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АНОТАЦІЯ 

Дребіт Г.М. Планування та контроль грошових потоків на підприємствах. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (08 – 

Економічні науки). – Інститут економіки та прогнозування національної 

академії наук України, Київ, 2019. 

В умовах високої динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища 

функціонування українських підприємств, актуальною є проблема 

незбалансованості та нерівномірності надходжень і виплат грошових коштів. В 

той же час планування грошових потоків виступає практичним інструментом, 

який дозволяє забезпечити синхронізацію грошових потоків підприємств у часі 

в розрізі окремих їх видів.  

Проблеми з платоспроможністю у значної кількості українських 

підприємств вказують на те, що на більшості з них відсутня ефективно діюча 

система планування грошових потоків. Крім того недостатня увага з боку 

менедженту підприємств приділяється питанням контролю грошових потоків 

як на оперативному так і на стратегічному рівнях.  

Особливо гостро це питання сьогодні стоїть для енергопостачальних 

компаній України. Сьогодні вони є невід’ємною складовою енергетичної 

системи України, від стабільності їх функціонування залежить стабільність 

роботи усієї економіки та рівень енергетичної безпеки країни.  

Впродовж останніх років відбувається формування нового ринку 

електроенергії, який вже повинен почати працювати з середини 2019 року. Крім 

того у 2019-2020 роках планується здійснити перехід на нову систему 

стимулюючого тарифоутворення, що здійснить вагомий вплив на рівень 

грошових потоків енергопостачальних компаній та створить передумови для 

підвищення ефективності їх планування та контролю. 
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Викладені вище положення та економічні реалії сьогодення зумовлюють 

необхідність розвитку вітчизняної науки у напрямі поглиблення теоретико-

методичних засад управління грошовими потоками підприємств.  

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 на основі 

побудованих поліноміальних моделей множинної регресії вхідного та 

вихідного грошових потоків енергопостачальних компаній, які дають змогу 

здійснювати прогнозування вхідного, вихідного та чистого грошових потоків 

шляхом екстраполяції фактичних тенденцій з урахуванням фактору 

невизначеності майбутніх значень грошових потоків, що дозволяє 

спрогнозувати надлишок або дефіцит грошових коштів енергопостачальних 

компаній у майбутніх періодах. Особливу увагу потрібно звернути на прогнозні 

значення тим енергопостачальним компаніям у яких величина прогнозованого 

чистого грошового потоку є від’ємною, оскільки є ймовірність виникнення 

дефіциту грошових коштів. 

Удосконалено методику планування та контролю грошового потоку від 

операційної діяльності енергопостачальних компаній, яка включає планові 

коефіцієнти оплат за електроенергію споживача та компанії, що дає змогу 

ідентифікувати тип споживача, виявити потенційний ризик застосування 

обмежень з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг щодо свободи використання 

грошових коштів, які надійшли від споживачів, та врахувати галузеву 

специфіку формування та розподілу грошового потоку від операційної 

діяльності енергопостачальних компаній. 
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Розроблено алгоритми оперативного контролю вхідного грошового потоку 

енергопостачальних компаній від операційної діяльності. Він дає змогу 

ідентифікувати тип споживача та здійснити коригування обсягу планового 

вхідного грошового потоку від операційної діяльності енергопостачальних 

компаній. Для оперативного контролю вихідного грошового потоку від 

операційної діяльності енергопостачальних компаній з використанням 

коефіцієнта оплат компанії запропоновано алгоритм. 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. 

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. 

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 грошових потоках. 
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Тому запропоновано удосконалити організаційні підходи щодо контролю 

за інвестиційними грошовими потоками енергопостачальних компаній з боку 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг при запровадженні стимулюючого тарифоутворення 

через застосування рахунків зі спеціальним режимом використання для 

акумуляції доходу, отриманого на регульовану базу активів, та забезпечення 

його цільового спрямування на фінансування інвестиційних програм 

енергопостачальних компаній. 

Автором також удосконалені 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 методично обґрунтовано визначити створюється чи поглинається 

вартість підприємствами за певний період з урахуванням величини їх 

майбутніх грошових потоків. 

Досліджено економічну природу грошових потоків підприємств, розкрито 

концептуальні основи їх планування та контролю та визначено місце в 

управління корпоративними фінансами. Набули подальшого розвитку 

теоретичні положення розуміння економічної сутності дефініції «грошовий 

потік підприємства», зокрема: грошовий потік підприємства визначено як 

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; розроблено процесно-елементну схему руху грошових потоків у 

розрізі видів діяльності; виділено статичний, динамічний та агрегований 

підходи, що дало змогу систематизувати наявні погляди щодо трактування 

даної дефініції та врахувати специфічні характеристики грошових потоків 

підприємства.  
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Розроблено практично-орієнтовану методику планування та контролю 

грошових потоків, яка передбачає організаційний та аналітичний супровід 

розробки і реалізації управлінських рішень у сфері планування та контролю 

грошових потоків. Пропонована методика передбачає сім послідовних етапів, 

комплексна реалізація яких повинна забезпечити ефективне планування та 

контроль грошових потоків підприємства. Кожному із етапів властиві 

специфічні методичні прийоми та інструменти, застосування яких повинно 

надати необхідну аналітичну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

Розроблено концептуальну модель контролінгу грошових потоків 

підприємств, яка визначає порядок дій по створенню 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. 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 розрахунку 

операційного грошового потоку, вільного грошового потоку, грошового потоку 

для кредиторів та грошового потоку на капітал до стандартів фінансової 

звітності підприємств. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у формуванні 

рекомендацій по удосконаленню науково-методичного та практичного 

інструментарію планування та контролю грошових потоків. Результати 

дослідження рекомендовані до використання у практичній діяльності 

підприємств, міністерств, відомств. 

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

бюджетування, бюджет руху грошових коштів, платіжний календар, 

фінансовий контролер, центр грошової відповідальності. 
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ANNOTATION 

 

Drebit G.M. Planning and control of cash flows at enterprises. - Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in economic sciences (doctor of philosophy) in 

specialty 08.00.08 "Money, finance and credit" (08 - Economic sciences). - Institute 

of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Kyiv, 2019. 

In the conditions of high dynamics of the internal and external environment of 

functioning of Ukrainian enterprises, the problem of imbalances and uneven income 

and cash payments is relevant. At the same time, cash flow planning serves as a 

practical tool that allows synchronization of cash flows of enterprises in time in the 

context of their separate types. 

Solvency problems in a large number of Ukrainian enterprises indicate that 

most of them lack an effective system of cash flow planning. In addition, insufficient 

attention from the manager of enterprises is devoted to the issue of controlling cash 

flows both at operational and strategic levels. 

This issue is especially acute today for power supply companies in Ukraine. 

Today they are an integral part of the energy system of Ukraine, stability of the whole 

economy and the level of energy security of the country depend on the stability of 

their functioning. 

Over the past few years, a new electricity market has been formed, which has 

already begun working since mid-2019. In addition, in 2019-2020, a transition to a 

new system of incentive tariff formation is planned that will have a significant impact 

on the level of cash flows of energy supply companies and will create the 

preconditions for increasing the efficiency of their planning and control. 

The above-stated situation and economic realities of today predetermine the need for 

the development of domestic science in order to deepen the theoretical and 

methodological principles of management of cash flows of enterprises. 
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It has been established that the system of financial planning and forecasting 

aimed at ensuring an adequate level of cash flow synchronization includes: 

calculation of the cash balance at the beginning of the period, support of the current 

balance of payments and payments for the current period, calculation of the deficit 

(or surplus) cash flow and the possibility of its balancing, ensuring the formation of a 

sufficient cash reserve for the implementation of future payments at the end of the 

period. 

It is proposed to carry out forecasting of cash flows on the basis of constructed 

polynomial models of multiple regression of input and output cash flows of power 

supply companies that enable to forecast the input, output and net cash flows by 

extrapolating actual trends taking into account the uncertainty of future cash flows, 

which allows to predict the surplus or cash supply shortages of energy supply 

companies in future periods. Particular attention should be paid to the forecasted 

value of those energy supply companies whose estimated net cash flow is negative, 

since there is a likelihood of a cash deficit. 

The method of planning and controlling cash flow from operating activities of 

energy supply companies has been improved, which includes planned payment ratios 

for consumer and company electricity, which enables identification of the type of 

consumer, to identify the potential risk of restrictions imposed by the National 

Commission that carries out state regulation in the energy and communal sectors 

services regarding the freedom of use of cash received from consumers and taking 

into account the sector specificity of the formation and distribution of cash flow from 

the operational activities of power supply companies. 

The algorithms of operational control of the incoming cash flow of power 

supply companies from operating activities are developed. It allows identifying the 

type of customer and adjusting the amount of planned input cash flow from operating 

activities of energy supply companies. An algorithm is proposed for the operational 

control of the outflow of cash flow from operating activities of energy supply 

companies using the company's payment factor. If the actual value of the coefficient 

of payment exceeds the planned one, then in this case, an adjustment is made for the 
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planned amount of cash from operating activities in the direction of increase and vice 

versa. 

It has been discovered that the introduction of incentive regulation or RAB 

regulation will be the most important factor that will affect the cash flows of energy 

supply companies from investment and financial activities starting January 1, 2020 

(in some enterprises as of July 1, 2019). It is a pricing system based on long-term 

tariff regulation aimed at attracting investment for the construction and 

modernization of the infrastructure of electric networks and stimulating the efficiency 

of costs of energy supply companies. It provides for the establishment of the amount 

of necessary income, depending on the achievement of established indicators of 

reliability of electricity supply and the quality of customer service, as well as 

motivation of energy supply companies to reduce costs. 

It has been established that the key issue arising when introducing stimulating 

tariff regulation is the assessment of the real value of assets of energy supply 

companies (defined as the regulatory base of assets). It was stated that the basis for 

determining income in the transition to stimulating regulation should be the amount 

of capital invested in the energy supply company. To determine the value of energy 

supply companies, the most reasonable is the use of a non-expendable, but revenue-

based approach, in particular, based on cash flows. 

Therefore, it is proposed to improve the organizational approaches to control 

the investment cash flows of energy supply companies by the National Commission, 

which carries out state regulation in the energy and utilities sectors in the introduction 

of incentive tariff setting through the use of accounts with a special regime for the use 

for accumulating the income received on the regulated asset base, and ensuring its 

target focus on financing investment programs of energy supply companies. 

The author also improves the methodological approaches for calculating cost-oriented 

indicators based on cash flows (RCF residual cash flow, added monetary value CVA, 

cash return on CFROI investments), based on a combination of financial reporting 

data of enterprises and information from developed stock markets that will allow to 

methodically determine the value created or absorbed by enterprises for a certain 
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period, taking into account the size of their future cash flows. 

The economic nature of cash flows of enterprises is investigated, the conceptual bases 

of their planning and control are opened and the place in corporate finance 

management is determined. Further development of the theoretical positions of the 

understanding of the economic essence of the definition of "cash flow of the 

enterprise", in particular: the cash flow of the enterprise is defined as a directed cash 

flow, which is expressed in their income, distribution and disposal in the process of 

operational, investment and financial activity, the result of which is the available 

balance cash and cash equivalents; the process-element scheme of cash flow 

movement is developed in terms of types of activities; Static, dynamic and 

aggregated approaches have been allocated, which allowed to systematize the 

existing views on the interpretation of this definition and to take into account the 

specific characteristics of the company's cash flows. 

Practically oriented method of planning and control of cash flows is developed, 

which provides organizational and analytical support for the development and 

implementation of management decisions in the field of planning and control of cash 

flows. The proposed method involves seven consecutive steps, the complex 

implementation of which should ensure effective planning and control of cash flows 

of the enterprise. Each of the stages is characterized by specific methodological 

techniques and tools, the use of which should provide the necessary analytical 

information for making managerial decisions. 

The conceptual model of controlling cash flows of enterprises is developed, 

which defines the procedure for creating a controlling system at the enterprise, and 

the place in it of the financial controller. 

It has been established that in order to assess the creation (absorption) of value 

in corporate finance, there is a significant amount of value-oriented models, some of 

which are based on cash flows. It has been found that for correct application of these 

models in practice, when calculating their main components, it is necessary to make a 

number of adjustments of the data that are reflected in the financial statements for the 

purpose of transforming the accounting indicators in financial terms. Western 
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methods of calculating operational cash flow, free cash flow, cash flow for creditors 

and cash flow to capital are adapted to the standards of financial reporting of 

enterprises. 

The practical value of the research results is to formulate recommendations for 

improving the scientific methodical and practical tools for planning and controlling 

cash flows. The results of the study are recommended for use in the practical 

activities of enterprises, ministries, departments. 

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

budget, payment calendar, financial controller, center of monetary liability. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В умовах високої динамічності внутрішнього та 

зовнішнього середовища функціонування українських підприємств, зменшення 

рівня їх платоспроможності та фінансової стійкості, 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. 

Планування грошових потоків виступає практичним інструментом, який 

дозволяє забезпечити синхронізацію грошових потоків у часі. 

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.  

Від ефективності управління грошовими потоками підприємств залежать 

їх можливості по досягненню поточних фінансових цілей, забезпеченню 

платоспроможності, фінансової стійкості та рівноваги у довгостроковій 

перспективі. Згідно сучасної наукової парадигми корпоративних фінансів, 

грошові потоки є одним із ключових факторів формування вартості 

підприємства. Чим більшим буде обсяг грошових потоків, генерованих у 

майбутньому активами підприємства, тим більшою буде його сьогоднішня 
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ринкова вартість. Максимізація ринкової вартості підприємств та добробуту 

акціонерів сьогодні є стратегічною метою фінансового менеджменту 

підприємства. 

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

Дисертаційна робота є складовою комплексних науково-дослідних робіт 

кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ) за темами: 

«Фінансове управління інвестиційно-інноваційним розвитком суб’єктів 

підприємництва» (державний реєстраційний номер 0111U007426) та «Інновації 

у корпоративних фінансах» (номер державної реєстрації 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; 
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- 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 в процесі планування грошових потоків 

та їх контролю.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти органів державної влади, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 

вчених з питань планування та контролю грошових потоків підприємств, 

матеріали науково-практичних конференцій, дані фінансової звітності 23 

енергопостачальних підприємств, інформаційно-аналітичні матеріали з мережі 

Інтернет, дані з відкритих інформаційних баз, матеріали Державної служби 

статистики України, власні публікації автора. 

Практичні аспекти дисертаційного дослідження отримані  на основі даних 

публічної звітності 23 енергопостачальних компаній України (72% від загальної 

чисельності природних монополій, що здійснюють розподіл електричної 
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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, яка визначає платоспроможність цих підприємств. 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   
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управління   грошовими    потоками   з   урахуванням  тенденцій  

макроекономічної динаміки;  

- методику      планування      та       контролю      грошового     потоку      від 

операційноїдіяльності 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 

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 ефективного ціноутворення на фондовому 

ринку, що розвивається; 

       набули подальшого розвитку:  

-  змістовне    наповнення    дефініції   «грошовий   потік   підприємства»  в 

частинійого      визначення      як    спрямованого     руху     грошових      коштів,  
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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 по удосконаленню науково-методичного та практичного 

інструментарію планування та контролю грошових потоків. Результати 

дослідження рекомендовані до використання у практичній діяльності 

підприємств, міністерств, 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 

структури вхідного та вихідного грошових потоків на підприємствах (довідка № 

01/883 від 26.09.2017 р.), ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» для планування та 
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контролю грошового потоку від операційної діяльності підприємства (довідка 

№ 26/585 від 12.09.2017р.),  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 надходь і платежів від господарської діяльності (довідка № 32 від 

15.06.2017 р.) 

Теоретичні напрацювання дисертаційного дослідження використовуються 

у процесі викладання та вдосконалення навчально-методичних матеріалів, що 

забезпечуються кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

зокрема для читання курсів «Управління фінансовою санацію підприємств», 

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

у навчальному процесі кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного 

університету  імені  Юрія  Федьковича  при  викладанні   дисциплін   

«Фінансове планування та контролінг діяльності суб’єктів господарювання», 

«Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «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»    при      викладанні   

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 
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апробовано на 17 міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку 

(ІТЕП – 2014)» (м. Чернівці 2014), «International scientific conference 

management» (Belgrade  2014),   «Інноваційні  виміри  розвитку  економіки в 

умовах глобалізації» (м. Чернівці 2014),   «Ефективна   економіка   та 

менеджмент:  теорія  і практика»  (м. Дніпропетровськ  2014), «Актуальні   

питання  економічних  наук»   (Запоріжжя  2015),    «Наукова дискусія: 

актуальні  питання  та  перспективи  розвитку  економіки»   (м. Київ 2015), 

«Принципи    нової    економіки    України   та   формування    її             

фінансово-інвестиційної   основи» (м. Дніпропетровськ 2015),                    

«Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти» (м. Одеса 2015), 

«Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку 

(ІТЕП – 2015)»    (м. Чернівці 2015),     «Інноваційна   економіка: макро–, мезо– 

та макрорівні» (м. Херсон 2015), «Сучасні наукові погляди на економічний 

розвиток     країни:    теорії    та     пропозиції»   (м.  Ужгород 2015), 

«International scientific  conference   management» (Belgrade 2016),   

«Економічний розвиток України:   фінансові механізми та інструменти 

подолання дисбалансів» (м. Київ 2016),    «Розвиток   національної    економіки 

України:    нові     реалії   та   можливості в умовах євроінтеграції» (м. 

Запоріжжя    2016),    «Інформаційні технології,   економіка    та   право:   стан  

та   перспективи   розвитку (ІТЕП – 2017)» (м. Чернівці 2017),     «Корпоративні   

фінанси:  проблеми  та   перспективи   інноваційного   розвитку»                       

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

та     перспективи      розвитку     ( ІТЕП   –   2018 )»      (м.   Чернівці   2018).   

