопостачальних підприємств; 

- з’ясувати аналітичні можливості використання фінансових коефіцієнтів 

для оцінки грошових потоків підприємств; 

- розробити економетричну модель збалансування грошових потоків 

енергопостачальних підприємств та здійснити їх прогнозування; 

- обґрунтувати порядок впровадження контролінгу грошових потоків в 

енергопостачальних компаніях; 

- визначити інструментарій впровадження вартісно-орієнтованих 

індикаторів планування та контролю грошових потоків енергопостачальних 

підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес планування та контролю грошових 

потоків підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичний 

інструментарій планування та контролю грошових потоків підприємств. 

Методи дослідження. Для досягнення мети й розв’язання поставлених 

завдань у роботі застосовано методи дослідження: наукової абстракції; аналізу; 

індукції та дедукції під час дослідження понятійного апарату планування та 

контролю грошових потоків підприємств; метод порівняльного аналізу під час 

узагальнення основних напрямків сучасних досліджень із обраної 

проблематики; метод статистичних порівнянь під час аналізу грошових потоків 

від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; методи економіко-

математичного моделювання під час розробки моделі збалансування грошових 

потоків підприємств; системний; структурно-функціональний; спостереження; 

групування та графічного відображення результатів під час дослідження 

окремих процесів і явищ, які виникають у процесі планування грошових 

потоків та їх контролю.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти органів державної влади, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 



 5 
 

учених з питань планування та контролю грошових потоків підприємств, 

матеріали науково-практичних конференцій, фінансова звітність 23 

енергопостачальних підприємств, інформаційно-аналітичні матеріали з мережі 

Інтернет, дані з відкритих інформаційних баз, матеріали Державної служби 

статистики України. 

Автором використана інформація публічної звітності 23 

енергопостачальних компаній України (72 % від загальної чисельності 

природних монополій, що здійснюють розподіл електричної енергії). 

Дисертантом було обрано саме енергопостачальні компанії для дослідження з 

огляду на стратегічну важливість цієї галузі для економіки України та відносно 

однорідну структуру більшості підприємств галузі. У роботі проаналізовано 

найважливіші підприємства галузі – обласні енергопостачальні компанії 

(обленерго). Отримані наукові результати мають репрезентативний характер 

для усієї галузі розподілу електроенергії України. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації вирішено 

актуальне науково-прикладне завдання, яке полягає в теоретико-методичному 

обґрунтуванні процесу планування та контролю грошових потоків підприємств. 

Найбільш вагомі результати, що характеризують новизну дослідження, які 

отримані автором особисто та виносяться на захист, полягають у наступному: 

вперше: 

- розроблено економіко-математичний апарат та організаційну модель 

управління грошовими потоками енергопостачальних підприємств, що 

враховують, з одного боку, наявність нормативних і методичних обмежень, а з 

іншого боку – вплив на рівень грошових потоків динамічної макроекономічної 

кон’юнктури. Авторський підхід дає можливість врахувати галузеву специфіку 

підприємств, забезпечити її інкорпорацію в процес планування та контролю 

грошових потоків; 

удосконалено: 

- інструментарій прогнозування грошових потоків на основі побудованих 

поліноміальних моделей множинної регресії, які дають змогу здійснювати 

прогнозування вхідного, вихідного та чистого грошових потоків 

енергопостачальних компаній шляхом екстраполяції фактичних тенденцій з 

урахуванням фактору невизначеності, що дозволяє спрогнозувати надлишок 

або дефіцит грошових коштів енергопостачальних компаній у майбутніх 

періодах. Застосування розробленого інструментарію дозволить менеджменту 

енергопостачальних компаній коригувати політику управління грошовими 

потоками з урахуванням тенденцій макроекономічної динаміки;  

- методику планування та контролю грошового потоку від операційної 

діяльності енергопостачальних підприємств, яка включає планові коефіцієнти 

оплат за електроенергію споживача та підприємства, що дає змогу 

ідентифікувати тип споживача, виявити потенційний ризик застосування 

обмежень з боку регулятора та урахувати галузеву специфіку формування та 

розподілу грошових потоків від операційної діяльності; 

- організаційні підходи щодо контролю за інвестиційними грошовими 

потоками енергопостачальних підприємств з боку регулятора при 
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запровадженні стимулюючого тарифоутворення через застосування рахунків зі 

спеціальним режимом використання для акумуляції доходу, отриманого на 

регульовану базу активів. Застосування пропонованих підходів дасть змогу 

забезпечити контроль за цільовим спрямуванням доходу, отриманого на 

регульовану базу активів, на фінансування інвестиційних програм 

енергопостачальних підприємств; 

- методичні підходи щодо розрахунку вартісно-орієнтованих показників, 

які базуються на грошових потоках (залишковий грошовий потік (RCF), додана 

грошова вартість (CVA), грошова дохідність на інвестиції (CFROI)), на основі 

поєднання даних фінансової звітності підприємств та інформації з розвинених 

фондових ринків, що дасть змогу отримати об’єктивну оцінку факту створення 

чи поглинання вартості енергопостачальних підприємств. Застосування 

пропонованих підходів уможливить оцінку вартості підприємств за відсутності 

об’єктивного ціноутворення на фондовому ринку, що розвивається; 