Публікації. Основні    результати дисертації    опубліковані   у  26  наукових 

працях,   з  яких  8  статей  у наукових фахових виданнях (з них 3 у фахових 

періодичних виданнях інших держав), 18 тез міжнародних та Всеукраїнських 

науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 
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дисертації складає 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 найменування на 16 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

1.1. Економічна сутність грошових потоків та їх місце в управлінні 

корпоративними фінансами 

 

 

Питання визначення економічної природи грошових потоків є 

надзвичайно важливим як в теоретичному, так і в практичному аспектах, 

оскільки сформовані підходи щодо трактування сутності грошових потоків у 

подальшому будуть визначати фундаментальні основи їх планування та 

контролю. Крім цього досі актуальним залишається питання визначення місця 

та ролі грошових потоків в управлінні корпоративними фінансами з метою 

удосконалення діючої системи фінансового управління вітчизняними 

підприємствами. Як свідчать фінансова теорія і практика сьогодення єдиного 

підходу до визначення економічної сутності дефініції «грошовий потік 

підприємства» у вітчизняній та зарубіжній науці не існує й досі, оскільки й нині 

триває полеміка серед науковців та практиків щодо розуміння економічної 

природи цієї дефініції.  

Питанню сутності грошових потоків, теоретико–методичним підходам до 

їх планування та контролю присвячено праці таких науковців як: Н. Аванесова 

[1], Г. Азаренкова [2], І. Андрющенко [3], Є. Виноградова [13], О. Гайдаєнко 

[14], Т. Головко [16,17], Єрмошкіна [35], Т. Завора [37], А. Іващенко [40], Л. 

Івченко [41], С. Каламбет [42], Т. Касьяненко [43], О. Кисельова [44], В. 

Ковальов [46], Н. Ковальчук [49], Г. Кошельок [50], І. Крюкова [53], Л. Крючко 

[54], А. Лебедєва [57] та ін. Проте актуальною є розробка цілісної парадигми 

розуміння сутності грошових потоків підприємства, яка б інтегровано включала 

в себе усі їхні властивості. Також варто зазначити, що у динамічних умовах 

внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємств та появи 
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інноваційних методів та інструментів системи фінансового управління потребує 

удосконалення механізм планування та контролю грошових потоків 

підприємств задля адаптації до діючих економічних реалій та потреб практики. 

Дослідження економічної природи грошових потоків підприємства розпочнемо 

з розкриття суті концепції грошового потоку (cash flow concept), яка виникла у 

50–60 роках ХХ століття. Ця концепція передбачає формування уявлення про 

підприємство як про сукупність притоків і відтоків грошових коштів, що 

чергуються.  

В основі концепції лежить логічне припущення про те, що з будь–якою 

фінансовою операцією може бути асоційований певний грошовий потік, тобто 

сукупність розподілених у часі виплат (відтоків) та надходжень (притоків) 

грошових коштів, що виникають внаслідок прийняття управлінських рішень в 

рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Як справедливо 

зазначають Ф. Фабоцці та П. Дрейк, немає специфічної вичерпної дефініції 

грошових потоків,  саме тому так багато плутанини щодо визначення грошових 

потоків, оскільки під ним маються на увазі як притоки грошових коштів, так і їх 

відтоки та різниця між ними, що є чистим грошовим потоком [125]. 

Суто на семантичному рівні грошовий потік – це кількісне вираження 

грошей, що їх має суб’єкт господарювання у конкретний момент часу, для 

інвестора – це очікуваний майбутній дохід від інвестицій, з позиції керівників 

підприємств грошовим потоком є план майбутнього руху грошових засобів та 

ін. У кожному випадку динаміка руху грошових коштів підприємства є 

безперервним процесом і створює грошовий потік. Проте даний підхід щодо 

розуміння сутності грошових потоків є надто фрагментарним і не дозволяє 

відобразити всі сторони цього явища.  

Вивчення науково–практичної літератури в сфері корпоративних фінансів 

[58, 61, 62, 69, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 97, 98, 99, 104, 107, 109, 112, 114, 115, 116] 

засвідчило поліаспектний характер дефініції «грошовий потік підприємства». 

Багатовекторне розуміння сутності грошових потоків обумовлене тим, що 

оскільки вони складають вартісну основу корпоративних економічних відносин, 
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то мають зв'язок фактично з усіма економічними процесами будь–якого 

підприємства. Крім того вони суттєво впливають на кінцеві результати 

господарської діяльності підприємств, детермінують рівень їх 

платоспроможності та фінансової рівноваги. На підставі проведеного 

дослідження науково–практичної літератури з питань корпоративних фінансів  

можна виокремити 3 підходи щодо розуміння сутності грошових потоків 

підприємств: статичний, динамічний та агрегований (рис.1.1). 

 

 

Рис.1.1. Підходи щодо трактування сутності грошових потоків 

підприємства 

*Побудовано автором 

 

Кожен із зазначених підходів розкриває сутність грошових потоків з 

погляду врахування специфічних характеристик, якими володіють грошові 

потоки підприємства. Прихильники статичного підходу трактують грошовий 

потік з позиції його впливу на залишок грошових коштів на рахунках 

підприємства та визначають його як чистий рух  грошових коштів за період. 

Зокрема, в англомовній інвестиційній інтернет–енциклопедії «Investopedia» 

грошовий потік підприємства ототожнюється з чистим грошовим потоком та 

розглядається як чиста сума грошей і грошових еквівалентів, що надходить на 

підприємство та виходить з нього.  При цьому позитивний (додатній) грошовий 

Підходи до розуміння сутності грошових потоків підприємства 

Статичний 

Агрегований 

Динамічний 
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потік показує, що ліквідні активи компанії зростають, дозволяючи врегулювати 

борги, реінвестувати в бізнес, повернути гроші акціонерам, оплатити витрати і 

забезпечити захист від майбутніх фінансових проблем, негативний (від’ємний) 

грошовий потік показує, що ліквідні активи компанії скорочуються [134]. 

Фактично в даному визначенні грошовий потік повністю ототожнюється з 

чистим грошовим потоком підприємства, що не є коректним, оскільки дефініція 

«грошовий потік» є більш широкою. 

В рамках статичного підходу до розуміння сутності грошових потоків 

існують також інші погляди, зокрема на думку М. Покровського [83], грошовий 

потік – це результат господарської діяльності, що виражається в надходженні, 

розподілі і використанні грошових коштів, який залежить від багатофакторного 

внутрішнього і зовнішнього середовища господарюючого суб’єкта. Проте як 

бачимо з даного визначення грошовий потік в такій інтерпретації може бути 

асоційованим із прибутком підприємства, який також є результатом 

господарської діяльності підприємства. 

Як справедливо зазначає Д. Теннет прибуток і грошові кошти – це дві 

великі різниці, оскільки доходи і витрати, на основі яких визначається 

прибуток, визнаються в момент постачання товарів чи надання послуг, в той час 

як надходження чи виплати грошових коштів визнаються в момент здійснення 

їх перерахування. Часовий проміжок часу між моментами визнання подій для 

цілей визначення прибутку і наявності грошових коштів може бути значним 

[105, с.12]. 

Згідно англомовної інтернет–енциклопедії «Investopedia», чистий 

грошовий потік відрізняється від чистого прибутку, що включає дебіторську 

заборгованість та інші складові, по яких платежі насправді не були отримані. 

Грошовий потік використовується для оцінки якості доходу компанії, показує 

на скільки вона є ліквідною та може показувати на скільки залишається 

платоспроможною. В контексті визначення різниці між грошовим потоком і 

прибутком підприємства слушною є також думка Ю. Бріґхема та М. Ерхардта, 

які зазначають, що грошовий потік підприємства зазвичай відрізняється від його 
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прибутку, який відображений в балансі, оскільки деякі види доходів і витрат 

відображених в звіті про фінансові результати не призводять до реальної 

виплати грошових коштів в звітному періоді.  

При цьому Ю. Бріґхем та М. Ерхардт чистий грошовий потік пропонують 

розраховувати як чистий прибуток «мінус» не грошові доходи «плюс» не 

грошові витрати. Під не грошовими витратами (ті, що не призводять до 

реальних виплат грошових коштів) автори розуміють амортизацію матеріальних 

та нематеріальних активів та відстрочені податкові зобов’язання. Разом з цим 

деякі складові чистого прибутку можуть бути відображені, проте не отримані у 

грошовій формі впродовж звітного періоду [9, с.73–74].  

Зустрічається визначення чистого грошового потоку і у деяких 

нормативно–правових актах України, зокрема у Наказі Державної комісії 

України із запасів корисних копалин «Про затвердження Положення про 

порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для 

підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах» [94], чистий грошовий 

потік (потік готівки) – різниця (сальдо) між притоками і відтоками грошових 

коштів від операційної та інвестиційної діяльності під час передбачуваної 

реалізації інвестиційного проекту. 

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних 

рекомендацій з розроблення бізнес–плану підприємств» [92] грошовий потік від 

поточної господарської (інвестиційної, фінансової) діяльності являє собою суму 

надлишку (нестачі) коштів, отриманих у результаті зіставлення надходжень і 

відрахувань коштів у процесі операційної (інвестиційної, фінансової) 

діяльності. Трактування грошових потоків як залишку грошових коштів 

знаходимо і у праці Д. Теннета [105, с.11].  

Обсяг грошових коштів, необхідних підприємству залежить від ступеня 

прогнозованості як надходжень в результаті господарської діяльності, так і 

виплат (попиту) постачальникам і працівникам. Грошовий потік на думку Д. 

Теннета – це такі надходження грошових коштів, які дозволяють компанії 

задовольняти попит на них. Альтернатива цьому – наявність зовнішніх 
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інвесторів, які готові фінансувати будь–яку нестачу грошових коштів, проте, 

щоби залучити зовнішні інвестиції підприємство повинно продемонструвати 

можливості досягти позитивного грошового потоку, який дозволить 

виплачувати відсотки і в кінцевому випадку повернути інвестовані кошти [105, 

с.11]. Для наочної демонстрації зазначеного підходу побудуємо рис.1.2 

 

 

Рис.1.2. Грошові кошти і потік грошових коштів 

*Складено автором на основі [105, с.11]. 

 

На думку професора з фінансового менеджменту П. Фернандеса у 

загальному розумінні грошовий потік є  різницею між притоками і відтоками 

грошових коштів, тобто коли гроші, які надходять у компанію є більшими ніж 

ті, що виходять з неї [127]. При цьому П. Фернандес зауважує, що компанія 

працює краще та «генерує багатство» для акціонерів, коли грошові потоки 

зростають.  

Він зазначає, що як правило для характеристики цього процесу 

використовуються чотири дефініції грошових потоків: операційний грошовий 

потік (OCF), «акціонерний грошовий потік» (Equity cash flow, ECF), «вільний 

грошовий потік» (Free cash flow, FCF) та капітальний грошовий потік (Capital 

cash flow, CCF). Акціонерний грошовий потік (Equity cash flow, ECF) – це гроші, 

залишки яких доступні в компанії після сплати податків, покриття необхідних 

Залишок  

грошових  

коштів 

Надходження Виплати 

Позика, коли 

виплати більші 

за надходження 
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капітальних інвестицій та необхідного зростання робочого капіталу (Working 

capital requirements, WCR), сплати фінансових витрат (financial expenses), 

здійснення виплат по боргу та залучення нового позикового капіталу [49]. 

Акціонерний грошовий потік (Equity cash flow, ECF) – це грошові кошти наявні 

в компанії для її акціонерів, що можуть бути використані для виплати 

дивідендів чи викупу акцій. Акціонерний грошових потік за період є різницею 

між притоками та відтоками грошових коштів за період. Коли робиться прогноз 

акціонерного грошового потоку він має бути еквівалентним прогнозованим 

дивідендним виплатам плюс викуплені акції у цьому періоді [49]. 

Вільний грошовий потік (Free cash flow, FCF) – це грошовий потік від 

операційної діяльності після оподаткування без включення у розрахунок рівня 

боргового навантаження, тобто без мінусування фінансових витрат компанії. 

Тому це доступні залишки грошових коштів після покриття необхідних 

капітальних інвестицій та необхідного робочого капіталу (Working capital 

requirements, WCR), з урахуванням припущення про відсутність боргу. Досить 

часто вважають, що вільний грошовий потік (FCF) репрезентує грошові кошти, 

що генеровані компанією для постачальників фінансових ресурсів, якими є 

акціонери і кредитори, проте це не так, оскільки параметр, який відображає 

грошові кошти, що генеровані компанією для її акціонерів і кредиторів 

називається капітальним грошовим потоком (Capital cash flow, CCF).  

Капітальний грошовий потік (Capital cash flow, CCF) – це грошовий потік, 

що доступний для кредиторів плюс акціонерний грошовий потік (Equity cash 

flow, ECF). Грошовий потік для кредиторів (CFd) складається із сум відсоткових 

платежів плюс погашення основної суми боргу. Взамозв’язки між операційним, 

капітальним, акціонерним та вільним грошовими потоками відображені в 

додатку В. Отже, в рамках статичного підходу грошовий потік – це вільний 

залишок грошових коштів на конкретний момент часу, який не може 

ототожнюватися з потоком (оборотом, рухом), оскільки потік означає рух. При 

цьому обсяг грошових потоків може характеризуватися такими показниками, як 

обсяг коштів, що надійшли, та обсяг витрачених коштів. 
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Як бачимо з наведених вище дефініцій базовими категоріями, що 

характеризують грошовий потік у рамках статичного підходу є: «залишок 

грошових коштів на конкретний момент часу», «чистий рух коштів», «чистий 

грошовий потік». На динамічному рівні грошовий потік являє собою рух 

грошових коштів у двох формах: у формі плану майбутнього руху грошових 

коштів підприємства у часі, або звіту про їх рух у попередніх періодах.  

На думку В. Ковальова як елемент грошового потоку можуть виступати 

грошові надходження, дохід, витрати, прибуток, платіж та ін. У більшості 

випадків мова йде про очікувані грошові потоки. Саме для таких потоків 

розроблені формалізовані методи та критерії, що дозволяють приймати 

обґрунтовані рішення фінансового характеру [45, с.44]. На думку проф. Н. 

Хахонової грошовий потік – цілеспрямований рух грошових коштів та їх 

еквівалентів, що вимірюється у грошовому вираженні на одиницю часу [110].  

З проведеного дослідження бачимо, що в рамках динамічного підходу 

категорія грошового потоку досить часто ототожнюється з «потоком платежів», 

тому варто визначити економічну суть цієї дефініції. Відмінності між 

грошовими потоками і платежами зазначають у своїй праці також Ю. Бріґхем та 

М. Ерхардт, які поділяють усі грошові потоки в залежності від їх рівномірності 

на постійні регулярні грошові потоки, які називають платежами (payments), та 

на власне грошові потоки (cash flows), коли мова йде про нерівномірні платежі 

або надходження [9, с.374]. 

На думку С. Сіроткіна та Н. Кельчевської, дефініція «потік платежів» 

може трактуватись двояко. З одного боку, потік розглядається як спрямований 

рух матеріальних або грошових ресурсів, а з іншого, як послідовність платежів 

у часі, тобто сукупність грошових сум, кожна з яких відноситься до визначеного 

періоду часу. Друге визначення зумовлене тим, що рух господарських засобів 

підприємства характеризує наявність не окремих одночасних платежів, а 

деякою їх послідовністю в часі. Така послідовність платежів, яка передбачає 

надходження і вибуття грошових коштів називається потоком платежів [100, 

с.27–28].  
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Варто зазначити, що у науковій літературі в рамках динамічного підходу 

наведено цілий ряд інших однотипних визначень категорії «грошовий потік 

підприємства (додаток В. 1). Як бачимо з додатку Б.1 в рамках динамічного 

підходу щодо сутності грошових потоків частина науковців в якості 

детермінантів грошового потоку визначає «рух грошових коштів», а інші 

«надходження і витрачання грошових коштів», «потік платежів». 

На нашу думку, грошовий потік – це не константа на певну дату (як 

зазначається в рамках статичного підходу до грошових потоків), а навпаки – це 

оборот грошових коштів за певний період. Адже саме оборот і рух розкривають 

суть категорії «грошовий потік», саме оборот і рух є основними ознаками цієї 

категорії, саме з ними грошові потоки нерозривно пов’язані. Процес руху 

коштів відбувається в часі і просторі, під час обслуговування усіх видів 

господарської діяльності.  

Категорія «грошовий потік підприємства» є агрегованою, оскільки 

включає численні види грошових потоків, що генеруються на підприємстві та 

обслуговують його господарську діяльність. Слід зазначити, що на кожному 

конкретному підприємстві є свій «унікальний грошовий потік». Він залежить 

від специфіки діяльності кожного суб’єкта господарювання: від сфери 

функціонування, рівня забезпечення виробництва, обсягу товарообороту, 

чисельності працівників, виду діяльності, податкової політики, розрахункової 

дисципліни тощо. 

У рамках агрегованого підходу Е. Сорокіна формує наступне визначення: 

грошовий потік – це агрегована категорія, яка включає до свого складу різні 

види потоків, що обслуговують фінансово–господарську діяльність 

підприємства. Цю думку підтверджують Т. Мерна та Ф. Аль-Тхані, які 

констатують, що грошовий потік може бути визначений компанією як єдиний 

потік, так як і агрегована кількість потоків за фіксований період часу [139, 

с.134]. На думку Ф. Фабоцці, П. Дрейк грошовий потік – це потік коштів у 

компанію протягом часового періоду [125, с.275–276]. Основними проблемами 

у визначенні грошових потоків є те, що розрізняють притоки грошей в 



37 

 

компанію і відтоки грошей з компанії, при цьому в будь–який період часу в 

наявності є запас грошових коштів, проте цей запас грошових коштів 

змінюється у зв’язку з: розміром компанії, попитом бізнесу на гроші і 

управлінням компанією робочим капіталом. На думку дисертанта агрегованим є 

визначення грошового потоку, запропоноване А. Поддєрьогіним, згідно якого 

грошовий потік – сукупність послідовно розподілених у часі подій, які 

пов'язані з відокремленим та логічно завершеним фактом зміни власника 

грошових ресурсів через виконання зобов'язань між економічними агентами. 

Аналогічне визначення зустрічаємо у праці Васильченко З. та Пірог Д. [12, 

с.75]. 

Отже, проаналізувавши різнопланові підходи щодо розуміння сутності 

грошових потоків підприємства можна дійти висновку, що при формуванні 

визначення грошового потоку потрібно враховувати його економічну природу, 

згідно якої це в першу чергу рух грошових коштів. Для формування повнішого 

уявлення щодо сутності грошових потоків підприємства потрібно враховувати 

всі ключові детермінанти, які визначають їх економічну природу.  Виходячи зі 

змісту – це процес, який відображає рух грошових коштів у процесі 

функціонування підприємства.  