набули подальшого розвитку:  

- змістовне наповнення поняття «грошовий потік підприємства» в частині 

його визначення як спрямованого руху грошових коштів, який включає 

динамічні та статичні характеристики і проявляється в їх надходженні, 

розподілі та вибутті в процесі операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності підприємства, що дало змогу розробити процесно-елементну схему 

руху грошових потоків підприємства; 

- методичні підходи до планування грошових потоків підприємства в 

частині виділення етапів, цілей і завдань, інструментів та методів планування 

грошових потоків, що дозволяє підвищити ефективність процесу планування та 

контролю грошових потоків підприємства. Застосування пропонованих 

підходів дасть змогу удосконалити систему контролінгу грошових потоків на 

підприємствах; 

- організаційна модель контролінгу грошових потоків, яка базується на 

комплексі взаємопов’язаних етапів, реалізація яких дасть змогу створити 

цілісну систему контролінгу грошових потоків на основі створення служби 

контролінгу, центрів грошової відповідальності та запровадження вартісно-

орієнтованих індикаторів ефективного управління грошових потоків. 

Пропонована організаційна модель дає змогу адаптувати наявну організаційну 

структуру підприємства до вартісно-орієнтованої моделі фінансового 

управління. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у формуванні 

рекомендацій з удосконалення науково-методичного та практичного 

інструментарію планування й контролю грошових потоків. Результати 

дослідження рекомендовані до використання у практичній діяльності 

підприємств та відомств. Зокрема, окремі наукові результати використано 

Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики при 

формуванні політики управління грошовими потоками підприємств на 

законодавчому рівні (довідка № 04–16/15–85 (33056) від 15.02.2018 р.), 

Департаментом економічного розвитку Чернівецької обласної державної 

адміністрації у процесі удосконалення управління фінансами, формування 
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структури вхідного та вихідного грошових потоків на підприємствах (довідка 

№ 01/883 від 26.09.2017 р.), ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» для планування та 

контролю грошового потоку від операційної діяльності підприємства (довідка 

№ 26/585 від 12.09.2017 р.), Будівельною компанією «Сузір’я» (м. Чернівці) для 

прогнозування грошових потоків підприємства та їх контролінгу (довідка 

№ 27/10 від 21.09.2017 р.), ПП «Поляріс» (м. Чернівці) при використанні 

реєстру надходжень і платежів від господарської діяльності (довідка № 32 від 

15.06.2017 р.). 

Теоретичні напрацювання дисертаційного дослідження використовуються 

кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», зокрема для 

курсів «Управління фінансовою санацією підприємств», «Корпоративні 

фінанси», «Фінанси підприємств» (довідка від 28.09.2017 р.), у навчальному 

процесі кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича для викладання дисциплін «Фінансове планування та 

контролінг діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансовий контроль 

держави», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент» (довідка № 3/10 

від 19.09.2017 р.), у навчальному процесі кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ 

«Буковинський університет» для викладання дисциплін «Фінансова діяльність 

суб’єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств» 

(довідка від 19.09.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій відображено підхід автора до обґрунтування науково- 

практичних рекомендацій щодо планування та контролю грошових потоків 

підприємств. Усі наукові положення, розробки, висновки та пропозиції, що 

виносяться на захист, одержані дисертантом самостійно. З опублікованих праць 

у співавторстві у дисертаційній роботі використані лише ті ідеї, які належать 

здобувачу. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації було 

апробовано на 17 науково-практичних конференціях: «Інформаційні технології, 

економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП–2014 р.)» 

(м. Чернівці, 2014 р.), «International scientific conference management» 

(Belgrade, 2014 р.), «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах 

глобалізації» (м. Чернівці, 2014 р.), «Ефективна економіка та менеджмент: 

теорія і практика» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Актуальні питання 

економічних наук» (м. Запоріжжя, 2015 р.), «Наукова дискусія: актуальні 

питання та перспективи розвитку економіки» (м. Київ, 2015 р.), «Принципи 

нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи» 

(м. Дніпропетровськ, 2015 р.), «Якість економічного розвитку: глобальні та 

локальні аспекти» (м. Одеса, 2015 р.), «Інформаційні технології, економіка та 

право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП–2015)» (м. Чернівці, 2015 р.), 

«Інноваційна економіка: макро-, мезо- та макрорівні» (м. Херсон, 2015 р.), 

«Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та 

пропозиції» (м. Ужгород, 2015 р.), «International scientific conference 

management» (Belgrade, 2016 р.), «Економічний розвиток України: фінансові 
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механізми та інструменти подолання дисбалансів» (м. Київ, 2016 р.), «Розвиток 

національної економіки України: нові реалії та можливості в умовах 

євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 2016 р.), «Інформаційні технології, економіка та 

право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП–2017)» (м. Чернівці, 2017 р.), 

«Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку» 

(м. Київ, 2016 р., 2017 р.), «Інформаційні технології, економіка та право: стан та 

перспективи розвитку (ІТЕП–2018)» (м. Чернівці, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 26 наукових 

працях загальним обсягом 5,9 друк. арк., з яких 8 статей у наукових фахових 

виданнях (з них 3 у фахових періодичних виданнях інших держав), 18 тез 

науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

роботи – 243 сторінки друкованого тексту (227 сторінок основного тексту; 33 

таблиці та 45 рисунків, 56 додатків, що подано на 67 сторінках; список 

використаних джерел налічує 149 позицій на 16 сторінках). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У розділі 1 – «Теоретико-методичні засади планування та контролю 

грошових потоків на підприємствах» – досліджено економічну природу 

грошових потоків підприємств, розкрито концептуальні основи їх планування 

та контролю та визначено місце в управлінні корпоративними фінансами. 