На думку дисертанта найбільш обґрунтованим є агрегований підхід щодо 

розуміння сутності грошових потоків, оскільки він включає як динамічний так і 

статичний (на певну дату) характер даної категорії. В рамках дисертаційного 

дослідження під грошовим потоком підприємства будемо 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.З метою 

чіткої детермінації окремих структурних компонентів грошового потоку та 

формування однозначного трактування цих категорій, надходження грошових 

засобів будемо називати позитивним (вхідним, додатнім) грошовим потоком, 

вибуття грошових засобів – негативним (вихідним, від’ємним) грошовим 
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потоком, а різницю між позитивним та негативним грошовими потоками по 

кожному виду діяльності або по господарській діяльності у цілому – чистим 

грошовим потоком. Для наочного відображення особливостей руху грошових 

коштів в розрізі операційної, інвестиційної діяльності побудуємо процесно–

елементну схему руху грошових потоків підприємства (рис.1.3).  

 

 

Рис.1.3. Процесно–елементна схема руху грошових потоків в розрізі 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства 

*Джерело: Складено автором 
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конкретний момент часу. Сукупний вплив усіх трьох видів діяльності визначає 

чисту зміну грошових коштів за період. На думку дисертанта, основний обсяг 

грошових потоків підприємства повинна генерувати його операційна діяльність. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Як правило, 

операційна діяльність підприємства направлена на продаж продукції, товарів, 

надання послуг, виконання робіт. Рух грошових коштів від операційної 

діяльності включає в себе усі операції підприємства, які визначають характер 

перебігу основної діяльності підприємства (виготовлення продукції, виконання 

робіт або ж надання послуг). Рух грошових коштів у результаті операційної 

діяльності може бути спричинений такими подіями: 

 надходження грошових коштів (доходи операційної діяльності): дохід 

від реалізації товарів, робіт та послуг; інкасація дебіторської заборгованості; 

отримані від покупців аванси; доходи у вигляді роялті, гонорарів, комісійних та 

ін.; від посередницьких (торговельних та дилерських) угод; платежі від 

страхових компаній; надходження грошових коштів за надання права 

користування активами підприємства (від здачі активів в оренду); 

 виплати грошових коштів (витрати операційної діяльності): оплата 

сировини і матеріалів, робіт та послуг; виплати працівникам та третім особам 

за дорученням працівників; сплата страхових платежів; виплати за 

посередницькими (торговельними та дилерськими) угодами; сплата податків та 

інших обов’язкових платежів.  

На думку дисертанта в контексті операційних витрат варто зазначити 

місце амортизації в структурі операційного грошового потоку підприємства, 

оскільки амортизація є основним видом операційних витрат підприємства, що 

не пов’язаний з відтоком його грошових коштів. Вона органічно входить до 

собівартості продукції (робіт, послуг), проте надходячи на підприємство у 

складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) залишається в його 

розпорядженні, складаючи при цьому вагому складову чистого грошового 

потоку підприємства та виступає важливим джерелом фінансування 
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інвестиційної діяльності підприємства. Різниця між сумарними надходженнями 

і сумарними виплатами грошових коштів від операційної діяльності протягом 

певного періоду є чистим грошовим потоком операційної діяльності. В теорії і 

практиці корпоративних фінансів рекомендованим є позитивне значення 

чистого грошового потоку підприємства від операційної діяльності, що є 

свідченням ефективного управління корпоративними фінансами. Автор 

дисертації підтримує тезу більшості науковців та практиків про те, що 

надходження від основної операційної діяльності мають перевищувати витрати, 

оскільки така ситуація характеризує приплив грошових коштів на 

підприємство, генерованих операційною діяльністю, що є передумовою для 

фінансування інвестиційної діяльності. 

Під інвестиційною діяльністю підприємства розуміють сукупність 

операцій, які пов’язані з вкладанням грошових коштів в об’єкти реальних і 

фінансових інвестицій. Інвестиційна діяльність визначає передумови щодо 

майбутнього функціонування підприємства і його можливостей по генеруванню 

грошових потоків в майбутньому. Від обсягу та структури грошових потоків від 

інвестиційної діяльності в значній мірі визначається поточна та перспективна 

конкурентоспроможність підприємства. Генерування грошових потоків у 

результаті інвестиційної діяльності відбувається під впливом таких подій як: 

 надходження грошових коштів (доходи інвестиційної діяльності): 

продаж необоротних матеріальних, нематеріальних та фінансових активів; 

погашення боргових цінних паперів іншими емітентами; повернення позик, що 

були надані іншим підприємствам; отримані дивіденди, проценти від 

довгострокових фінансових вкладень; повернення інших фінансових вкладень; 

 виплати грошових коштів (витрати інвестиційної діяльності): 

придбання необоротних матеріальних, нематеріальних та фінансових активів; 

надання позик іншим підприємствам. Своєрідною балансуючою ланкою між 

операційною та інвестиційною діяльністю підприємства виступає його 

фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу 

власного та позикового капіталу підприємства. Виразником таких змін 
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виступає грошових потік від фінансової діяльності. Динаміка та структура 

грошового потоку підприємства від фінансової діяльності відображає 

можливості підприємства щодо фінансування своєї господарської діяльності. 

Фінансова діяльність обумовлює рух грошових коштів у результаті: 

 надходження грошових коштів (додаткове залучення власного або 

позикового капіталу): від цільового фінансування, від додаткового розміщення 

інструментів власного капіталу (акцій) та боргових зобов’язань (облігацій, 

векселів); отримання короткострокових та довгострокових кредитів; 

 виплати грошових коштів (погашення, плата за користування власним 

чи позиковим капіталом): викуп раніше емітованих акцій у власників; 

погашення цінних паперів власного боргу; виплата дивідендів та відсотків за 

борговими зобов’язаннями; погашення кредитів. 

Підсумковим результатом руху грошових коштів від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності є сукупний чистий грошовий потік 

підприємства, що є агрегованою різницею між усіма надходженнями та 

виплатами грошових коштів від усіх видів діяльності. Грошові потоки є формою 

руху капіталу, інвестованого в господарську діяльність, та виступають 

важливим елементом системи фінансового менеджменту підприємства.  

У цьому контексті необхідно зазначити, що управління грошовими 

потоками виступає специфічною підсистемою фінансового менеджменту, яка 

спрямована на ефективну організацію руху грошових коштів підприємства. 

Управління грошовими потоками є одним із найбільш значимих 

функціональних напрямків системи фінансового менеджменту, який тісно 

пов'язаний з іншими системами управління підприємства. Управління 

грошовими потоками органічно пов’язане з управлінням доходами і витратами, 

управлінням рухом активів і капіталу, управлінням всіма аспектами 

операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. У сучасних 

корпоративних фінансах домінує думка, що головною метою фінансового 

менеджменту (а відповідно і управління грошовими потоками, як підсистеми 

фінансового менеджменту) є забезпечення максимізації добробуту власників 
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підприємства в поточному і перспективному періодах. У зв’язку з цим як і всі 

функціональні підсистеми фінансового менеджменту, управління грошовими 

потоками підпорядковано головній меті – зростанню ринкової вартості. Цю 

загальну мету фінансового менеджменту на думку Бланка І. управління 

грошовими потоками підтримує власною цільовою установкою  – забезпечення 

постійної фінансової рівноваги підприємства [7, с.481].   

На думку дисертанта, фінансова рівновага – це ситуація, за якої грошові 

потоки підприємства є збалансованими по обсягах і в часі, що дозволяє йому 

своєчасно і в повній мірі виконувати свої платіжні зобов’язання перед 

економічними контрагентами, державою та власниками. Тобто грошові 

надходження дозволяють своєчасно та в повній мірі здійснювати всі виплати і 

при цьому забезпечується приріст (а не поглинання) ринкової вартості 

підприємства.  

З метою забезпечення ефективної координації дій в процесі управління 

грошовими потоками, на думку дисертанта, можна побудувати наступну 

концептуальну модель управління грошовими потоками підприємства (додаток 

В. 2). Вихідним аспектом формування вказаної моделі є визначення стратегічної 

цілі управління грошовими потоками. Виходячи із принципів побудови системи 

управління грошовими потоками дана ціль повинна бути підпорядкована з 

одного боку реалізації основної мети фінансового менеджменту (максимізація 

добробуту власників підприємства), а з іншої забезпечувати реалізацію цілей та 

завдань, що визначені загальною стратегією розвитку підприємства. 

При формуванні стратегії управління грошовими потоками 

детермінуються концептуальні аспекти, реалізація яких як очікується дозволить 

досягти реалізації стратегічної цілі управління грошовими потоками. В стратегії 

управління грошовими потоками визначаються основні пріоритети, які повинні 

бути реалізовані в процесі управління грошовими потоками підприємства та 

визначаються ключові критерії ефективності управління грошовими потоками, 

які декомпонуються на складові і доводяться до працівників підприємства, які 

за них відповідають. На думку дисертанта, всі критерії оцінки ефективності 
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управління грошовими потоками доцільно поділити на 2 рівні – стратегічний 

(характеризує виконання стратегії управління грошовими потоками) та 

операційно–тактичний (характеризує ефективність поточного управління 

грошовими потоками), такими критеріями можуть бути: 

 на стратегічному рівні – вартісно–орієнтовані показники, що 

базуються на грошових потоках: показник доданої вартості грошового потоку 

CVA (cash value added), модифікований показник доданої вартості грошового 

потоку MCVA (modified cash value added), внутрішня норма дохідності 

інвестицій CFROI та ін. (детальніше специфіка розрахунку та застосування 

даних показників в контексті оцінки ефективності стратегічного управління 

грошовими потоками буде розкрита в 3 розділі дисертаційного дослідження); 

 на операційно–тактичному рівні – показники, що визначають обсяг 

генерованого грошового потоку для акціонерів та інших груп стейкхолдерів: 

показники прибутковості (EBIT, EBITDA, NOPAT, PAT, NI), показники 

грошових потоків (OCF, ECF, CCF, FCF,); відносні показники рентабельності 

прибутку (ROS, ROE, RONA, ROСE, RIOC, ROA) та рентабельності, 

ліквідності, достатності грошових потоків (показники, в яких обсяг 

генерованого грошового потоку співставляється з розміром активів, доходів, 

витрат чи капіталу, які з ним пов’язані). 

Для ефективного функціонування системи управління грошовими 

потоками підприємства, прийняття оптимальних управлінських рішень 

необхідно налагодити стабільно функціонуючі інформаційні канали, які будуть 

забезпечувати менеджмент підприємства своєчасною, достовірною, надійною та 

потрібною інформацією. При цьому варто зазначити, що це повинні бути як 

внутрішні так і зовнішні інформаційні канали, що формуються в результаті 

моніторингу середовища функціонування підприємства. На основі зібраної 

інформації, щодо руху грошових коштів підприємства проводиться аналіз 

грошових потоків у попередніх періодах. В процесі такого аналізу доцільною є 

ідентифікація та структуризація всіх грошових потоків підприємства, виявлення 

факторів та ризиків, які на них впливають в розрізі вхідних та вихідних потоків 
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по операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності з метою виявлення 

причин нестачі чи надлишку грошових коштів, визначення джерел їх 

формування і напрямків використання. 

На базі проведеного комплексного аналізу грошових потоків з 

урахуванням недоліків, виявлених під час аналізу грошових потоків та 

прогнозних показників діяльності підприємства, реалізується тактичне та 

оперативне планування грошових потоків. Воно реалізується через формування 

системи планів і бюджетів, які відображають інформацію щодо руху грошових 

коштів підприємства протягом визначеного періоду. Контроль грошових 

потоків є важливим елементом системи управління грошовими потоками 

підприємства, оскільки з одного боку забезпечує виконання запланованих 

показників, а з іншого передбачає їх коригування у разі виявлення відхилень, 

або зміни умов функціонування підприємства.  

Варто зазначити, що контроль грошових потоків на думку Хахонової Н. 

повинен здійснюватись: на стадії складання бюджетів руху грошових коштів 

(попередній контроль); на стадії виконання бюджету, щоб він був виконаний з 

мінімальними відхиленнями (поточний контроль); на стадії вивчення отриманих 

результатів на базі яких приймаються рішення щодо оптимізації грошових 

потоків (подальший контроль) [110].  

Завершальними етапами пропонованої концептуальної моделі управління 

грошовими потоками підприємства є оцінка виконання стратегії управління 

грошовими потоками підприємства, її перегляд та коригування, що забезпечує 

безперервний циклічний та динамічний характер системи управління 

грошовими потоками, постійну трансформацію та адаптацію до умов, в яких 

функціонує підприємство. Запровадження пропонованої концептуальної моделі 

управління грошовими потоками, що описує функціональний зміст та 

координацію етапів по управлінню грошовими потоками, дозволить, на наш 

погляд, шляхом проведення визначеної кількості фінансово–аналітичних 

операцій сформувати вихідні передумови для підтримання фінансової рівноваги 

в процесі фінансово–господарської діяльності підприємства. За результатами 
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проведеного дослідження виділено статичний, динамічний та агрегований 

підходи, що дало змогу систематизувати наявні погляди на трактування 

грошових потоків підприємства.Доведено, що найбільш повним є агрегований 

підхід щодо розуміння сутності грошових потоків підприємства. В межах 

агрегованого підходу під грошовим потоком 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. 

 

 

1.2.  Технологія планування та контролю грошових потоків 

підприємства 

 

 

Планування та контроль грошових потоків складають основу всього 

механізму управління грошовим потоками підприємства. З одного боку, 

планування грошових потоків являє собою процес розробки системи планів і 

планових показників по формуванню різноманітних видів цих потоків по 

операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності підприємства в наступному 

періоді [6, с.166].  

З іншого боку, планування потоку грошових коштів – це комплекс заходів 

та інструментів прогнозування і управління кругооборотом грошових коштів, 

що складається з двох частин: очікувані надходження і очікувані виплати 

грошових коштів. Як бачимо, планування грошових потоків можна розглядати 

як процес розробки планів руху грошових потоків по різним видам діяльності з 

використанням специфічних засобів та інструментів. Основна ціль планування 

руху грошових коштів на думку Лабазової Е. полягає в оптимізації грошових 

потоків, визначенні достатності коштів, виявленні причин дефіциту чи 

надлишку [56]. Планування грошових потоків включає в себе формування 

системи планових фінансових показників, на основі яких складаються плани 
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руху грошових потоків, а також контролюються (оцінюються, виявляються і 

коригуються) відхилення від заданих параметрів. Формувати відповідні 

параметри доцільно з урахуванням характеру і специфіки грошових потоків. 

Планування грошових потоків реалізується в межах загальної системи 

перспективного і поточного фінансового планування підприємства, базуючись 

на стратегічних цілях і місії підприємства, в рамках якого розробляється 

система конкретизованих планів (бюджетів), що передбачають процеси 

погодження, затвердження, коригування і контролю за виконанням.  

Розробка планових бюджетів на підприємстві характеризується терміном 

«бюджетування» і спрямована на вирішення двох основних завдань: визначення 

обсягу і складу витрат грошових коштів, пов’язаних з діяльністю окремих 

структурних одиниць і підрозділів підприємства; забезпечення цих витрат 

грошовими ресурсами з різних джерел. Для того, щоб створити дієву систему 

бюджетування грошових потоків І. Басов [5] пропонує наступний алгоритм її 

побудови (додаток В. 3). 

Бюджет являє собою фінансовий план короткострокового періоду, що 

розробляється зазвичай в рамках до одного року, та відображає витрачання та 

надходження грошових коштів в процесі здійснення конкретних видів 

господарської діяльності. Він деталізує показники поточних фінансових планів і 

є головним плановим документом, який доводиться до «центрів фінансової 

відповідальності» всіх типів.  

На підготовчому етапі потрібно створити передумови для ефективної 

реалізації процесу бюджетування, зокрема необхідно: чітко визначити цілі 

бюджетування; провести структуризацію підприємства на основі діючих бізнес–

процесів; визначити ключових осіб, які прийматимуть рішення під час реалізації 

бюджетного процесу; встановити ключові цілі та визначити фінансову політику 

підприємства; визначити інформаційну основу і метод бюджетування; 

розробити формати бюджетів. 

Під час формування цілей бюджетування потрібно  чітко визначити 

пріоритети і ключові ділянки планування (наприклад грошові потоки, доходи і 
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витрати, взаємовідносини з контрагентами, баланс активів, майбутня вартість 

підприємства). Від чіткості вибору цілі в значній мірі залежить успішність 

проекту бюджетування. Також потрібно розуміти, на якій стадії розвитку 

знаходиться підприємство. Структуризація та формалізація бізнес–процесів 

всередині підприємства розпочинається з виділення головного з них, який 

повинен стати основою системи бюджетування. Структуризувати підприємство 

потрібно виходячи з реальних бізнес–процесів, а не згідно діючої організаційної 

структури, яка не завжди відповідає реаліям функціонування підприємства. 

Важливим є також визначення ключових осіб, які приймають рішення, 

оскільки вони є основними постачальниками та споживачами бюджетної 

інформації. Крім них (керівники вищого рівня), необхідно визначити 

менеджерів ЦФВ, які відповідатимуть за коректне планування та облік певних 

видів бюджетних показників. Якщо керівники будуть ідеологами форматів і 

ключових показників бюджету, то менеджери будуть виконувати обліково–

контрольну функцію. До їх компетенцій як правило входять збір, аналіз та 

узагальнення бюджетної інформації, бюджетний контроль і аналіз відхилень в 

рамках довіреної в рамках бюджету статті.  