У дисертації акцентовано увагу на необхідності розробки цілісної наукової 

парадигми розуміння сутності грошових потоків підприємства, яка б 

інтегровано містила у собі всі їх властивості. Виокремлено три підходи до 

розуміння сутності грошових потоків підприємства: статичний, динамічний та 

агрегований. Доведено, що найбільш обґрунтованим є агрегований підхід до 

розуміння сутності грошових потоків, оскільки він включає як динамічний так 

і статичний характер даного поняття. Під грошовим потоком підприємства 

запропоновано розуміти спрямований рух грошових коштів, який виражається 

в їх надходженні, розподілі та вибутті в процесі операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності, результатом якого є наявний залишок грошових коштів 

та їх еквівалентів, що виступає статичною детермінантою грошових потоків. 

Розроблено процесно-елементну схему руху грошових потоків 

підприємства, яка дозволяє відобразити вплив кожного із видів діяльності на 

процес формування сукупного грошового потоку та залишку грошових коштів 

підприємства на конкретний момент часу. Визначено, що управління 

грошовими потоками є складовою корпоративного фінансового менеджменту, 

яка спрямована на забезпечення фінансової рівноваги підприємства.  

Виявлено, що планування грошових потоків є процесом розробки планів руху 

грошових потоків у різних видах діяльності з використанням специфічних засобів та 

інструментів. Виокремлено три рівні в системі планування грошових потоків 

підприємств: стратегічне, тактичне та оперативне . Виявлено, що основним тактичним 

фінансовим планом по плануванню грошових потоків є бюджет руху грошових 

коштів, а оперативним – платіжний календар. 
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Для вдосконалення процесу планування грошових потоків запропоновано 

проводити їх структуризацію за допомогою класифікатора, який враховує вид 

діяльності, напрям руху грошових коштів, конкретну групу доходів та витрат 

підприємства. Акцентовано на тому, що необхідність розробки платіжного 

календаря зумовлена потребою у мінімізації ймовірності виникнення 

розрахунково-касових розривів у процесі оперативного управління грошовими 

потоками. Запропоновано модифіковану форму платіжного календаря, яка 

узгоджена із бюджетом руху грошових коштів, зокрема структуровано грошові 

потоки в розрізі видів діяльності та внесено в платіжний календар планові 

значення показників з бюджету руху грошових коштів. Такий підхід дасть 

змогу інтегрувати оперативне та тактичне планування грошових потоків у 

єдину систему планування грошових потоків підприємства. 

Встановлено, що з інституційної точки зору контроль грошових потоків 

пов’язаний із наявністю повноважень і відповідальності структурних 

підрозділів щодо організації руху грошових коштів. З функціональної позиції 

контроль грошових потоків – це сукупність методів, інструментів та 

специфічних прийомів цілеспрямованого, неперервного впливу з боку 

структурних підрозділів підприємства на рух грошових коштів задля 

досягнення поставленої мети. Оперативний контроль рекомендовано проводити 

з використанням спеціального звіту «Екран стану руху грошових коштів». Він 

дозволяє ефективно контролювати вхідні та вихідні грошові потоки на 

щоденній основі та перерозподіляти доступний залишок грошових коштів. 

У розділі 2 – «Аналіз грошових потоків як передумова їх планування 

та контролю» – проведено аналіз грошових потоків енергопостачальних 

компаній від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, досліджено 

основи їх планування та контролю, визначено фактори, які впливають на 

грошові потоки, здійснено прогнозування грошових потоків на майбутні 

періоди. 

Визначено, що операційна діяльність енергопостачальних компаній 

полягає у закупівлі електроенергії, її постачанні споживачам та забезпеченні 

розрахунків за спожиту електроенергію.  

З’ясовано, що ключовим ціновим фактором, який впливає на величину 

операційного грошового потоку енергопостачальних компаній України, є 

вартість електроенергії, яка формується на оптовому ринку електроенергії. 

Виявлено, що абсолютна величина вхідного грошового потоку від операційної 

діяльності залежить від розміру енергопостачальної компанії, при цьому він на 

90 % формується із надходжень грошових коштів від споживачів за 

електроенергію.  

Встановлено, що на величину вхідного грошового потоку найбільше 

впливають обсяг електроенергії, який надійшов (надійде) споживачам, її 

вартість та рівень розрахункової дисципліни споживачів. Запропоновано 

використовувати коефіцієнт оплат споживача ( ) як інструмент оперативного 

контролю грошових потоків від операційної діяльності. Він розраховується за 

формулою: 
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                                                    (1), 

де  – обсяг грошових коштів, який надійшов (або надійде) від і-го 

споживача;  – вартість електроенергії поставленої і-му споживачу.  

 

З позиції надходження грошових коштів максимально сприятливим є 

значення даного коефіцієнта на рівні більшому ніж 1, що характеризує 

ситуацію при якій у споживача немає заборгованості за спожиту 

електроенергію, а є авансові платежі в рахунок майбутніх її поставок. 

Розроблено алгоритм оперативного контролю вхідного грошового потоку 

енергопостачальних компаній від операційної діяльності.  

Встановлено, що грошові потоки, які надходять від споживачів 

електроенергії, зараховуються на спеціальний розподільчий рахунок, 

використання коштів з якого контролюється Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

При відсутності простроченої заборгованості перед ДП «Енергоринок» всі 

кошти з розподільчого перераховуються на поточний рахунок 

енергопостачальної компанії.  

Коефіцієнт оплат енергопостачальної компанії за куповану на оптовому 

ринку електроенергію розраховується наступним чином: 

                                                    (2), 

де  – обсяг виплат ДП «Енергоринок» за куповану 

електроенергію за період t;  – вартість купленої електроенергії в період t.  

 

Сприятливим є значення даного коефіцієнта на рівні більшому ніж 1, що 

характеризує ситуацію при якій у енергопостачальної компанії немає 

заборгованості перед ДП «Енергоринок» за куповану електроенергію і при 

цьому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, не встановлює обмежень щодо 

перерахування грошових коштів з розподільчого рахунку на поточний. Для 

оперативного контролю вихідного грошового потоку від операційної діяльності 

енергопостачальних компаній з використанням коефіцієнта оплат компанії 

запропоновано наступний алгоритм (рис. 1). Якщо фактичне значення 

коефіцієнта оплат перевищує планове, то у цьому випадку проводиться 

коригування планового обсягу вихідного грошового від операційної діяльності 

в бік збільшення і навпаки.  

Встановлено, що грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності 

обумовлені надходженням та вибуттям грошових коштів, які пов’язані з одного 

боку із вкладанням грошових коштів у об’єкти реального та фінансового 

інвестування та отриманням доходів від здійснених інвестицій, а з іншого – із 

залученням капіталу на фінансовому ринку.  
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Рис. 1. Алгоритм оперативного контролю вихідного грошового потоку від 

операційної діяльності OCFout(p)  
Джерело: розроблено автором. 

 

Енергопостачальні корпорації, які мають надлишок тимчасово вільних 

грошових коштів, мають можливість здійснювати фінансові інвестиції. 

Результатом проведення активної інвестиційної політики у минулих періодах є 

більші у порівнянні з іншими енергопостачальними компаніями обсяги 

поточного вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності. Планову 

величину вихідного грошового потоку з інвестиційної діяльності в частині 

капітальних інвестицій запропоновано визначати на основі інформації з 

інвестиційних програм енергопостачальних компаній. Встановлено, що обсяги 

вхідного та вихідного грошових потоків від фінансової діяльності можуть 

характеризувати тип політики фінансування, у результаті виокремлено 3 групи 

енергопостачальних компаній, які ведуть: агресивну, помірковану та 

консервативну політику фінансування. 

Виявлено, що найвагомішим чинником, який впливатиме на грошові 

потоки енергопостачальних компаній від інвестиційної та фінансової діяльності 

починаючи з 1 січня 2020 року (у окремих підприємств вже з 1 липня 2019 

року) стане запровадження стимулюючого регулювання або RAB-регулювання. 

Це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, 

спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації 

інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат 

енергопостачальних компаній. Нею передбачається встановлення величини 

необхідного доходу в залежності від досягнення встановлених показників 

надійності електропостачання та якості обслуговування споживачів, а також 

мотивування енергопостачальних компаній до зниження витрат. 
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Встановлено, що ключовим питанням, яке виникає при запровадженні 

стимулюючого регулювання тарифів є оцінка реальної вартості активів 

енергопостачальних компаній (визначена як регуляторна база активів). 

Констатовано, що базою для визначення доходу при переході на стимулююче 

регулювання повинна бути сума капіталу інвестованого в енергопостачальну 

компанію. Для визначення вартості енергопостачальних компаній найбільш 

обґрунтованим є застосування не витратного, а дохідного підходу, зокрема 

такого, що базується на дисконтуванні грошових потоків. 

Обґрунтовано, що ставка доходу на стару та нову базу активів має бути 

диференційованою. Регуляторна ставка доходу на стару базу активів повинна 

бути не більшою ніж 3 %, натомість регуляторна ставка доходу на нову базу 

активів повинна відповідати мінімальній середньозваженій ставці витрат на 

капітал (WACC). Запропоновано зобов’язати акціонерів реінвестувати не 

менше 75 % прибутку на регуляторну базу активів у модернізацію активів 

енергопостачальних компаній. 