Потрібним є визначення ключових цілей та фінансової політики 

підприємства на коротко–, середньо– та довгострокову перспективу. Від цілей 

підприємства буде залежати підхід до бюджетування, його методи, формати 

фінальних документів. При цьому, чим на більш тривалу перспективу ми 

зможемо описати корпоративні цілі, тим стабільнішою і функціональнішою 

стане система бюджетування. При цьому важливо знати цілі власників 

підприємства – чи планується його продаж, залучення стратегічного інвестора, 

реалізація глобальних інвестиційних проектів. Для того, щоб коректно 

оперувати плановими і фактичними даними потрібно визначити інформаційну 

основу та метод бюджетування. Для цього потрібно забезпечити відображення 

інформації на електронних носіях, добитись її цілісності та вберегти від 

несанкціонованого використання. Важливо також передбачити можливість 

збору фактичних даних в аналогічних інформаційних регістрах. 
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Під час розробки форматів бюджетів потрібно враховувати думку 

ключових учасників бюджетного процесу, які є користувачами цих бюджетів. У 

зв’язку з цим потрібно отримати форми звітності з таким набором аналітики, 

яким реально користуються керівники на підприємстві. Роль фінансових 

фахівців буде полягати в першу чергу у побудові послідовності бюджетів (як 

правило вони повинні рухатись в рамках одного бюджетного процесу), а також 

співставлення однакових аналітик в різних бюджетних формах для забезпечення 

єдності, повноти і достовірності консолідованих форм бюджету. 

На етапі здійснення бюджетного процесу необхідно: визначити ключові 

показники бюджетування; декомпонувати ключові показники на нижчі рівні 

управління; сформувати інструментарій для виконання цілей; сформувати 

структурні бюджети по напрямкам, які деталізують цільові показники 

бюджетування;пов’язати між собою бюджетні показники, консолідувати і 

захистити бюджет. 

На початковій стадії бюджетного процесу необхідно «оцифрувати» 

стратегічні цілі власників підприємства та забезпечити декомпозицію 

довгострокових цілей в короткострокові, що обмежуються бюджетним 

періодом. Варто зазначити, що визначені цілі повинні бути зрозумілими для всіх 

працівників підприємства. Важливо не лише порахувати показники «зверху 

вниз», але і забезпечити розуміння працівниками того факту, що їх дії так або 

інакше призводять до реалізації спільних цілей, які виражені в показниках 

базового та стратегічного рівня. Працівники повинні проявляти максимальну 

ініціативу для досягнення вказаних цілей, щоби в кінці отримати певну 

винагороду за це. Після визначення та декомпозиції цілей, формування 

інструментів їх досягнення необхідно сформувати структурні бюджети по 

напрямкам, які будуть деталізувати цільові показники бюджетування. На цій 

стадії формуються бюджети дебіторської і кредиторської заборгованості,  

запасів, розрахунків з персоналом та інших стандартних форм, які 

консолідуються трьома основними бюджетними формами (бюджетом руху 

грошових коштів, бюджетом доходів і витрат, а також балансом). Дані в 
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зазначені форми повинні вноситись на основі виконання визначених цілей 

кожним із учасників бюджетного процесу, лише в такому випадку бюджет 

перетвориться в план дій структурних підрозділів. Останнім кроком 2 етапу є 

взаємоув’язка всіх сформованих бюджетів та перевірка відповідності 

консолідованих бюджетів стратегічним цілям. 

Третім етапом є контроль та подальші зміни бюджету. Затверджений 

бюджет не є чимось статичним та незмінним. У зв’язку з цим обов’язково 

потрібно передбачити процедуру його перегляду та уточнення, можливість 

секвестрування витрат в залежності від настання тих чи інших подій. Для 

побудови системи контролю виконання бюджету можуть використовуватись 2 

основних підходи. Жорсткий контроль бюджетних показників з боку 

фінансового відділу. Його суть полягає в тому, що бюджет підприємства є 

непорушним законом, а будь–яке його відхилення вимагає довготривалої 

процедури погоджень та пояснень, особливо при здійсненні платежів.  

Четвертий етап – гнучкість і адаптивність. Бюджетування дозволяє 

моделювати майбутню ситуацію підприємства. При впровадженні 

бюджетування важливо створити не декларативний документ з жорсткими 

обмеженнями, а забезпечити гнучкий і ефективний інструмент управління, 

завдяки якому підприємство зможе досягти свої стратегічні цілі. Цього можна 

досягти за рахунок: прозорої інформаційної системи, доступність інформації 

про виконання бюджету, наявних доступних ресурсів по мірі необхідності.  

Адаптивний контроль передбачає можливі понадлімітні витрати 

(обумовлюючі в свою чергу позапланові доходи). У зв’язку з цим потрібно 

забезпечити певний запас вільних фінансових ресурсів понад бюджетну 

потребу.На наш погляд доцільно виділити 3 рівні в системі планування 

грошових потоків підприємств: стратегічне (довгострокове) планування; 

поточне (тактичне) планування; оперативне планування (рис.1.4).  
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Рис.1.4. Система планування грошових потоків підприємств 

*Джерело: складено автором 
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Таке прогнозування цільових параметрів розвитку грошових потоків 

здійснюється в процесі розробки загальної фінансової стратегії підприємства. 

Горизонт прогнозування грошових потоків підприємства сягає як правило 3–5 

років. В якості таких цільових параметрів можуть бути визначені: мінімальний 

рівень рентабельності операційної діяльності підприємства, граничний рівень 

витратоємності продукції, мінімальний рівень абсолютної і поточної 

платоспроможності, структура капіталу.  

Система тактичного планування грошових потоків базується на 

розробленні найважливіших цільових параметрів їх розвитку. Це планування 

полягає в розробці конкретних видів тактичних фінансових планів, які 

відображають планові показники формування основних видів грошових потоків 

на наступний період. Тактичне планування грошових потоків повинне 

забезпечити збалансованість і синхронізацію негативних і позитивних грошових 

потоків на протязі року, завдяки яким реалізується ціль даного виду планування 

– забезпечення поточної платоспроможності підприємства.  

Основним документом, який регламентує грошові потоки і прогнозує 

платоспроможність підприємства є бюджет руху грошових коштів, який 

охоплює грошові потоки по операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності 

підприємства. Основною метою складання бюджету руху грошових коштів є, на 

наш погляд, забезпечення бездефіцитності бюджету, забезпечення 

збалансованості грошових надходжень і виплат, а також платоспроможності і 

ліквідності підприємства.  

Формат бюджету руху грошових коштів не є строго регламентованим 

(додаток В. 4), проте він завжди має відображати специфіку господарської 

діяльності конкретного підприємства. Розробка бюджету руху грошових коштів 

розпочинається з визначення джерел і складових частин можливих надходжень 

грошових коштів в наступний бюджетний період, при цьому до розрахунку 

приймаються тільки ті грошові кошти, які реально можуть надійти на 

розрахунковий рахунок або в касу підприємства. Вихідні дані для формування 

бюджету руху грошових коштів фінансові служби підприємства беруть із 
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операційних і допоміжних бюджетів та планів (за наявності). Саме в рамках 

короткострокового фінансового управління здійснюється щоденний вплив на 

грошовий оборот підприємства, що спрямований на його прискорення чи 

уповільнення. Тому складання бюджету руху грошових коштів повинно 

базуватись на принципах раціональності, відповідності ситуації, що склалась в 

країні і на самому підприємстві, ефективності і ліквідності.  

Таким чином в процесі планування, що заснований на складанні 

відповідних бюджетів в розрізі трьох видів діяльності підприємства, 

розраховуються потенційні грошові потоки. Для забезпечення 

платоспроможності і стійкості підприємства в короткостроковому періоді з 

врахуванням високої динамічності грошових потоків потрібно використовувати 

оперативне планування. Даний вид планування є найбільш трудомістким в 

порівнянні зі стратегічним і тактичним плануванням, проте найбільш 

ефективним і об’єктивним для реалізації цілей планування. 

Враховуючи високу динамічність грошових потоків підприємств, 

необхідний постійний моніторинг надходження і використання грошових 

коштів, що реалізується у вигляді формування платіжних календарів (додаток В. 

5). Показники кожного бюджету деталізуються в процесі складання відповідних 

платіжних календарів. Оптимальним горизонтом планування платіжного 

календаря є один місяць.  

Платіжний календар – це план організації виробничо–фінансової 

діяльності підприємства, в якому календарно взаємопов’язані всі джерела 

грошових надходжень і витрат за певний період часу. Він повністю охоплює 

грошовий оборот комерційної організації, дає можливість пов’язати 

надходження грошових коштів і платежі як в готівковій так і безготівковій 

формі, дозволяє забезпечити постійну платоспроможність і ліквідність [55, 

с.74]. На наш погляд використання платіжного календаря в цілях оперативного 

планування найбільш відповідає заданим функціям оперативного управління 

грошовими потоками підприємства. Платіжний календар дозволяє вирішити 

наступні основні завдання: 
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 забезпечити збалансованість і синхронізацію позитивних і негативних 

грошових потоків в розрізі окремих видів діяльності і сукупного притоку чи 

відтоку грошових коштів по основному виду діяльності в цілях зниження 

можливості дефіциту або надлишку грошових потоків; 

 підвищити інвестиційну привабливість підприємства буде можливість 

внаслідок наявності у інвестора можливості здійснення оперативного контролю 

діяльності підприємства; 

 забезпечити пріоритетність платежів підприємства з метою виключення 

невиконання платежів, що мають найбільш важливе значення для діяльності 

підприємства; 

 забезпечити необхідну абсолютну ліквідність грошового потоку 

компанії в цілях збереження поточної платоспроможності; 

 визначити необхідний розмір залишку грошових коштів на заданий 

термін з метою використання тимчасово вільних грошових коштів в складі 

оборотних активів для отримання додаткового доходу. 

Платіжний календар складається на основі реальної інформаційної бази 

про грошові потоки комерційної організації. До джерел інформації відносяться: 

договори з контрагентами, банками та іншими організаціями; акти звірки з 

контрагентами, прийому–передачі робіт, послуг, рахунки на оплату продукції; 

рахунки–фактури, видані і отримані банківські документи на надходження 

коштів на рахунки платіжного доручення, митні декларації, документи про 

погодження цін, графіки відвантаження продукції і виплати заробітної плати, 

стан розрахунків із дебіторами і кредиторами, внутрішні розпорядження і т д. 

В складі механізмів управління грошовими потоками важлива роль 

відводиться системам і методам їх внутрішнього контролю. Внутрішній 

контроль грошових потоків являє собою організований підприємством процес 

перевірки виконання всіх управлінських рішень в області їх формування з 

метою реалізації розробленої політики їх розвитку і намічених показників 

поточних і оперативних планів. Створення систем внутрішнього контролю є 
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невід’ємною складовою частиною побудови всієї системи управління 

підприємством з метою забезпечення його ефективності.  

Для забезпечення ефективного управління грошовими потоками і 

виконання сформованих планів руху грошових потоків необхідно сформувати 

ефективну систему контролю грошових потоків підприємства. Необхідною 

передумовою наявності контролю грошових потоків є наявність організаційної 

структури, при цьому чим ціліснішою та інтегрованішою буде ця структура, тим 

ефективнішими будуть заходи контролю.  

Немає жодного сенсу у плануванні грошових потоків, якщо не 

контролювати хід виконання сформованих планів. Внутрішній контроль, який 

здійснюється на підприємстві, включає в себе наступні дії: визначення 

фактичного стану підприємства, порівняння фактичних даних з плановими, 

оцінка виявлених відхилень і ступеня їх впливу на аспекти функціонування 

підприємства, виявлення причин зафіксованих відхилень. 

У зв’язку з постійними змінами зовнішнього середовища підприємство 

постійно повинне проводити його моніторинг і своєчасно вносити зміни в 

бюджети на основі отриманої інформації. Основною ціллю системи 

внутрішнього контролю грошових потоків підприємства є інформаційне 

забезпечення системи управління для отримання можливостей приймати 

ефективні і обґрунтовані управлінські рішення. Система внутрішнього 

контролю грошових потоків є інтегрованою із системою їх планування.  

На стадії планування грошових потоків контрольна функція реалізується 

через оцінку раціональності можливих варіантів планових рішень, відповідність 

планових рішень прийнятим установкам та наміченим орієнтирам, а також 

загальній стратегії. На стадії реалізації сформованих планів необхідним є 

контроль правильності перебігу реалізації прийнятих управлінських рішень і 

раціональності їх здійснення задля досягнення необхідних результатів. На стадії 

обліку повинен бути забезпечений контроль за: наявністю і рухом майна; 

раціональним використанням виробничих ресурсів у відповідності із 

затвердженими нормативами; станом виданих і взятих на себе зобов’язань; 
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доцільністю та законністю здійснення господарських операцій. На стадії аналізу 

здійснюється оцінка інформації про результати виконання управлінських 

рішень на основі їх розподілу на різноманітні складові та визначення їх 

співвідношень між собою. Контроль і аналіз глибоко інтегровані. Дані 

контролю досить часто є основою для проведення аналізу.  

На стадії аналізу реалізується контрольна функція, наприклад контроль 

рівня забезпеченості запасів і затрат джерелами фінансування. Контроль якості 

проведення аналізу – необхідний етап відносно результатів виконання 

управлінських рішень. На думку А. Мартьянової [63], аналіз виконання 

бюджету (плану) може проводитись оперативно (в режимі он–лайн) або 

ретроспективно (по закінченні бюджетного періоду). Ці два способи є не 

взаємовиключними, а взаємодоповнюючими. Оперативний аналіз дозволяє в 

режимі реального часу контролювати виплати, які не відповідають бюджету, 

виявляти причини, що зумовили необхідність понад бюджетних витрат та 

приймати рішення щодо допустимості їх розміру. Оперативний аналіз може 

бути спрямованим: 

 на касові операції. Це контроль бюджету руху грошових коштів, який 

можна організувати шляхом жорсткого обмеження операцій (платежі можуть 

бути здійснені тільки за наявності візи бюджетного контролера); 

 на виникнення витрат (тобто контролюється бюджет доходів і витрат). 

Цей вид моніторингу досить складний в плані організації, потребує високого 

рівня виконавської дисципліни та усвідомлення фахівцями того факту, що будь–

які витрати створюють зобов’язання підприємства та майбутні платежі, що 

навіть неоплачені витрати відображаються на фінансовому результаті. Контроль 

бюджету доходів і витрат в режимі он–лайн потребує, щоб усі особи, 

відповідальні за генерування витрат та мають право підпису документів, які 

створюють зобов’язання підприємства (наприклад договорів), потребували візи 

бюджетного контролера. Задля підвищення рівня дисципліни на підприємстві 

важливим є ретроспективний метод, який застосовується для контролю 

виконання бюджету доходів і витрат. Така перевірка спрямована на 
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комплексний аналіз результатів, коли ситуація вже не може змінюватись. Її мета 

– вивчення фактичних даних, виявлення проблем і помилок, розробка заходів 

щодо їх попередження в майбутньому. 

Доходи і надходження грошових коштів від реалізації також можна 

контролювати як оперативно так і ретроспективно. Оперативний контроль 

дозволяє прогнозувати надходження грошових коштів в короткостроковому 

періоді і при необхідності вносити корективи в платіжний календар, своєчасно 

реагувати на негативну зміну дебіторської заборгованості, а також виявляти 

тенденції зниження доходів і вживати заходи по скороченню витрат. 

Інвестиційний бюджет необхідно контролювати як оперативно так і 

ретроспективно (окремо від контролю поточних доходів і витрат).  

Можливе прийняття індивідуальних рішень по кожному факту 

перевищення витрат, оскільки вони можуть здійснити принциповий вплив на 

реалізацію всього проекту [63]. Оперативний контроль витрат може бути як 

суцільним (над всіма витратами підприємства), так і вибірковим.  

Для оптимізації цього процесу на думку А. Мартьянової допустимо 

виділяти статті бюджетів або центри фінансової відповідальності, які 

підлягають повній перевірці, а решту або не контролювати, або контролювати 

лише по певним параметрам. Для забезпечення ефективного взаємозв’язку між 

плануванням та контролем грошових потоків доцільною є розробка механізму 

планування та контролю грошових потоків підприємства (рис.1.5).  

Метою даного механізму є забезпечення ефективності планування та 

контролю грошових потоків підприємства. Суб’єктами, що беруть 

безпосередню участь в функціонуванні механізму планування та контролю 

грошових потоків підприємства є: бюджетно–плановий відділ, відділ контролю, 

фінансова служба підприємства, керівники центрів фінансової відповідальності.  

Основною перевагою пропонованого механізму планування та контролю 

грошових потоків підприємства є те, що він дозволяє не лише управляти 

ліквідністю і платоспроможністю підприємства, але і орієнтуватись на 

досягнення його фінансової стійкості в перспективному періоді, оскільки 



57 

 

передбачає спрямованість на результат (на досягнення ключових цільових 

показників), створюючи таким чином фундаментальну основу для стратегічного 

розвитку підприємства і зростання його ринкової вартості. 

 

 

Рис.1.5. Механізм взаємозвязку планування та контролю грошових 

потоків підприємства 

 

У відповідності до схеми реалізації зазначеного механізму виділяється 

наступна сукупність бізнес–процесів ефективного управління грошовими 

потоками підприємства: 

1.Планування руху грошових потоків. У ході даного етапу здійснюється 

прогнозування грошових потоків підприємства у розрізі окремих їх видів, 

результатом якого є бюджет руху грошових коштів підприємства, що 

затверджується керівництвом та включає в себе всі платежі і надходження від 
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операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в плановому періоді 

(заявлені центрами фінансової відповідальності та пройшовші перевірку на 

предмет обгрунтованості). При цьому підсумковий бюджет руху грошових 

коштів повинен забезпечувати досягнення заявлених ключових цільових 

показників діяльності підприємства, які слугують критеріями ефективності 

функціонування механізму планування та контролю грошових потоків 

підприємства. На нашу думку, такими критеріями в першу чергу повинні бути 

такі вартісні показники: залишковий грошовий потік (RCF), додана грошова 

вартість (CVA), грошова дохідність на інвестиції (CFROI) та інші вартісно–

орієнтовані показники, що базуються на грошових потоках. 

2.Контроль руху грошових потоків підприємства. В ході даного етапу 

організується процес контролю виконання бюджету руху грошових коштів, 

який передбачає контроль надходжень і платежів в рамках затвердженого 

бюджету руху грошових коштів підприємства, результатом якого є звіт про рух 

грошових коштів. 

3.Аналіз руху грошових потоків. В ході даного етапу проводиться 

план/факт аналіз руху грошових коштів, виявляються причини відхилень 

фактичних даних від планових, результатом є аналітичний звіт факт/план 

відхилення (звіту про рух грошових коштів від бюджету руху грошових коштів) 

з обгрунтуванням. 