Капіталізація більшої частини прибутку в довгостроковій перспективі є 

вигідною як для акціонерів, так і для споживачів електроенергії. У разі 

прийняття змін до Податкового кодексу в частині запровадження податку на 

виведений капітал акціонери отримають податкову економію при капіталізації 

більшої частини прибутку.  

Фінансові коефіцієнти, які базуються на грошових потоках, запропоновано 

об’єднати у декілька груп коефіцієнтів: структурні, достатності, ефективності, 

рівномірності, синхронності та вартісно-формуючі коефіцієнти грошових 

потоків. Зазначено, що кожен із зазначених коефіцієнтів може бути 

використаний як індикатор планування та контролю грошових потоків. На 

основі середньогалузевих значень запропоновано нормативні коефіцієнти 

грошових потоків. При цьому сприятливим буде перевищення фактичних 

величин над їх нормативними значеннями. 

У розділі 3 – «Напрямки удосконалення планування та контролю 

грошових потоків на підприємствах» – проведено економетричне 

моделювання збалансування і планування грошових потоків підприємств, 

досліджено організаційні аспекти їх контролю та контролінгу, виявлено 

можливості підвищення ефективності управління ними задля забезпечення 

приросту вартості підприємства.  

Встановлено, що система фінансового планування та прогнозування, яка 

спрямована на забезпечення належного рівня синхронізації грошових потоків, 

включає в себе: розрахунок залишку грошових коштів на початок періоду, 

підтримку поточного балансу надходжень та виплат за поточний період, 

розрахунок дефіцитного (або надлишкового) грошового потоку та можливості 

його збалансування, забезпечення формування достатнього резерву грошових 

коштів для здійснення майбутніх виплат на кінець періоду.  

Запропоновано здійснювати прогнозування грошових потоків 

енергопостачальних компаній за допомогою поліноміальних моделей. 

Доведено, що вони дають можливість точного відтворення тенденцій, що мали 

місце у грошових потоках підприємств у попередні періоди. Достатнім рівнем 
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деталізації поліноміальних моделей, є досягнення значення коефіцієнта 

детермінації на рівні вищому ніж 0,9, що буде свідченням високої якості 

прогнозних можливостей отриманих моделей.  

Цей тип регресії має залежну змінну у, яка є прогнозованою величиною 

грошових потоків, та пояснювальну змінну х, що входить до рівняння регресії з 

різними степенями. При побудові поліноміальних моделей робиться 

припущення про те, що величини вхідного та вихідного грошових потоків 

енергопостачальних компаній формуються під впливом великої кількості 

факторів щодо яких відсутня інформація. При цьому майбутня величина 

грошового потоку не залежить від фактичного досягнутого значення. 

Побудовано поліноміальні моделі множинної регресії вхідного та вихідного 

грошових потоків. На основі отриманих моделей розраховано прогнозну 

величину вхідного, вихідного грошових потоків на 2019–2023 роки, прогнозне 

значення чистого грошового потоку визначене як різниця між ними (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Прогнозна величина чистого грошового потоку енергопостачальних компаній 

України на 2019–2023 роки 
№ Назва компанії 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 206,5 280,2 364,5 459,3 564,7 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» -8,3 -11,4 -14,9 -18,8 -23,2 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» -218,0 -354,7 -515,7 -701,0 -910,7 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» -18,3 -31,7 -47,3 -65,0 -85,0 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 1,7 4,9 8,9 13,8 19,5 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 28,5 38,3 49,5 62,0 75,9 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» -84,9 -127,5 -177,8 -236,0 -302,0 

8 ПАТ «Львівобленерго» 17,6 26,0 35,9 47,2 59,9 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 5,8 7,9 10,3 13,0 16,0 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» -7,7 -9,4 -11,2 -13,0 -14,9 

11 ПрАТ «Київобленерго» 174,0 220,6 272,4 329,3 391,4 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 76,5 98,8 124,3 152,9 184,6 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» -413,8 -573,4 -755,6 -960,5 -1188,0 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» -5,9 -13,2 -22,1 -32,7 -44,8 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 85,7 113,8 146,0 182,1 222,1 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» -6,7 -10,0 -13,8 -18,1 -23,0 

17 АК «Харківобленерго» 95,3 137,5 186,4 242,0 304,3 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» -90,6 -105,6 -121,0 -136,9 -153,3 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 15,1 16,7 18,4 20,1 21,8 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» -2,8 -4,5 -6,4 -8,6 -11,1 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 27,5 34,6 42,5 51,2 60,7 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» -84,8 -119,9 -160,1 -205,6 -256,3 

23 ПАТ «Київенерго» 437,8 686,6 981,4 1322,2 1709,1 

Джерело: побудовано автором на основі розроблених поліноміальних моделей множинної 

регресії вхідного та вихідного грошових потоків енергопостачальних компаній України. 

 

Отримані показники можуть бути використані як орієнтири у процесі 

планування грошових потоків енергопостачальних компаній на 2019–2023 

роки. Особливу увагу потрібно звернути на прогнозні значення тим 

енергопостачальним компаніям, у яких величина прогнозованого чистого 
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грошового потоку є від’ємною, оскільки є ймовірність виникнення дефіциту 

грошових коштів. Установлено, що рівень збалансованості вхідного та 

вихідного грошових потоків підприємств залежить від показників ділової 

активності, ліквідності, фінансової стійкості та від рівня інкасації чистого 

доходу підприємства. Реальне ж збалансування грошових потоків підприємств 

може бути досягнуто шляхом використання методів та інструментів, які 

дозволяють у залежності від потреби збільшити надходження або зменшити 

виплати грошових коштів. 

Виявлено, що у більшості енергопостачальних компаній відсутній 

спеціальний структурний підрозділ, який би займався контролем за грошовими 

потоками. Запропоновано створити на підприємствах центри грошової 

відповідальності: центри витрачання грошових коштів (здійснюють контроль 

виплат з окремих видів діяльності), центри надходження грошових коштів 

(забезпечують контроль за надходженням грошових коштів від окремих 

господарських операцій), центри чистого грошового потоку (забезпечують 

контроль за величиною чистого грошового потоку).  

Розроблено організаційну модель контролінгу грошових потоків 

підприємств, яка визначає порядок дій зі створення на підприємстві системи 

контролінгу та місце в ній фінансового контролера.  

Встановлено, що для оцінки створення (поглинання) вартості у 

корпоративних фінансах існує значна кількість вартісно-орієнтованих моделей, 

частина з яких базується на грошових потоках. До них можна віднести: модель 

залишкового грошового потоку (Residual Cash Flow, RCF); модель доданої 

грошової вартості (Cash Value Added, CVA); модель грошової дохідності на 

інвестиції (Cash Flow Return on Investments, CFROI) та ін. Виявлено, що для 

коректного застосування даних моделей на практиці під час розрахунку 

основних їх компонентів необхідно здійснити ряд коригувань даних, що 

відображені у фінансовій звітності з тією метою, щоб перетворити 

бухгалтерські показники у фінансові. Адаптовано західні методики визначення 

операційного грошового потоку, вільного грошового потоку, грошового потоку 

для кредиторів, акціонерів та грошового потоку на капітал. Зокрема розроблено 

порядок їх розрахунку на основі кодів рядків вітчизняних форм фінансової 

звітності підприємств. Такий підхід дасть змогу забезпечити коректний 

розрахунок грошових потоків вартісно-орієнтованих моделей при збереженні 

економічної диференціації між окремими їх видами, що закладена у західній 

методології корпоративних фінансів. 

Встановлено, що у більшості енергопостачальних компаній додана 

грошова вартість є від’ємною (хоча операційний грошовий потік майже у всіх є 

додатнім), що відображає факт поглинання їх грошової вартості у 2017 році. 

Така ситуація зумовлена тим, що генерованого операційного грошового потоку 

не достатньо для покриття витрат на інвестований капітал. Виявлено, що 10 із 

23 досліджуваних компаній є недооціненими, у них розрахункова ринкова 

вартість суттєво перевищує балансову. Активи цих компаній генерують 

більший вільний грошовий потік, доступний до розподілу серед акціонерів та 

кредиторів. Активи ж інших компаній генерують значно менший грошовий 
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потік, що веде до перевищення балансової над ринковою вартістю. За цих умов 

для забезпечення приросту вартості підприємств необхідно застосовувати 

комплекс заходів, які дозволять максимізувати величину операційних грошових 

потоків підприємств та мінімізувати сукупні витрати на капітал.  

Обґрунтовано, що для збільшення грошових потоків енергопостачальних 

компаній необхідно здійснити перехід на систему стимулюючого 

тарифоутворення. Вона дасть змогу отримати енергопостачальним компаніям 

збільшення операційного грошового потоку за рахунок отримання прибутку на 

регульовану базу активів та додатковий обсяг надходжень від амортизації 

активів внаслідок проведення їх переоцінки та будівництва нових активів. 

Доведено необхідність спрямування чистого операційного грошового потоку в 

модернізацію активів енергопостачальних компаній, що дасть змогу в 

майбутньому їм генерувати більший обсяг грошового потоку для акціонерів та 

забезпечити якісні послуги для споживачів. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації узагальнено та обґрунтовано нове вирішення важливого 

науково-практичного завдання щодо поглиблення теоретико-методичних засад 

планування та контролю грошових потоків підприємств. Проведене 

дослідження дало змогу зробити такі висновки. 

1. Під грошовим потоком підприємства запропоновано розуміти 

спрямований рух грошових коштів, який виражається в їх надходженні, 

розподілі та вибутті в процесі операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності, результатом якого є наявний залишок грошових коштів та їх 

еквівалентів, що виступає статичною детермінантою грошових потоків. 

2. Планування грошових потоків з одного боку є процесом розробки 

системи планів і планових показників з формування різноманітних видів цих 

потоків з операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства в 

наступному періоді, а з іншого – це комплекс заходів та інструментів 

прогнозування і управління кругообігом грошових коштів, що складається з 

двох частин: очікувані надходження й очікувані виплати грошових коштів.  