4.Регулювання руху грошових потоків. В процесі даного етапу 

реалізується прийняття управлінських рішень з метою регулювання руху 

грошових потоків підприємства, що виражається в коригуванні фінансових 

бюджетів, розробки комплексу оперативних заходів по оптимізації грошових 

потоків у зв’язку зі зміною факторів, що на них впливають, та забезпечують 

досягнення цільових показників. Якщо виявлене відхилення (тимчасове чи 

систематичне) піддається коригуванню, то можна переформатувати статті 

бюджету так, щоби підсумковий підсумок бюджету не змінився. Тут 

можливими є два способи. Перший – провести коригування між статтями, тобто 

за підсумками року співвідношення статей зміниться, по кожній з них будуть 
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відхилення, але показник прибутку залишиться на тому ж рівні. Якщо аналіз 

відхилень дозволяє припустити, що невиконання плану продаж носить 

несуттєвий тимчасовий характер, то можна піти іншим шляхом. Зокрема, в 

заплановані показники по статтям плану внести коригування таким чином, 

щоби зміни зачіпали тільки показники всередині планового періоду, а 

підсумкові річні значення не змінювались по жодній зі статей.  

Переглянутий бюджет приймається як новий план. Одночасно 

розробляються плани коригуючих дій, заходів, спрямованих на закріплення 

сприятливих відхилень та мінімізацію негативних. Бюджет підприємства може 

виходити за рамки одного фінансового року. По мірі виконання бюджету до 

нього можуть додаватись нові періоди (рік чи місяць). Таким чином бюджет 

підприємства буде ковзним і в його розпорядженні завжди буде бюджет, який 

дорівнює визначеному періоду (наприклад 12 місяців). 

Ковзне планування застосовується і для більш широких горизонтів, 

частіше за все підприємства складають ковзний план на 3–5 років, деталізуючи 

його по рокам. В цей план входять ті ж компоненти, що і в річний бюджет, 

включаються не лише абсолютні, але і відносні показники. Досягнуті 

результати співставляються з довгостроковим планом. Після аналізу виявлених 

відхилень приймається рішення по коригуванню плану. Потім у відповідності з 

базовим довгостроковим планом формується короткостроковий план 

наступного року. Економічним ефектом від впровадження даного механізму 

буде можливість виконання поставлених цільових показників діяльності 

підприємства, що відображається в підвищенні обсягів і рентабельності 

грошових потоків, прискорення їх оборотності (а відповідно і зменшення 

фінансового циклу), досягнення ліквідності, платоспроможності, а також 

фінансової стійкості, підвищення лояльності персоналу і максимізації ринкової 

вартості підприємства. 
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1.3. Методичні основи планування грошових потоків та їх контролю 

 

 

В динамічних умовах внутрішнього та зовнішнього середовища 

функціонування підприємства та появи інноваційних методів та інструментів 

системи фінансового управління підприємством потребує удосконалення 

методика планування та контролю грошових потоків. Для реалізації 

ефективного процесу планування та контролю грошових потоків важливого 

значення набуває процес розробки практично–орієнтованої методики 

планування та контролю грошових потоків. Вказана методика повинна 

передбачати організаційний та аналітичний супровід розробки і реалізації 

управлінських рішень в сфері планування та контролю грошових потоків.  

Суть організаційного супроводу полягає в формуванні чіткого алгоритму 

дій, забезпечення ефективної взаємодії між суб’єктами, що беруть участь у 

процесі планування грошових коштів та забезпечують їх контроль. Аналітичний 

супровід прийняття управлінських рішень полягає у формуванні набору 

конкретних показників (індикаторів), що виступають орієнтирами під час 

здійснення планування та контролю грошових потоків.Крім того методика 

планування та контролю грошових потоків повинна передбачати набір 

конкретних інструментів, які дозволяють забезпечити процес формування 

планів (бюджетів) руху грошових коштів, їх оптимізацію, та запропонувати 

інструменти забезпечення контролю за рухом грошових коштів. 

Для забезпечення ефективного процесу планування та контролю 

грошових потоків пропонується наступна методика (рис.1.6). Пропонована 

методика передбачає сім послідовних етапів, комплексна реалізація яких 

повинна забезпечити ефективне планування та контроль грошових потоків 

підприємства. Кожному із етапів властиві специфічні методичні прийоми та 

інструменти, застосування яких повинно надати необхідну аналітичну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 



61 

 

 

Рис.1.6. Методика планування грошових потоків та їх контролю 

*Джерело: складено автором 
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Саме тому вихідним елементом пропонованої методики планування та 

контролю грошових потоків є формування інформаційної бази. Воно може бути 

реалізоване через формування спеціальних каналів забезпечення необхідною 

інформацією із внутрішнього і зовнішнього середовища. Складність 

формування ефективної інформаційної бази для планування та контролю 

грошових потоків пов’язана в першу чергу з динамічним характером даної 

категорії. Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, що включає у 

свій склад численні види надходжень та виплат грошових коштів, які об-

слуговують господарську діяльність. Для розробки системи ідентифікації 

грошових потоків в цілях їх планування і контролю важливо структурувати всі 

грошові потоки підприємства.  

З цією метою доцільно розробити систему кодування, яка повинна 

враховувати вид діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова), напрям руху 

грошових коштів (надходження чи виплати) та конкретну групу доходів чи 

витрат підприємства з можливою подальшою конкретизацією конкретного виду 

витрат підприємства. Основою для формування класифікатора грошових 

потоків є деталізований аналіз та групування всіх надходжень та виплат 

підприємства за попередній рік.  

Наступним етапом пропонованої методики планування та контролю 

грошових потоків підприємства є аналіз грошових потоків у попередньому 

періоді. Ретроспективний і поточний аналіз грошових потоків виступає вагомим 

підґрунтям для формування системи планування грошових потоків, їх 

контролю, виявлення основних чинників та ризиків, які пов’язані з 

формуванням грошових потоків підприємства. Аналіз грошових потоків 

передбачає використання різного роду аналітико–методичного інструментарію, 

який дозволяє виявити основні умови формування та використання грошових 

потоків у попередніх періодах, виявити та проаналізувати структурні 

компоненти грошових потоків підприємства, дати оцінку політики управління 

грошовими потоками у попередніх періодах. 



63 

 

Дані аналізу грошових потоків є важливою передумовою не лише для 

планування грошових потоків, але і для їх контролю. У зв’язку з цим дані 

аналізу грошових потоків є інформаційною основою для їх контролю. З цією 

метою може використовуватись система контрольних індикаторів, які будуть 

сигналізувати менеджменту підприємства про поточну ситуацію в сфері 

управління грошовими потоками. Такий контроль грошових потоків доцільно 

здійснювати виходячи з точки зору об’єкта (сфери) контролю (табл. 1.1) 

Таблиця 1.1 

Система аналітичних показників контролю грошових потоків 

Складові контролю Назва показників 

План – факт аналіз формування грошових 

потоків 

- коефіцієнти зміни позитивного та негативного 

грошового потоку за видами діяльності 

Оцінка ефективності розподілу грошових 

потоків за напрямками діяльності 

- коефіцієнти достатності чистого грошового 

потоку за період 

Оцінка рівномірності формування 

грошових потоків в часі 
- коефіцієнт часової кореляції грошових потоків 

Контроль ліквідності грошових потоків - коефіцієнти ліквідності грошових потоків 

Оцінка ефективності грошових потоків 

підприємства 
- коефіцієнти ефективності грошових потоків 

*Джерело: Сформовано автором 

 

На підставі аналізу грошових потоків виявляються основні фактори, які 

здійснюють вплив на формування та розподіл грошових потоків підприємства. 

Далі перейдемо безпосередньо до розгляду основних методичних положень 

планування грошових потоків на тактичному та операційному рівнях. 

Основними плановими документами щодо тактичного та оперативного 

управління грошовими потоками є бюджет руху грошових коштів (складається 

на рік з розбивкою по кварталах і місяцях), звіт про його виконання та 

платіжний календар (формується на місяць з розбивкою по днях). Також 

важливою є розробка реєстру надходжень і платежів підприємства задля 

оперативного планування та контролю грошових потоків підприємства. 
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У науково–практичній літературі з управління грошовими потоками 

виділяють два принципово різних підходи до складання бюджету руху 

грошових коштів (Cash Flow Budget, CFB, додаток В. 4) на рік. Він може 

формуватись прямим та непрямим способами. В першому випадку послідовно 

плануються очікувані результати по статтях надходження і використання 

грошових коштів. Згідно другого підходу CFB будується виходячи з 

очікуваного розміру чистого прибутку, який коригується з урахуванням змін у 

структурі активів та зобов’язань та не грошових статтях (наприклад, 

амортизації).  

Частіше використовується перший спосіб, оскільки він дозволяє побачити 

з чим пов'язане надходження чи вибуття грошових коштів, дає відповідь на 

запитання чому у прибуткової компанії може не бути грошей на рахунку. 

Класична форма CFB по структурі є подібною до форми №3 «Звіт про рух 

грошових коштів», оскільки в даному бюджеті всі грошові потоки групуються 

по трьом видам діяльності. CFB складений прямим методом визначає суми 

майбутніх надходжень і виплат в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. Його основним призначенням є управління ліквідністю і 

платоспроможністю, за його допомогою можна визначити наступні параметри 

[119, с.35]: 

 основні напрямки витрачання та джерела надходження грошових 

коштів по кожному виду діяльності; 

 достатність фінансових ресурсів для роботи підприємства; 

 потребу в залученні зовнішнього фінансування та його об’єм, що 

необхідний для збалансування операційної та інвестиційної діяльностей; 

 залишки грошових коштів на кінець періоду. 

При складанні CFB від досягнутого рівня за основу беруться дані про 

надходження та витрачання грошових коштів за попередні періоди, при цьому 

отримані дані розподіляються на 2 групи: 

 суми, які не потребують коригувань – постійні платежі, які не 

міняються на протязі визначеного періоду; 
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 суми, які потребують коригувань у зв’язку з інфляцією, зміною 

масштабів чи структури діяльності, рівня перенесених з минулого періоду на 

майбутній зобов’язань [119, с.36]. 

Важливими методичними інструментами, які дозволяють налагодити 

ефективно діючу систему планування та контролю грошових потоків є 

нормативи та ліміти. На думку П. Боровкова [8] планові значення по статтям 

бюджету (плану) можуть бути задані нормативами або лімітами, при цьому 

досить часто за одними і тими ж статтями встановлюються як нормативи так і 

ліміти. Норматив – значення показника по бюджетній статті, яке не можна не 

досягти за жодних обставин. Нормативи слугують оцінкою успішності центрів 

відповідальності як бізнес–напрямків або професійної придатності працівників 

на конкретних посадах. Існує три типи нормативів: «обмеження зверху», 

«обмеження знизу» та «цифра в цифру». 

Норматив «обмеження зверху» визначають максимально можливе 

значення по статті бюджету. Тобто це фактично верхні порогові значення статті 

бюджету. Норматив «обмеження знизу» – цей тип нормативів фіксує мінімальні 

допустимі значення по бюджетних статтях. Норматив «цифра в цифру» – 

специфічний вид нормативу, за якого ставиться завдання витримати значення 

показника на строго заданому значенні, не більше і не менше. 

Ліміт – це діапазон (коридор) значень, в межах якого може варіюватись 

певний плановий показник. В принципі ліміт можна вважати різновидом 

нормативу. Різниця полягає в тому, що ліміти мають, як правило, декілька 

рівнів, а також можуть пов’язувати між собою різні планові показники. Під 

рівнями лімітів мається на увазі те, що для одного і того ж показника може бути 

задано декілька варіантів відхилень, які відрізняються одне від одного 

істотністю та вагомістю. Для того, щоб контролювати виконання CFB доцільно 

відобразити в ньому ліміти по укрупнених статтях. Це дозволить бачити на 

скільки вичерпаним є бюджет та чи можна акцептувати чергову заявку від того 

чи іншого підрозділу без додаткового погодження з керівництвом [119, с.34]. 
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Для щоденного управління грошовими потоками CFB не підходить, 

оскільки в ньому немає лімітів по статтях щоденного надходження та 

використання грошових коштів, без яких не можливо контролювати заявки на 

платежі від підрозділів підприємства. Для ефективного оперативного 

управління грошовими потоками підприємства, щоби мінімізувати можливість 

виникнення розрахунково–касових розривів та планування поточних платежів 

необхідною є розробка платіжного календаря.  

Модифікована форма платіжного календаря, що узгоджена з БРГК 

відображена в додатку В. 6. При потребі кількість статей надходжень та виплат 

можна збільшити, враховуючи особливості діяльності підприємства, також 

можна кожну зі статей платіжного календаря деталізувати або в розрізі підвидів 

або в розрізі окремих контрагентів. Для складання платіжного календаря 

застосовується наступна методика: 

 першим розділом календаря є його дохідна частина, в якій 

відображається залишок грошових коштів на розрахункових і валютних 

рахунках, в касі, виручка від реалізації товарів, отримання кредитів, погашення 

дебіторської заборгованості та інші надходження; 

 витратна частина, в якій відображаються всі очікувані витрати і 

перерахування коштів в тому числі кредит і погашення кредиторської 

заборгованості. 

Процес складання платіжного календаря можна поділити на шість етапів: 

вибір періоду планування (місяць, декада, п’ять днів); планування обсягу 

реалізації продукції (робіт, послуг); розрахунок обсягу можливих грошових 

надходжень (основним джерелом грошових коштів є реалізація товарів); оцінка 

очікуваних в плановому періоді грошових витрат (виплата заробітної плати, 

комерційні і управлінські витрати; капітальні вкладення, виплата податків та 

дивідендів, погашення банківських позик); підведення підсумків дозволяє 

виявити не достаток або надлишок грошових коштів. На думку А. Матвєєва [64] 

для того, щоби розробити платіжний календар та ефективно застосовувати його 

на практиці необхідно зробити наступне: розробити форму платіжного 
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календаря, сформувати реєстр надходжень і виплат, визначити правила 

заповнення платіжного календаря. Форма платіжного календаря залежить від 

завдань, які планується вирішувати за допомогою цього інструменту. Найбільш 

розповсюджені серед них наступні: 

 контроль залишків грошових коштів на всіх рахунках і касі 

підприємства; 

 формування детального плану надходження та вибуття грошових 

коштів. В основі такого плану лежать як очікувані грошові потоки по вже 

укладеним договорам, так і ті платежі, які можна передбачити з високою долею 

ймовірності не маючи на руках підтверджуючих документів (наприклад виплата 

зарплати, податків, прямі витрати на сировину, по яких рахунків може ще не 

бути, проте сума може бути розрахована; прогноз надходжень від роздрібних 

продаж); 

 забезпечення фінансового директора усією необхідною інформацією 

щодо майбутніх грошових потоків, яка дозволить приймати рішення щодо тих 

або інших виплат. В ідеалі платіжний календар повинен містити інформацію не 

тільки щодо контрагента і дати платежу, але і аналітику по центрах фінансової 

відповідальності, проектах, статтях бюджету, інших статтях; 

 контроль дотримання лімітів по статтях бюджету та незнижуваних 

залишків по розрахунковому рахунку; 

 моделювання ситуації по принципу «якщо, то», тобто платіжний 

календар повинен допомагати віднайти оптимальне рішення, яке дозволяє 

уникати касових розривів. 

На думку А. Матвєєва [64], реєстр надходжень і платежів (додаток В. 7) 

призначений для обліку всіх запланованих та здійснених операцій з грошовими 

коштами. По суті – це таблиця, кожен рядок якої – окрема операція з грошима 

підприємства, а стовбці – аналітика та довідкові дані, що необхідні для 

коректного обліку і планування грошових потоків. Саме реєстр надходжень і 

виплат слугує основою для формування платіжного календаря. 
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В реєстрі по кожній окремій операції крім традиційного (контрагент, 

реквізити документа, сума) А. Матвєєв та Є. Бірка [119 ,с.33] рекомендують 

відображати наступну інформацію: статус заявки – прийнята до виконання або 

відхилена; джерело оплати – рахунок (або каса), з якого будуть перераховані 

гроші; контрольна дата – термін, до якого необхідно погасити зобов’язання 

перед контрагентом (або отримати гроші від контрагента) у відповідності з 

укладеним договором; дата оплати – термін не пізніше контрольної дати, за 

який планується перерахувати грошові кошти (або очікується їх надходження); 

пріоритет – важливість платежу; статус платежу – виконаний або знаходиться в 

режимі очікування; бюджетна стаття – найменування статті бюджету руху 

грошових коштів на яку буде віднесено заплановане надходження чи вибуття 

грошових коштів; опис – призначення платежу; ЦФВ – підрозділ, який 

відповідальний за планове надходження або витрачання грошових коштів.  

Щоденно на основі даних про фактичне надходження грошових коштів, 

доступному залишку грошей і створених резервах визначається обсяг грошових 

виплат, які можуть бути здійснені по менш значимим статтям. Виходячи з 

цього, акцептуються суми по менш значимих статтях. Виходячи з отриманої 

суми акцептуються заявки на оплату (рис.1.7). Як зазначає В. Бурмістров [10], 

на практиці досить часто використовують «лист погодження» з вказівкою 

прізвищ та посад відповідальних за цей етап осіб або матрицю. Процес 

погодження заявки на платіж можна відобразити у вигляді наступної матриці 

(додаток Г ).  

На думку Є. Біркої [119] підхід до погодження заявок на платежі повинен 

передбачати наступні дії: підготовка заявки на платіж (складається і візується 

ініціатором платежу – працівником підприємства); контроль доцільності. Заявка 

перевіряється на доцільність керівником підрозділу; бухгалтерський контроль. 

Заявка оцінюється працівником бухгалтерії на повноту і правильність 

оформлення документів на оплату, які супроводжують заявку, відповідність 

виплат нормам законодавства; бюджетний контроль. Фінансовий контролер 

перевіряє затребуваний платіж на відповідність затвердженому бюджету та 
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дотримання ліміту по відповідній статті витрат; виконання платежу. Якщо всі 

етапи погодження пройшли успішно заявка передається в бухгалтерію для 

безпосереднього перерахування грошових коштів. 

 

Рис.1.7. Процедура оперативного контролю руху грошових коштів 

*Складено автором на основі [64, с.52] 
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платежу (чим вона більша, тим більше етапів погодження варто пройти); 

контрагент (наприклад, всі платежі відносно визначених наперед компаній може 

візувати лише генеральний директор); призначення платежу (для прикладу, всі 

виплати, що пов’язані з купівлею основних засобів в обов’язковому порядку 

візує фінансовий директор). 