3. На абсолютний обсяг вхідного грошового потоку від операційної 

діяльності найбільше впливають обсяг поставленої споживачам електроенергії, 

середньозважений відпускний тариф на електроенергію та рівень розрахункової 

дисципліни споживачів. За досліджуваний період 2010–2017 років від 80 % до 

98 % вхідного грошового потоку від операційної діяльності складають 

надходження від реалізації електроенергії. В структурі вихідного грошового 

потоку від операційної діяльності енергопостачальних компаній превалюючими 

є виплати ДП «Енергоринок», які складаються з оплати вартості купованої 

електроенергії та авансових платежів за неї.  

4. Розроблено авторську методику визначення планового грошового 

потоку від операційної діяльності енергопостачальних компаній України. При 

плануванні операційного грошового потоку від операційної діяльності 

енергопостачальних компаній запропоновано враховувати коефіцієнти оплат 

окремого споживача електроенергії та енергопостачальної компанії.  
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Запропоновано консолідовану модифікацію коефіцієнта оплат споживачів. 

Його можна визначити як співвідношення надходжень грошових коштів від 

реалізації продукції плюс надходження від покупців та замовників до виручки 

від реалізації продукції за період.  

5. Виділено інвестиційно-активні, інвестиційно-помірковані та 

інвестиційно-пасивні енергопостачальні компанії. Виявлено, що в одних 

енергопостачальних компаній основний обсяг вихідного грошового потоку 

спрямований на реальні інвестиції (придбання необоротних активів), у той час 

як у інших – на фінансові інвестиції (купівля цінних паперів, надання позик). 

Встановлено, що в процесі планування вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності в частині реальних інвестицій необхідно 

використовувати планові дані інвестиційних програм.  

6. Запропоновано використовувати фінансові коефіцієнти, які базуються на 

грошових потоках у якості інструментів планування та контролю грошових 

потоків. Проведений аналіз фінансових коефіцієнтів на базі грошових потоків 

енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки дозволив визначити 

нормативні середньогалузеві значення у кожній із груп коефіцієнтів. Дані 

показники розраховані як середнє арифметичне серед середніх значень 

коефіцієнтів у кожній із 23 компаній за період 2010–2017 років. Планові 

коефіцієнти грошового потоку можуть відображати цільову структуру та рівень 

достатності надходження та вибуття грошових коштів енергопостачальних 

компаній. Разом з тим вони можуть бути інструментами контролю грошових 

потоків у процесі порівняння фактичних їх значень з плановими та 

середньогалузевими значеннями.  

7. Доведено, що від рівня синхронізації та рівномірності грошових потоків 

у значній мірі залежить рівень фінансової стійкості та рівноваги підприємств. 

Показано, що для одних підприємств характерна висока варіація вхідного та 

вихідного грошових потоків, у той час як для інших – порівняно незначна. Ця 

особливість  дозволяє ідентифікувати підприємства за критерієм ризиковості 

грошових потоків як більш чи менш ризикові. Для оцінки рівня збалансованості 

грошових потоків підприємства запропоновано використовувати коефіцієнт 

достатності сукупного грошового потоку. Побудовано факторну модель 

достатності грошового потоку, яка дає змогу проектувати взаємозв’язок між 

коефіцієнтом достатності грошових потоків та факторами моделі.  

8. Для збалансування грошових потоків підприємства у довгостроковому 

періоді важливо прогнозувати виникнення розрахунково-касового розриву, 

який проявляється у неможливості виконати власні зобов’язання на певний 

момент часу у зв’язку з відсутністю грошових коштів на рахунку. 

Запропоновано для мінімізації ризику виникнення касових розривів, які 

виникають під час руху грошових коштів, використовувати спеціальний звіт 

«Екран стану руху грошових коштів», який дозволяє контролювати вхідні та 

вихідні грошові потоки на щоденній основі, а також перерозподіляти 

доступний залишок грошових коштів між запланованими платежами.  

9. Запропоновано створити «центри грошової відповідальності», зокрема 

доцільно виділити: центри витрачання грошових коштів, центри надходження 
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грошових коштів, центри чистого грошового потоку. Запропоновано 

організаційну модель формування системи контролінгу грошових потоків 

підприємства, яка містить: визначення суб’єкта контролінгу грошових потоків; 

інформаційно-аналітичне забезпечення; деталізацію об’єкта контролінгу 

грошових потоків; визначення видів контролінгу грошових потоків; визначення 

методів контролінгу грошових потоків; розробку кількісних індикаторів 

контролінгу грошових потоків; формування системи моніторингу індикаторів 

грошових потоків; виявлення відхилень фактичних значень індикаторів від 

планових та нормативних; розробку порядку дій щодо впливу на виявлені 

відхилення. 

10. Показано можливості адаптації зарубіжних методик визначення 

грошових потоків до стандартів фінансової звітності підприємств України. З 

цією метою в роботі наведено порядок розрахунку кожного із досліджуваних 

видів грошових потоків та інформаційну базу для цього, отриману на основі 

форм фінансової звітності підприємств. На базі адаптованих методик із 

використанням даних фінансової звітності енергопостачальних компаній за 

2010–2017 роки спроектовано операційний грошовий потік, вільний 

грошовий потік, грошовий потік для кредиторів, грошовий потік для 

акціонерів енергопостачальних компаній.  