В уніфікованій заявці на платіж варто передбачити наступні елементи: 

реквізити платежу: № рахунку, № договору, найменування контрагента, сума 

платежу; реквізити створювача: назва підрозділу, що склав заявку, ініціатора 

платежу; бюджетні дані: вид діяльності, стаття платіжного календаря, термін 

оплати по платежу, пріоритет платежу. Якщо в заявці є термін платежу і 

пріоритет, то ці відомості дозволяють при плануванні руху грошових коштів 

переносити деякі виплати на більш пізні дати, уникаючи тим самим касових 

розривів і штрафів за прострочення платежів 

Крім маршруту погоджень на думку Є. Біркої [119] варто передбачити 

ситуації, коли на тому чи іншому етапі заявка не отримала погодження. 

Подальший порядок дій буде залежати від причин відмови в погодженні. 

Варіанти відмови як правило наступні: платіж не доцільний, помилки в заявці 

або в супроводжуючих її документах, платіж не відповідає бюджету. Для 

подібних ситуацій потрібно описати чіткий алгоритм дій (наприклад якщо ціна 

платежу необґрунтовано завищена, або є помилки в документах, то таке заявка 

відправляється на доопрацювання її ініціатору). 

Також для того, щоби платежі виконувались вчасно, варто чітко обмежити 

час, відведений кожному працівнику на погодження (наприклад, загальний 

термін подачі заявки на здійснення платежу за 3 дні до очікуваного періоду 

платежу, при встановленому терміну погодження для кожного з рівнів). Ті 

заплановані витрати, по яким не була здійснена оплата через нестачу грошових 

коштів, переносяться на наступний день. Відкладені виплати виконуються в 

першу чергу при визначенні послідовності платежів одного пріоритету. У 

випадку неможливості провести платіж точно в термін контрагентам завчасно 

повідомляється нова дата оплати, завдяки цьому працівники підприємства 
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завжди знають коли будуть здійснюватись виплати і можуть повідомити про це 

контрагентів. На думку О. Матвєєва [64], якщо правильно організувати процес 

погодження виплат на підприємстві, то у фінансової служби з’являється 

робочий інструмент по попередженню несанкціонованих та помилкових 

платежів. Як мінімум доведеться передбачити дві контрольних процедури: 

перевірка договорів і заявок на оплату. 

Бюджетний контроль договорів. Якщо підприємству необхідно погодити 

договір, який не був передбачений на момент складання бюджету про рух 

грошових коштів. При цьому по статті, до якої відноситься платіж 

передбачений резерв. Для того, щоб оцінити чи вписується в цей резерв сума по 

новому контракту, зручно застосовувати форму звіту про виконання БРГК до 

кінця року. Так у фінансової служби буде інформація не тільки про проведені 

платежі, але і про майбутні у відповідності з умовами діючих договорів. Саме 

ця інформація знадобиться при погодженні. 

Казначейський контроль. Навіть при умові, що всі договори 

погоджуються з фінансовою службою в обов’язковому порядку, а графіки оплат 

по ним враховуються в бюджеті руху грошових коштів, спірних ситуацій все 

одно не уникнути. Наприклад, поза чергою подається термінова заявка на 

оплату, яка не прив’язана до затвердженого контракту, або ініціатор вирішує 

піти на зустріч постачальнику і перерахувати йому гроші раніше встановленого 

терміну. Прийняти правильне рішення та відхилити невиправдані та несвоєчасні 

витрати можливо, якщо впровадити ще одну контрольну процедуру – 

погодження платежів. Вона може бути реалізована наступним чином: 

 ініціатор платежу формує заявку на оплату, прикріплює до неї рахунок і 

передає у фінансову службу (фінансовому контролеру); 

 фінансовий контролер перевіряє правильність заповнення реквізитів, чи 

недопущені в документі будь–які помилки, чи є запланованою ця виплата в 

бюджеті руху грошових коштів та чи вписується вона в залишок по відповідній 

статті на дату платежу згідно запиту; 
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 якщо все коректно і грошей для виконання заявки вистачає, фінансовий 

контролер погоджує її, а потім реєструє в інформаційній системі як таку, що 

пройшла фінансовий контроль та передає на підпис фінансовому директору. 

Заявка, яка не пройшла по бюджету автоматично відхиляється або подається на 

додаткове затвердження фінансовому директору. Ця проста процедура дозволяє 

фінансовій службі не пропускати платежі, які перевищують бюджет в тому чи 

іншому зрізі.  

При перевищенні витрат над запланованими фінансування 

призупиняється. В цьому випадку в бюджетному регламенті необхідно 

пропрацювати і закріпити наступні положення: процедуру організації 

фінансування витрат понад бюджет (фінансуються в наступному періоді чи 

відхиляються остаточно); документооборот понад бюджетних документів 

(заявка на платіж до початку наступного бюджетного періоду знаходиться у 

виконавця чи бюджетного контролера). Як справедливо зазначає А. Матвєєв 

[66] на практиці досить часто буває ситуація, коли по тій чи іншій статті 

бюджет вичерпаний, проте існує  необхідність в додатковому платежі. На такий 

випадок варто передбачити механізм оперативного коригування бюджету. 

Коригування плану здійснюється по алгоритму (додаток Д    ). 

Для мінімізації ризику виникнення касових розривів, які виникають під 

час руху грошових коштів, компанією «Голдер Електронікс» (фінансовий 

директор Є. Агєєва) [119,с.47] розроблений спеціальний звіт «Екран стану руху 

грошових коштів» (додаток Е). Він дозволяє фінансовому директору ефективно 

контролювати вхідні та вихідні грошові потоки на щоденній основі, а також 

перерозподіляти доступний залишок грошових коштів між запланованими 

платежами.  

Цей звіт містить дані щодо надходжень і виплат з розрахункових рахунків 

підприємства. Горизонтом планування є місяць, кроком планування – 15 днів, 

інакше кажучи «екран» складається кожних 2 тижні, при цьому містить дані за 

45 днів, де перші 15 днів – факт, наступні 30 днів – план. Фактичні дані про 

надходження грошових коштів, отриманих від покупців, дані про погашення 
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дебіторської заборгованості заносяться в звіт щоденно в 11 год. ранку. При 

чому ці значення вводяться замість раніше вказаних планових показників. В 

результаті екран містить фактичні дані щодо виплат і надходжень до тої дати, 

на яку він складений, і  планові значення по дням, які залишились до закінчення 

періоду планування. З платіжного календаря в звіт заносяться дані щодо 

планового надходження грошових коштів по здійсненим відвантаженням 

продукції з урахуванням наданих клієнтам відстрочок. З плану реалізації – суму 

надходжень по плановим поставкам, які здійснені на основі 100% передоплати 

або оплати по факту відвантаження, а також з відстрочкою менше місяця. 

Фактичні дані щодо надходження грошових коштів беруться з облікової 

системи. 

По графі «надходження грошових коштів від клієнтів» (рядок «виконання 

плану по виручці наростаючим підсумком») розраховуються два показники в 

грошовому вираженні і у відсотках. Перший розраховується як сума грошових 

коштів, фактично зарахованих на розрахунковий рахунок на дату оновлення 

«Екрана стану руху грошових коштів», і запланованих надходжень до кінця 

планового періоду. Другий показник призначений для зручності контролю 

виконання плану по виручці, визначається як співвідношення значення першого 

показника до суми запланованих надходжень за той же період, виражене у 

відсотках. Якщо цей показник знижується до 93–95%, то в дію вводиться 

механізм секвестрування виплат. Це означає, що пропорційно зменшуються 

статті виплат на найближчий місяць, не включаючи звісно ж такі захищені 

статті як оплата оренди, комунальні платежі, виплата зарплати та ін.  

Джерелом планових даних щодо надходжень по графі «прострочена 

дебіторська заборгованість» є графіки погашення заборгованості, складені на 

основі гарантійних листів контрагентів–боржників. Департамент продаж одразу 

ж передає їх у фінансову службу. Фактичні дані у звіт вносяться з 

автоматизованої системи. Графа «внутрішнє переміщення» використовується 

для планування операцій по переведенню грошових коштів із розрахункового 

рахунку в касу. Графа «кредити» призначена для планування і обліку траншів, 
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як надходять в рамках діючих і підтверджених кредитних договорів. Для обліку 

грошових коштів, які будуть переведені на розрахунковий рахунок після 

закриття депозиту використовується відповідно графа «депозит». 

Основою для планування виплат грошей слугують операційні бюджети, 

складені на поточний місяць (в частині зобов’язань перед постачальниками, 

витрат на оплату праці, оренду та ін.), а також дані про наявність на початок 

періоду простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками. 

Виплати у звіті відображені в порядку зменшення їх пріоритетності, в такій 

послідовності вони і виконуються: 

 в першу чергу – виплата основної суми по кредиту та відсотків; 

 в другу чергу – розрахунки з постачальниками і податкові платежі; 

 в третю чергу – виплати по заробітній платі та лізингові платежі; 

 в четверту чергу – всі інші виплати. 

На нашу думку, «Екран стану руху грошових коштів» є досить 

ефективним інструментом контролю грошових потоків підприємств. З одного 

боку він дає можливість забезпечувати щоденний контроль виконання плану по 

надходженню грошових коштів на розрахунковий рахунок, а з іншого – 

вибудувати чітку систему пріоритетів під час здійснення виплат грошових 

коштів. Такий підхід дозволяє контролювати поточну ситуацію як з 

надходженнями так і з виплатами грошових коштів.  

Запропонована форма «Екрану стану руху грошових коштів», на нашу 

думку, може бути адаптована до конкретного типу підприємств із врахуванням 

їх галузевої специфіки. Зокрема для енергопостачальних компаній основними 

надходженнями грошових коштів є грошові кошти, які отримані від споживачів 

за куповану електроенергію. Щоденне факт/план порівняння дозволяє 

контролювати рівень розрахункової дисципліни як окремого споживача так і їх 

усіх разом взятих.  

В той же час основними виплатами енергопостачальних компаній по 

операційній діяльності є оплата купованої електроенергії в ДП «Енергоринок». 

З урахуванням того факту, що НКРЕКП у разі несвоєчасності та неповної 
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оплати за куповану електроенергію може накласти обмеження щодо 

використання коштів енергопостачальними компаніями, які вони отримують від 

споживачів, оплата вартості електроенергії для енергопостачальних компаній є 

виплатою першого пріоритету. 

На думку Є. Митрофанової [65] бюджетні показники, які потребують 

обов’язкового контролю доцільно поділити на групи: Результуючі показники 

економічної діяльності підприємства. До цієї групи відносяться виручка, 

собівартість виробленої і реалізованої продукції, чистий прибуток, основні 

виробничі показники (обсяг і структура випуску, відсоток виконання 

виробничої програми, незавершене виробництво і готова продукція та ін.). Їх 

аналіз за результатами періоду дозволить встановити, чи були в цілому 

досягнуті результати, що заплановані підприємством. Ці показники необхідно 

розглядати по всім підприємствам незалежно від виду їх діяльності, виробничо–

економічної моделі, стратегії і т д. 

Фінансово–економічна служба контролює результуючі і стратегічні 

показники щоквартально і щорічно. Нею можуть бути сформульовані 

пропозиції щодо коригування планів на наступні квартали. ФЕС щоквартально 

аналізує структуру показників в розрізі дохідної і витратної частин, а також 

виявляє ті з них, по яким виникли критичні відхилення та виясняє причини 

цього. Керівникам структурних підрозділів доручається контроль над 

результуючими показниками функціональних бюджетів, що знаходяться в зоні 

їх відповідальності.  

Доходи можуть контролюватися фінансовою службою по надходженню 

(CFB) та по нарахуванню (БДВ). В обох випадках найбільш надійним джерелом 

інформації є дані обліку (бухгалтерського та управлінського), у зв’язку з цим 

необхідно організувати обмін інформацією між фінансовою службою і 

бухгалтерією. Ретроспективний аналіз дозволяє провести факторний аналіз 

виконання бюджету. В результаті повинні бути отримані числові показники, їх 

відхилення і структура відхилень, а також виявлені причини, що вплинули на 

зміну ситуації та ступінь їх об’єктивності. Ретроспективний контроль можна 
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проводити від загального до часткового почавши з аналізу фінансового 

результату перейти до доходів і витрат, їх відхилення від бюджетного рівня. 

При виявленні суттєвого відхилення необхідно виявити причини його 

виникнення та визначити, чи було воно санкціонованим вищим керівництвом. 

Контроль і аналіз виконання бюджету дозволяють вирішити наступні завдання: 

визначити достовірність складеного бюджету (оцінити якість планування); 

забезпечити тенденції руху (розвитку) компанії, визначені в бюджеті. Контроль 

виконання бюджету дозволяє в режимі он–лайн відслідковувати відповідність 

ресурсів, що фактично споживаються підрозділами.  

Лімітування надаваних ресурсів дозволяє дієво показати підрозділам 

підприємства наслідки їх недостатнього ставлення до складання бюджету. В 

тому випадку, коли таке обмеження створює перешкоди виробничо–

технологічному процесу, можливою є ускладнення процедур отримання 

понадлімітних; визначити рівень виконання бюджету та оцінити якість 

управління нею; проаналізувати фактори, які вплинули на зміну статей бюджету 

Таким чином за рахунок сформованої системи показників контролю 

грошових потоків можуть бути реалізовані наступні функції управління: 

визначення ефективності діяльності підприємства в розрізі видів і по окремим 

структурним підрозділам; визначення ефективності політики управління 

грошовими потоками; визначення відхилень запланованих параметрів; 

моніторинг виконання планових показників і їх оперативне коригування. 

Отже, реалізація методики планування та контролю грошових потоків 

підприємства дозволить підприємствам покращити свій фінансовий стан, 

збільшити обсяги фінансування, забезпечити фінансову стійкість та рівновагу у 

довгостроковому періоді, що буде важливою передумовою приросту ринкової 

вартості підприємства в довгостроковому періоді та зростання добробуту його 

власників. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

На підставі проведеного у першому розділі дослідження виокремлено три 

підходи щодо розуміння сутності грошових потоків підприємства: статичний, 

динамічний та агрегований, кожен із зазначених підходів розкриває сутність 

грошових потоків з погляду врахування специфічних характеристик, якими 

вони володіють. Представниками статичного підходу визначено його як чистий 

рух  грошових коштів за період, на динамічному ж рівні грошовий потік являє 

собою рух грошових коштів. 

Обґрунтовано агрегований підхід щодо розуміння сутності грошових 

потоків. Під грошовим потоком підприємства дисертантом 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. На 

думку дисертанта, фінансова рівновага – це ситуація, за якої грошові потоки 

підприємства є збалансованими по обсягам і в часі, що дозволяє йому своєчасно 

і в повній мірі виконувати свої платіжні зобов’язання перед економічними 

контрагентами, державою та власниками.  

Агрументовано, що планування грошових потоків з одного боку являє 

собою процес розробки системи планів і планових показників по формуванню 

різноманітних видів цих потоків по операційній, інвестиційній і фінансовій 

діяльності підприємства у наступному періоді, а з іншого– це комплекс заходів 

та інструментів прогнозування і управління кругооборотом грошових коштів, 

що складається з двох частин: очікувані надходження і очікувані виплати 

грошових коштів. Планування грошових потоків запропоновано розглядати як 

процес розробки планів руху грошових потоків по різним видам діяльності з 

використанням специфічних засобів та інструментів. Воно включає в себе 

формування системи планових фінансових показників, на основі яких 
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складаються плани руху грошових потоків, а також контролюються 

(оцінюються, виявляються і коригуються) відхилення від заданих параметрів.  

Виділено три рівні у системі планування грошових потоків підприємств: 

стратегічне (довгострокове) планування; поточне (тактичне) планування; 

оперативне планування. Система стратегічного планування грошових потоків, 

призначена для вироблення та прогнозування найважливіших цільових 

параметрів розвитку грошових потоків. Тактичне планування грошових потоків 

повинне забезпечити збалансованість і синхронізацію негативних і позитивних 

грошових потоків на протязі року.  

На рівні тактичного планування грошових потоків підприємства 

складаються два основних документи: бюджет доходів і витрат та бюджет руху 

грошових коштів. Бюджет руху грошових коштів відображає всі прогнозні 

надходження і витрачання грошових коштів з рахунків підприємства і показує 

структуру розрахунків з постачальниками і покупцями всередині бюджетного 

періоду. Платіжний календар є планом організації виробничо–фінансової 

діяльності підприємства у якому календарно взаємопов’язані всі джерела 

грошових надходжень і витрати за певний період часу.  

Для мінімізації ризику виникнення касових розривів, які виникають під 

час руху грошових коштів, запропоновано використовувати спеціальний звіт 

«Екран стану руху грошових коштів», який дозволяє фінансовому директору 

ефективно контролювати вхідні та вихідні грошові потоки на щоденній основі, а 

також перерозподіляти доступний залишок грошових коштів між 

запланованими платежами. Реалізація висвітлених методичних підходів щодо 

планування та контролю грошових потоків підприємства дозволить 

підприємствам покращити свій фінансовий стан, збільшити обсяги 

фінансування, забезпечити фінансову стійкість та рівновагу у довгостроковому 

періоді, що буде важливою передумовою приросту ринкової вартості 

підприємства у довгостроковому періоді та зростанню добробуту його 

власників. Результати дослідження апробовано у працях здобувача [26, 27, 29, 

31, 121, 122, 123, 124]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА  

ЇХ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

 

 

2.1. Оцінка грошових потоків від операційної діяльності підприємств 

 

 

Від ефективності функціонування енергетичного сектору України 

залежить рівень енергетичної безпеки держави та стабільність розвитку 

національної економіки. В умовах сьогодення грошові потоки підприємств 

енергетичного сектору є дуже динамічними та формуються під впливом значної 

кількості факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств та в 

значній мірі залежать від рішень, прийнятих регулятором (НКРЕКП).  

Від якості управління грошовими потоками енергопостачальних компаній 

в значній мірі залежить стабільність функціонування ринку електроенергії та 

рівень енергетичної безпеки України в цілому. Разом з тим, сьогодні 

недостатньо розробленими залишаються теоретико-методичні положення 

планування та контролю грошових потоків енергопостачальних компаній (ЕК), 

які обрані дисертантом як об’єкт практичного дослідження. 

Енергопостачальні компанії створені відповідно до указу Президента 

України від 4 квітня 1995р. №282/95 «Про структурну перебудову в 

електроенергетичному комплексі України та наказу Міністерства енергетики та 

електрифікації України від 15 червня 1995р. №106. У результаті на базі 

регіональних енергорозподільчих мереж були утворені відкриті акціонерні 

товариства, які з часом після прийняття Закону України «Про акціонерні 

товариства» були перетворені в публічні та приватні акціонерні товариства. 

Предметом діяльності ЕК є розподілення та постачання електроенергії 

побутовим та промисловим споживачам в межах окремих територій та 

населених пунктів. Вони закуповують електроенергію на оптовому ринку 

електроенергії (ОРЕ) та, будучи регіональними посередниками, постачають її 
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споживачам. Операційна діяльність енергопостачальних компаній полягає у 

закупівлі електроенергії на ОРЕ, постачанні її промисловим і побутовим 

споживачам, та забезпеченні розрахунків за спожиту електроенергію.  

Енергопостачальні компанії є кінцевими постачальниками та 

безпосередньо взаємодіють зі споживачами електроенергії і отримують 

розрахунки за спожиту електроенергію. Технологічним постачальником 

електроенергії для енергопостачальних компаній виступає НЕК «Укренерго», а 

фінансовим контрагентом по постачанню електроенергії – ДП «Енергоринок», 

яке забезпечує взаєморозрахунки між учасниками ОРЕ, перераховуючи суми, 

отримані від енергопостачальних компаній енергогенеруючим компаніям. 

Грошові потоки від операційної діяльності обумовлені надходженням  і 

вибуттям грошових коштів, які виникають у процесі господарської діяльності 

підприємств. Всі надходження грошових коштів від операційної діяльності 

виокремимо у вхідний грошових потік від операційної діяльності (𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛 ), а 

виплати – у вихідний грошовий потік від операційної діяльності (𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) . 

Вхідний грошовий потік ЕК від операційної діяльності (𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛 ) є сукупними 

грошовими надходженнями від основної діяльності даних компаній (в першу 

чергу від постачання електроенергії).  

Його абсолютні обсяги в значній мірі залежать від розміру ЕК. У зв’язку з 

цим, для співставності у складі досліджуваних підприємств будемо виділяти 

великі (три найбільших), малі (три найменших) та середні енергопостачальні 

компанії, в розрізі яких проводитимемо аналіз вхідного грошового потоку від 

операційної діяльності. Динаміка вхідного грошового потоку від операційної 

діяльності найбільших ЕК протягом 2010–2017 років відображена на рис.2.1.  

Як бачимо з рис.2.1 найбільший обсяг вхідного грошового потоку  від 

операційної діяльності за 2010–2017 роки у ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго», 

який у 2016 році становив 43938,05 млн.грн., проте у 2017 зменшився до 

39634,97 млн.грн. Другою за обсягом абсолютного вхідного  грошового потоку 

від операційної діяльності енергопостачальною компанією є ПАТ «Київенерго», 

вхідний грошовий потік якої від операційної діяльності протягом 2010–2017 
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років має циклічну тенденцію зростаючи протягом 2010–2012 років, з падінням 

у 2013–му і подальшим зростанням до 32198,6 млн.грн. за підсумками 2017р. 

 

 

Рис.2.1. Динаміка вхідного грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒊𝒏) великих ЕК у 2010–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Вхідний грошовий потік від операційної діяльності ПАТ «Київобленерго» 

зростає протягом 2010–2017 років до 9890,17 млн.грн. у 2017 році. Більшість 

енергопостачальних компаній (17) за обсягом вхідного грошового потоку від 

операційної діяльності можна віднести до середніх. Динаміку вхідного 

грошового потоку від операційної діяльності середніх ЕК відобразимо на 

рис.2.2. Як бачимо з рис.2.2 протягом 2010–2017 років у більшості 

енергопостачальних компаній спостерігається збільшення обсягу вхідного 

грошового потоку від операційної діяльності.  
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Рис.2.2. Динаміка вхідного грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒊𝒏) середніх ЕК у 2010–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Що ж стосується динаміки вхідного грошового потоку від операційної 

діяльності малих енергопостачальних компаній, то впродовж 2010–2017 років 

вона має тенденцію до зростання (рис.2.3). Вхідний грошовий потік від 

операційної діяльності ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «ЕК 

«Чернівціобленерго» та ПАТ «Волиньобленерго» є подібними як за траєкторією 

динаміки, так і за абсолютним обсягом.  

Вхідний грошовий потік від операційної діяльності станом на 31.12.2017 

року у ПАТ «Волиньобленерго» складає 2429,37 млн.грн., у ВАТ 

«Тернопільобленерго» 2246,81 млн.грн., а у ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 

2195,44 млн.грн.  З рис.2.3. бачимо, що вхідний грошовий потік від операційної 

діяльності усіх малих ЕК зростає впродовж досліджуваного періоду. Абсолютна 

величина вхідного грошового потоку від операційної діяльності може слугувати 

лише орієнтиром, який відображає масштаби операційної діяльності, що 

8
6

0
.0

7

8
6

7
.0

3

1
3

1
1

.8
4

8
1

8
.2

8

7
3

5
.7

8

0
.0

0 9
8

3
.3

0

1
2

2
0

.7
1

1
2

0
5

.8
4

1
2

5
2

.0
2

1
2

1
2

.6
6

9
9

9
.6

7

1
8

8
4

.4
6

2
7

8
8

.1
1

2
9

3
1

.8
4

3
1

5
4

.6
8 4

9
3

6
.1

3

2
6

2
7

.6
5

2
7

5
1

.4
0

2
8

4
0

.9
9

3
0

6
7

.1
1

3
0

7
3

.0
9

3
0

9
0

.7
5

3
1

9
7

.9
0

3
8

5
6

.8
0

4
0

4
2

.2
9

4
2

0
5

.6
6

4
2

6
9

.7
1

4
3

3
5

.0
3

6
8

0
6

.6
4

7
3

3
1

.5
5

9
3

2
1

.7
6

9
4

7
6

.9
9

9
6

0
2

.1
4

0.00

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

10000.00

12000.00

П
А

Т
 «

Р
ів

н
ео

б
л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

Ч
ер

н
іг

ів
о
б

л
ен

ер
го

»

В
А

Т
 «

К
ір

о
в
о
гр

ад
о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

Х
м

ел
ь
н

и
ц

ь
к
о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

З
ак

ар
п

ат
тя

о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

С
у
м

и
о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

П
р

и
к
ар

п
ат

тя
о
б

л
ен

ер
го

»

В
А

Т
 «

Е
К

 «
Ж

и
то

м
и

р
о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

М
и

к
о
л
аї

в
о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

Ч
ер

к
ас

и
о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

Е
К

 Х
ер

со
н

о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

В
ін

н
и

ц
я
о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

Л
ь
в
ів

о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

П
о
л
та

в
ао

б
л
ен

ер
го

»

В
А

Т
 А

К
 «

Х
ар

к
ів

о
б

л
ен

ер
го

»

П
А

Т
 «

Е
К

 О
д

ес
ао

б
л
ен

ер
го

»

В
А

Т
 «

З
ап

о
р

іж
ж

я
о
б

л
ен

ер
го

»

2010р. 2017р.



83 

 

виражаються валовим обсягом надходження грошових коштів. Проте з позиції 

управління грошовими потоками, їх планування та контролю необхідною є 

деталізація вхідного грошового потоку від операційної діяльності. У розрізі 

окремих енергопостачальних компаній величини компонентів вхідного 

грошового потоку від операційної діяльності суттєво варіюються, оскільки ЕК 

суттєво відрізняються за масштабами господарської діяльності. Структура 

вхідного грошового потоку від операційної діяльності за 2010–2017 роки в 

розрізі компаній відображена в додатках (додатки Ж.1-Ж.6).  

 

 

Рис.2.3. Динаміка вхідного грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒊𝒏) малих ЕК у 2010–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

З проведеного аналізу бачимо, що протягом 2010–2017 років найбільша 

середня питома вага надходжень від реалізації електроенергії у структурі 

вхідного грошового потоку від операційної діяльності у ВАТ 

«Тернопільобленерго» – 98,78%,  ПАТ Львівобленерго 98,16%, ВАТ АК 

«Харківобленерго» 97,34%, найменша – у ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
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80,25% та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 88,86%, у решти коливається в межах 

89–97%. У деяких корпорацій значну потому вагу в структурі вхідного 

грошового потоку від операційної діяльності займають авансові платежі від 

споживачів за поставки електроенергії. До таких ЕК можна віднести: ПрАТ «ЕК 

«Житомиробленерго» 17,71%, ВАТ «Кіровоградобленерго» та ПАТ «ЕК 

Одесаобленерго» 7,03%, у решти даний показник не перевищує 7%.  

Решта надходжень від операційної діяльності (від нарахованих відсотків 

на залишок на поточному рахунку, отриманих штрафів від боржників, цільового 

фінансування та ін.) займають незначну питому вагу в структурі вхідного 

грошового потоку від операційної діяльності енергопостачальних компаній у 

2010–2017 роках. У результаті проведеного аналізу вхідного грошового потоку 

ЕК за 2010–2017 роки, можна дійти висновку, що на обсяг вхідного грошового 

потоку від операційної діяльності енергопостачальних компаній найбільше  

впливають з одного боку обсяг електроенергії який надійшов (або надійде) 

споживачам та її вартість  

 

Рис.2.4. Динаміка вихідного грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) великих ЕК у 2010–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 
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Іншою компонентою операційного грошового потоку є вихідний 

грошовий потік від операційної діяльності (𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ), який відображає вибуття 

грошових коштів у процесі операційної діяльності підприємства. На рис.2.4 

відобразимо динаміку вихідного грошового потоку від операційної діяльності 

найбільших ЕК у 2010–2017 роках.   

Як бачимо з рис.2.5 динаміка величини вихідного грошового потоку від 

операційної діяльності великих ЕК має циклічний характер, проте в цілому 

відмічається зростаюча тенденція впродовж досліджуваного періоду. За 

результатами 2017 року вихідний грошовий потік ПАТ «Київобленерго» 

становив 8967,4 млн.грн., ПАТ «Київенерго» 31293,3 млн.грн., ПАТ «ДТЕК 

«Дніпрообленерго» 39149,1 млн.грн. На рис.2.5 відобразимо динаміку вихідного 

грошового потоку середніх ЕК за 2010–2017 рр. 

 

 

Рис.2.5. Динаміка вихідного грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) середніх ЕК у 2010–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 
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Як бачимо з рис.2.5 протягом 2010–2017 років вихідний грошовий потік 

ЕК від операційної діяльності має тенденцію до зростання. Вихідний грошовий 

потік від операційної діяльності решти ЕК протягом 2010–2017 років зріс 

більше ніж у два рази.  

Щодо динаміки вихідного грошового потоку від операційної діяльності 

малих ЕК, то варто відзначити його висхідну траєкторію, зокрема у ПАТ 

«Волиньобленерго» він збільшився до 2265,7 млн.грн., ВАТ 

«Тернопільобленерго» він зріс до 2106,7 млн.грн., а у ПАТ «ЕК 

«Чернівціобленерго» зріс до 1983,27  млн.грн. станом на 31.12.2017р (рис.2.6).  

 

Рис.2.6. Динаміка вихідного грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) малих ЕК у 2010–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Сума вихідного грошового потоку від операційної діяльності відображає 

сукупну величину всіх виплат по операційній діяльності. Протягом 2010–2017 

років більшість компонентів вихідного грошового потоку по операційній 

діяльності зростають. В процесі аналізу вихідного грошового потоку ЕК від 

операційної діяльності важливого значення набуває оцінка його структури з 

метою виділення ключових компонентів, які впливають на його обсяг та 
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динаміку. Структура вихідного грошового потоку ЕК від операційної діяльності 

є досить неоднорідною у розрізі окремих компаній (додатки З.1–З.6).  

У середній структурі вихідного грошового потоку від операційної 

діяльності превалюють виплати на оплату авансів (А): 72,05% у ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго», 65,97% у ПрАТ «Київобленерго» та 62,72% у ПрАТ 

«Рівнеобленерго». Ця особливість політики управління операційними 

грошовими потоками обов’язково повинна бути врахована в процесі планування 

та контролю грошових потоків енергопостачальних даних компаній. При 

плануванні обсягів авансових платежів потрібно враховувати не минулі, а 

майбутні обсяги поставок електроенергії, що робить необхідним планування 

операційних вихідних грошових потоків.  

У зв’язку з цим, на нашу думку, доцільно виділити помірковану та 

агресивну політику планування і здійснення розрахунків з постачальником 

електроенергії (ДП «Енергоринок»). Більшість енергопостачальних компаній 

дотримується поміркованої політики здійснення оплати за вже поставлену та 

спожиту електроенергію. Проте три вищезгадані компанії здійснюють авансову 

форму оплати електроенергії, що є виразником їх високої платоспроможності та 

вищої якості планування грошових операційних потоків в часі. Виплати 

працівникам в середній структурі вихідного грошового потоку ЕК по 

операційній діяльності, оплата податків, зборів та соціальних внесків та інші 

виплати займають порівняно незначну питому вагу.  

Отже, з урахуванням специфіки господарської діяльності 

енергопостачальних компаній, за наслідками проведеного аналізу вихідного 

грошового потоку від операційної діяльності за 2010–2017 роки можна дійти 

висновку, що на обсяг вихідного грошового потоку від операційної діяльності в 

першу чергу впливають виплати, пов’язані з оплатою електроенергії, закупленої 

на оптовому ринку електроенергії у його оператора ДП «Енергоринок». У 

зв’язку з цим, при плануванні вихідного грошового потоку від операційної 

діяльності потрібно мати прогнозні обсяги електроенергії, яку планується 

закупити в майбутніх періодах та прогнозований тариф на купівлю 



88 

 

електроенергії на ОРЕ. Вагомою складовою вихідного грошового потоку від 

операційної діяльності ЕК є виплати працівникам, які залежать від планової 

кількості працівників, їх посадових окладів і розміру сформованого на цій 

основі фонду оплати праці. Ще однією суттєвою складовою вихідного 

грошового потоку ЕК від операційної діяльності є сплата податків, зборів і 

соціальних внесків. На планові величини цих компонентів вихідного грошового 

потоку ЕК  від операційної діяльності в першу чергу впливають планова 

величина об’єкта оподаткування, ставка податку, терміни сплати та ін.. 

Своєрідним результуючим показником, який резюмує рух коштів 

внаслідок операційної діяльності є чистий грошовий потік від операційної 

діяльності. Він є різницею між усіма надходженнями та вибуттями грошових 

коштів в процесі операційної діяльності ЕК (між обсягом вхідного та вихідного 

грошових потоків). Динаміку чистого грошового потоку від операційної 

діяльності найбільших енергопостачальних компаній протягом 2006–2017 років 

відобразимо на рис.2.7.  

 

Рис.2.7. Динаміка чистого грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕) великих ЕК у 2006–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

-1000.00

-500.00

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р.

ПАТ «Київобленерго» ПАТ «Київенерго» ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»



89 

 

Варто зазначити, що чистий грошовий потік від операційної 

енергопостачальних компаній протягом 2006–2009 років у фінансовій звітності 

розраховувався непрямим методом, а за 2010–2017 роки – прямим. Специфіка 

розрахунку чистого грошового потоку непрямим методом полягає в тому, що 

його основа (чистий прибуток і амортизація) коригуються на зміни у окремих 

статтях активів і пасивів балансу. При застосуванні ж прямого методу чистий 

грошовий потік від операційної діяльності розраховується на основі 

надходження і вибуття коштів від різних груп стейкхолдерів та видів 

господарських операцій в процесі діяльності енергопостачальних компаній.  

З урахуванням зазначеного вважаємо, що непрямий метод дозволяє 

визначити лише статичну величину чистого грошового потоку (з позиції 

залишку грошових коштів) станом на певну дату, проте не відображає 

господарських операцій внаслідок яких він формується. Тому, враховуючи 

особливості сутності грошових потоків, які пов’язані саме з рухом грошових 

коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємством, вважаємо 

прямий метод розрахунку чистого грошового потоку від операційної діяльності 

більш інформативним в контексті виявлення передумов для планування та 

контролю грошових потоків енергопостачальних компаній. 

Як бачимо з рис.2.7 чистий грошовий потік від операційної діяльності 

найбільших енергопостачальних компаній суттєво коливається протягом 

досліджуваного періоду, досягаючи навіть в окремі періоди (у ПАТ 

«Київенерго» у 2007р. та 2016р., ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» у 2013р.) 

від’ємних значень. Серед трьох найбільших ЕК найменший обсяг чистого 

грошового потоку від операційної діяльності характерний для ПАТ 

«Київобленерго», величина якого протягом 2006–2017 років зросла з 63,61 

млн.грн. у 2006р. до 922,74 млн.грн. за підсумками 2017р.  

Найбільший розмір варіації чистого грошового потоку від операційної 

діяльності характерний для ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго», величина якого 

коливається від –797,09 млн.грн. у 2013р. до 1630,45 млн.грн. у 2016р. Щодо 

обсягу чистого грошового потоку від операційної діяльності ПАТ «Київенерго», 
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то він до 2015 р. зростає, а потім зменшується до 905,29 млн.грн. Динаміку 

чистого грошового потоку від операційної діяльності середніх ЕК відобразимо 

на рис.2.8. 