Реалізація сформульованих у дисертації пропозицій щодо планування та 

контролю грошових потоків підприємств повинна сприяти підвищенню якості 

управління грошовими потоками підприємств, забезпечити високий рівень 

фінансової стійкості та платоспроможності й досягти високого рівня фінансової 

рівноваги в поточному та довгостроковому періодах. 
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АНОТАЦІЯ 

Дребіт Г. М. Планування та контроль грошових потоків на 

підприємствах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», Київ, 2019. 

У дисертації доведено, що, в умовах високої динамічності внутрішнього 

та зовнішнього середовища функціонування українських підприємств, 

актуальною є проблема незбалансованості та нерівномірності надходжень і 

виплат грошових коштів. У той же час планування грошових потоків виступає 

практичним інструментом, який дозволяє забезпечити синхронізацію грошових 

потоків підприємств у часі в розрізі окремих їх видів. Це зумовлює необхідність 

розвитку вітчизняної науки у напрямі поглиблення теоретико-методичних засад 

управління грошовими потоками підприємств.  

У дослідженні висвітлена економічна природа грошових потоків та 

визначено їх місце в управлінні корпоративними фінансами. Розкрито 

теоретико-методичні засади планування та контролю грошових потоків. 

Проведено аналіз грошових потоків від операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності, виявлено можливості їх планування та контролю в тому 

числі за допомогою фінансових коефіцієнтів. Здійснено економетричне 

моделювання збалансування і планування грошових потоків, розкрито 

організаційні аспекти їх контролю і контролінгу. Окреслено напрямки 

підвищення ефективності управління грошовими потоками для забезпечення 

приросту вартості підприємства. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у формуванні 

рекомендацій з удосконалення науково-методичного та практичного 

інструментарію планування та контролю грошових потоків. 

Ключові слова: грошовий потік, планування, контроль, контролінг, 

бюджетування, бюджет руху грошових коштів, платіжний календар, 

фінансовий контролер, центр грошової відповідальності. 

  

АННОТАЦИЯ 

Дребит Г. Н. Планирование и контроль денежных потоков на 

предприятиях. – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – ГУ «Институт 
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экономики и прогнозирования НАН Украины», Киев, 2019.  

В диссертации доказано, что в условиях высокой динамичности 

внутренней и внешней среды функционирования украинских предприятий, 

актуальна проблема несбалансированности и неравномерности поступлений и 

выплат денежных средств. В то же время планирование денежных потоков 

выступает практическим инструментом, который позволяет обеспечить 

синхронизацию денежных потоков предприятий во времени в разрезе 

отдельных их видов. Это предопределяет необходимость развития 

отечественной науки в направлении углубления теоретико-методических основ 

управления денежными потоками предприятий. 

В исследовании освещена экономическая природа денежных потоков и 

определено их место в управлении корпоративными финансами. Раскрыты 

теоретико-методические основы планирования и контроля денежных потоков. 

Проведен анализ денежных потоков от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности, выявлены возможности их планирования и контроля 

в том числе с помощью финансовых коэффициентов. Осуществление 

эконометрического моделирования сбалансирования и планирование денежных 

потоков, раскрыто организационные аспекты их контроля и контроллинга. 

Определены направления повышения эффективности управления денежными 

потоками для обеспечения прироста стоимости предприятия. 

Ключевые слова: денежный поток, планирование, контроль, контроллинг, 

бюджетирование, бюджет движения денежных средств, платежный календарь, 

финансовый контроллер, центр денежной ответственности. 

 

ANNOTATION 

Drebit G. M. Planning and control of cash flows at enterprises. –  
Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.08 – 

money, finance and credit. – State Institution “Institute for Economics and Forecasting 

of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2019. 

In the dissertation it is proved that, in the conditions of high dynamicity of 

internal and external environment of functioning of Ukrainian enterprises, the 

problem of imbalance and unevenness of receipts and payments of funds is urgent. At 

the same time, cash flow planning is a practical tool that allows to synchronize the 

cash flows of enterprises over time in the context of their individual types. This 

necessitates the development of national science in the direction of deepening the 

theoretical and methodological foundations of enterprise cash flow management. 

The study highlights the economic nature of cash flows and identifies their place 

in corporate finance management. The theoretical and methodological principles of 

cash flow planning and control are revealed. The analysis of cash flows from 

operating, investment and financial activities is carried out, the possibilities of their 

planning and control including by means of financial ratios are revealed. Econometric 

modeling of cash flow balancing and planning is performed, organizational aspects of 

their control and controlling are revealed. The directions of increasing the efficiency 
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of cash flow management to ensure the increase in the value of the enterprise are 

outlined. 

The practical significance of the results of the study is to formulate 

recommendations for improving scientific and methodological and practical tools for 

planning and controlling cash flows.The results of the study are recommended for use 

in the practical activity of enterprises, ministries, agencies. 

Key words: cash flow, planning, control, controlling, budgeting, cash flow 

budget, payment calendar, financial controller, monetary responsibility center. 
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