 

 

Рис.2.8. Динаміка чистого грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕) середніх ЕК у 2006–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.8 чистий грошовий потік від операційної діяльності 

середніх ЕК протягом 2006–2017 років у більшості енергопостачальних 

компаній має тенденцію до зростання. Динаміку чистого грошового потоку 

малих ЕК відобразимо на рис.2.9. Як бачимо з рис.2.9 чистий грошовий потік 

від операційної діяльності малих ЕК має циклічну тенденцію протягом 2006–

2017 років. Чистий грошовий потік від операційної діяльності ПАТ 

«Волиньобленерго» збільшився до 163,65 млн.грн. за підсумками 2017 року, у 

ВАТ «Тернопільобленерго» збільшився до 140,13 млн.грн., а для ПАТ «ЕК 

Чернівціобленерго» характерна найбільша тенденція до зростання до 212,17 

млн.грн. за підсумками 2017 року. 
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Рис.2.9. Динаміка чистого грошового потоку від операційної 

діяльності (𝑶𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕) малих ЕК у 2006–2017 роках (млн.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

На основі проведеного аналізу чистого грошового потоку від операційної 

діяльності енергопостачальних компаній у 2006–2017 роках, можна дійти 

висновку, що його величина в першу чергу залежить від ефективності 

управління грошовими потоками, яка в контексті чистого грошового потоку 

виражається в його максимізації. З одного боку великі енергопостачальні 

компанії мають більші масштаби діяльності та більші потенційні можливості 

щодо максимізації абсолютної величини чистого грошового потоку від 

операційної діяльності.  

Проте з іншого, їх операційна діяльність досить часто супроводжується 

неефективною політикою управління грошовими потоками, що виражається в 

зменшенні обсягів надходження грошових коштів та надмірними виплатами по 

операційній діяльності, результатом такої політики є низьке (в порівнянні з 

потенційно можливим) значення чистого грошового потоку від операційної 

діяльності. У процесі дослідження встановлено, що ключовим ціновим 

фактором, який впливає на величину вхідного та вихідного і як наслідок 

чистого операційного грошового потоку енергопостачальних компаній України 

є вартість електроенергії, яка формується на оптовому ринку електроенергії 
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(ОРЕ). Динаміку середніх цін купівлі та продажу на електроенергії відобразимо 

на рис.2.10. 

 

 
Рис.2.10. Динаміка середніх цін купівлі та продажу електроенергії на  

ОРЕ за 2013-2019 роки  

*Джерело: Побудовано автором на основі [78] 

 

Як бачимо з рис.2.10 за досліджуваний період вдвічі збільшилась як ціна 

за якою продають електроенергію виробники, так і похідна від неї 

середньозважена ціна купівлі електроенергії постачальниками 

(енергопостачальними компаніями). Ключовими факторами, які впливають на 

середньозважену вартість електроенергії є обсяг електроенергії, вироблений 

генеруючими компаніями (АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ВЕС, СЕС та ін.) та її вартість.  

На рис.2.11 відобразимо структуру виробництва електроенергії в Україні 

за 2013-2017 роки за типами генерації. З рис.2.11 бачимо, що найбільше 

електроенергії виробляють атомні електростанції, питома вага в обсязі 

виробництва електроенергії яких зросла з 44,27% у 2013 році до 56,46%. Далі за 

обсягами виробництва електроенергії йдуть генеруючі компанії ТЕС та 

теплоелектроцентралі ТЕЦ, сукупна частка яких в обсягах виробництва 

електроенергії найвищою була у 2013 році і складала 47%, проте за підсумками 

2017 року зменшилась до 35%. 
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Рис.2.11. Структура виробництва електроенергії в Україні за типами 

генерації у 2013-2017 роках  

*Джерело: Побудовано автором на основі [103] 

 

Далі перейдемо до аналізу формування вартості електроенергії. З цією 

метою побудуємо рис.2.12, на якому відобразимо динаміку структури вартості 

електроенергії за типами генерації. З рис.2.12 бачимо, що попри те, що обсяги 

виробництва електроенергії найбільшими є у атомних електростанцій, у 

структурі вартості електроенергії домінуючу роль відіграє електроенергія, 

вироблена на ТЕС та ТЕЦ, питома вага якої складає від 60,29% (2017р.) до 

70,67% (2013р.) вартості усієї електроенергії, виробленої в Україні. 

Одним із найбільш вагомих факторів, який вплинув на зростання ціни на 

ринку електроенергії України починаючи з 2016 року стало прийняття 

постанови НКРЕКП від 03.03.2016 року №289 «Про затвердження порядку 

формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії» [86], яка 

отримала неформальну назву «Роттердам плюс». Ця методика визначає ціну, за 

якою ТЕС продають електроенергію ДП «Енергоринок». Вартість 

електроенергії для теплових електростанцій за якою її купує ДП «Енергоринок» 

на основі вищезгаданої методики визначає НКРЕКП з урахуванням собівартості 
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виробництва електроенергії, основною складовою якої є вартість вугілля, яке 

спалюють ТЕС. 

 

 

Рис.2.12. Структура вартості електроенергії в Україні за типами 

генерації у 2013-2017 роках 

*Джерело: Побудовано автором на основі [78] 

 

Постанова НКРЕКП №289 визначає, що вартість вугілля, яка включається 

до собівартості виробництва електроенергії ТЕС не повинна перевищувати 

вартість вугілля, придбаного у морських портах Амстердаму, Роттердаму, 

Антверпену плюс вартість доставки його морем в Україну. В табл.2.1 

відобразимо структуру середньозваженої ціни купівлі електроенергії на ОРЕ.  

З табл.2.1 бачимо, що найдорожчою в Україні є зелена енергетика, проте її 

частка в обсягах виробництва електроенергії є незначною, тому цей фактор не є 

визначальним у підвищенні ціни електроенергії на ОРЕ. Натомість з 

урахуванням структури виробництва електроенергії за типами генерації 

(рис.2.12), основним фактором зростання середньозваженої ціни електроенергії 

на ОРЕ є суттєве збільшення ціни продажу електроенергії ТЕС та ТЕЦ, 

зумовлене запровадженням методики «Роттердам плюс».  
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Таблиця 2.1 

Динаміка та структура середньозваженої ціни купівлі та продажу 

електроенергії на ОРЕ у 2013-2017 роках, (грн./кВт)  

 Показники 2013р 2014р 2015р 2016р 2017р 

Середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ 

виробниками, в тому числі: 
0,47 0,62 0,74 1,01 0,99 

ДП «НАЕК «Енергоатом» 0,22 0,28 0,43 0,51 0,47 

ГК ТЕС 0,62 0,90 0,98 1,67 1,78 

ГЕС, крім ГЕС, що працюють за «зеленим 

тарифом» 
0,22 0,30 0,84 0,70 0,27 

Виробники, що працюють за «зеленим 

тарифом», в тому числі: 
1,94 2,14 3,35 4,00 4,19 

ГЕС 1,26 1,85 2,96 3,80 3,83 

ВЕС 1,23 1,78 2,76 3,37 3,48 

СЕС 4,98 7,07 7,04 8,45 9,58 

Виробники е/е з біомаси 1,34 1,95 3,03 3,75 3,84 

ТЕЦ та інші 1,05 1,41 1,66 1,55 1,96 

Середня ціна купівлі електроенергії з ОРЕ 

постачальниками, в тому числі: 
0,52 0,67 0,83 1,14 1,11 

Постачальники електроенергії за 

регульованим тарифом 
0,50 0,65 0,81 1,12 1,09 

Постачальники електроенергії за 

нерегульованим тарифом 
0,67 0,83 1,10 1,37 1,32 

*Джерело: Побудовано автором на основі [78] 

 

На нашу думку, ринок електроенергії повинен бути конкурентним та 

враховувати реальний попит і пропозицію на електроенергію, ціна має 

формуватись на основі їх взаємодії, а не встановлюватись директивно 

регулятором на основі різноманітних методик, що створюють можливість для 

зловживань. За нинішньої моделі основним гравцем ринку, який дає найнижчу 

ціну є НАЕК «Енергоатом». Водночас ця компанія недоотримує прибутки, які 

вона могла б мати якби напряму продавала електроенергію постачальникам за 

середньо ринковою ціною, втрачаючи при цьому потенційний інвестиційний 

ресурс для модернізації.  

Натомість, за нинішньої моделі, надприбутки отримують власники ТЕС та 

ТЕЦ за рахунок того, що мають можливість закупити вітчизняне дешевше 

вугілля, яке у деяких випадках вдвічі дешевше імпортованого. Проте під час 

визначення вартості електроенергії, виробленої ТЕС та ТЕЦ згідно методики 
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«Роттердам плюс» при калькуляції собівартості буде використовуватись саме 

ціна імпортованого вугілля. Така ситуація на ОРЕ дає можливість 

підприємствам ТЕС та ТЕЦ заробляти на маржі між ціною імпортованого та 

вітчизняного вугілля. 

Постановою НКРЕКП від 23.08.2018р. №894 скасовано постанову №289 від 

03.03.2016р. у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про ринок 

електричної енергії». З урахуванням того факту, що новий ринок електроенергії 

(складається з балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг, ринку «на 

добу наперед» та внутрішньодобового ринку, двосторонні договори) почне 

діяти з 1 липня 2019 року, то саме з цієї дати реально перестане діяти  постанова 

НКРЕКП №289. 

Результати проведеного аналізу грошового потоку від операційної 

діяльності енергопостачальних компаній необхідно враховувати в процесі його 

планування та прогнозування. Згідно пропонованої в першому розділі 

концептуальної моделі планування грошових потоків, процес планування 

грошових потоків від операційної діяльності доцільно починати з розробки 

довгострокового прогнозу операційного грошового потоку на 5 років, на період 

2018–2022 роки.  

З метою розробки довгострокового плану–прогнозу операційного 

грошового потоку використаємо можливості Microsoft Excel. Прогноз грошових 

потоків від операційної діяльності відрізняється від плану тим, що є орієнтиром 

та має ймовірнісний характер. Функція Microsoft Excel «forecast» дозволяє на 

базі даних щодо фактичних обсягів вхідного та вихідного грошових потоків від 

операційної діяльності енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки на 

основі лінійного наближення спрогнозувати їх значення на наступних 5 років.  

Результати побудованого довгострокового плану–прогнозу грошових 

потоків від операційної діяльності енергопостачальних компаній на 2018–2022 

роки відобразимо в додатку З.7. Розраховані в додатку прогнозні значення 

обсягу грошового потоку від операційної діяльності енергопостачальних 

компаній на 2018–2022 роки можуть використовуватись в якості 
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довгострокових індикаторів в процесі планування грошових потоків.З метою 

систематизації методичних підходів щодо визначення планового обсягу 

грошових потоків від операційної діяльності побудуємо табл. 2.2, у якій 

відобразимо авторську методику планування чистого грошового потоку від 

операційної діяльності енергопостачальних компаній.  

Таблиця 2.2 

Методика визначення планового чистого грошового потоку від операційної 

діяльності енергопостачальних компаній України 

№ Показник Формула розрахунку Складові формули 

1 

Планова величина 

чистого 

грошового потоку 

від операційної 

діяльності, 

𝑂𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 (𝑝) 

𝑂𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 (𝑝) = 𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛(𝑝) − 𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 (𝑝) 

𝑄𝑝  – сукупний обсяг закупівлі 

електроенергії у плановому періоді;  

𝑄𝑖  – плановий обсяг постачання і–

му споживачу електроенергії; 

𝑡𝑖(𝑝𝑙𝑎𝑛 ) – середньо відпускний тариф 

на електроенергію для і–го 

споживача у плановому періоді; 

𝑡𝑝(𝑝𝑙𝑎𝑛 ) – плановий середньо–

зважений тариф на купівлю 

електроенергії у плановому періоді; 

𝐾𝑖(𝑝𝑙𝑎𝑛 ) – плановий коефіцієнт оплат 

і–го споживача; 

𝐾𝑝(𝑝𝑙𝑎𝑛 ) – плановий коефіцієнт 

оплат енергопостачальної компанії; 

𝐴𝐸𝑝– плановий обсяг надходжень 

від авансових платежів; 

𝐴𝑃𝑝– плановий обсяг сплати авансів 

енергопостачальною компанією; 

𝐼𝑝  – планова величина надходжень 

від банківських відсотків; 

𝐷𝑝  – плановий обсяг надходжень від 

боржників; 

𝑇𝐹𝑝  – плановий обсяг надходжень 

від цільового фінансування; 

𝑇𝐸𝑝– планова величина повернення 

податків та інших обов’язкових 

платежів; 

𝑇𝑃𝑝  – планова величина сплати 

податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; 

𝑆𝑝  – планова величина виплат 

працівникам; 

𝑂𝐸𝑝– плановий обсяг інших 

надходжень від операційної 

діяльності; 

𝑂𝑃𝑝  – плановий обсяг інших 

платежів по операційній діяльності. 

2 

Плановий обсяг 

вхідного 

грошового потоку 

від операційної 

діяльності, 

𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛(𝑝) 

𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛 𝑝 = 𝐸𝐸𝑝 + 𝐴𝐸𝑝 + 𝐼𝑝 + 𝐷𝑝 + 𝑇𝐹𝑝
+ 𝑇𝐸𝑝 + 𝑂𝐸𝑝  

 

3 

Плановий обсяг 

вихідного 

грошового потоку 

від операційної 

діяльності, 

𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 (𝑝) 

𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 (𝑝) = 𝐸𝑃𝑝 + 𝐴𝑃𝑝 + 𝑆𝑝 + 𝑇𝑃𝑝 + 𝑂𝑃𝑝  

4 

Планові 

надходження від 

постачання 

електроенергії, 

𝐸𝐸𝑝  

𝐸𝐸𝑝 =  𝑄𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝑡𝑖(𝑝𝑙𝑎𝑛 ) × 𝐾𝑖(𝑝𝑙𝑎𝑛 ) 

5 

Планові виплати 

за купівлю 

електроенергії, 

𝐸𝑃𝑝  

𝐸𝑃𝑝 = 𝑄𝑝 × 𝑡𝑝(𝑝𝑙𝑎𝑛 ) × 𝐾𝑝(𝑝𝑙𝑎𝑛 ) 

*Джерело: Розроблено автором 
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Пропонована авторська методика визначення планового обсягу чистого 

грошового потоку від операційної діяльності енергопостачальних компаній 

(𝑂𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 (𝑝)) враховує вплив ключових факторів, які визначають грошові потоки 

від операційної діяльності. Планові обсяги авансових платежів  визначають ті 

грошові потоки, які надійдуть від споживачів у плановому періоді в рахунок 

майбутніх поставок електроенергії. Вони визначаються на основі договірних 

умов між постачальником та споживачем електроенергії. Для планування 

грошових потоків від операційної діяльності енергопостачальних компаній 

необхідно визначити, якими будуть обсяги авансових платежів у плановому 

періоді.  

Плановий обсяг надходжень від боржників визначається на основі аналізу 

претензійно–позовної роботи з боржниками по погашенню штрафних санкцій за 

несвоєчасну оплату електроенергії. Планова величина надходжень від 

банківських відсотків на поточному рахунку визначається на основі залишку 

грошових коштів на рахунку та відсоткової ставки, яка нараховується на 

відповідну суму залишку. Плановий обсяг надходжень від цільового 

фінансування визначається на основі аналізу державних програм, які 

передбачають надання преференцій певним групам споживачів електроенергії. 

Планова величина сплати податків визначається на основі застосування до 

планового об’єкта оподаткування ставок податків, актуальних на плановий 

період часу і розрахунку на цій основі податків і зборів, які справляються до 

бюджету. Планова величина повернення податків визначається на основі 

аналізу сум надлишково сплачених до бюджету, або обсягів постачання 

електроенергії закордон, якщо мова йде про відшкодування ПДВ.  

Плановий обсяг виплат працівникам залежить від обсягу фонду оплати 

праці на плановий період. Інші планові надходження та виплати визначаються 

на основі розрахункових прогнозних значень на плановий період. Планові 

обсяги закупівлі та постачання електроенергії залежать від обсягів споживання 

електроенергії в плановому періоді. Прогнозовані значення обсягів споживання 

електроенергії розраховуються індивідуально по кожному споживачу. Разом з 
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тим на плановий обсяг вхідного грошового потоку від операційної діяльності 

впливає середньозважений відпускний тариф на електроенергію, який 

затверджується постановою НКРЕКП. Тариф на куповану енергопостачальними 

компаніями електроенергію визначається ситуацією, яка складається на ОРЕ та 

залежить від обсягів виробництва електроенергії різними типами виробників та 

тарифами на відпуск електроенергії для енергогенеруючих компаній, які також 

встановлюються регулятором. 

Крім обсягу постачання (закупівлі) електроенергії та середньозваженого 

тарифу на відпуск (купівлю) електроенергії у методику планування грошових 

потоків від операційної діяльності включено коефіцієнти оплат кожного 

окремого споживача електроенергії (𝐾𝑖 ) та власне самої енергопостачальної 

компанії (𝐾𝑝), які з одного боку відображають рівень розрахункової дисципліни 

споживачів електроенергії (та самої енергопостачальної компанії), а з іншого 

детермінують реальні обсяги надходжень та виплат грошових коштів у процесі 

операційної діяльності енергопостачальних компаній. 

На нашу думку, коефіцієнти оплат споживача та енергопостачальної 

компанії можуть бути ефективними інструментами оперативного контролю 

грошових потоків від операційної діяльності енергопостачальних компаній. 

Коефіцієнт оплат окремого споживача електроенергії ( 𝐾𝑖 ) пропонуємо 

розраховувати як співвідношення обсягу грошових коштів, які надійшли (якщо 

це фактичний коефіцієнт оплат) або надійдуть (якщо плановий коефіцієнт 

оплат) від нього за спожиту електроенергію до вартості поставленої 

електроенергії. Він розраховується за наступною формулою: 

𝐾𝑖 =
𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛 (𝑖)

𝐸𝑖
                                                    (2.1), 

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

споживача; 𝐸𝑖  – вартість електроенергії поставленої і-му споживачу. З позиції 

надходження грошових коштів максимально сприятливим є значення даного 

коефіцієнта на рівні більшому за 1, що характеризує ситуацію при якій у 

споживача немає заборгованості за спожиту електроенергію, а наявними є 
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авансові платежі в рахунок майбутніх поставок електроенергії. В умовах 

конфіденційності інформації щодо стану розрахунків окремих споживачів на 

основі даних фінансової звітності енергопостачальних компаній можна 

запропонувати консолідовану модифікацію коефіцієнта оплат споживачів. Його 

можна визначити як співвідношення надходжень грошових коштів від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) (р.3000 Ф.№3) плюс надходження від 

покупців та замовників (р.3015 Ф.№3) до виручки від реалізації продукції за 

період (р.2000 Ф.№2+ПДВ). Результати розрахунків консолідованого 

коефіцієнта оплат споживачів енергопостачальних компаній відобразимо у 

вигляді рис.2.13. 

 

Рис.2.13. Фактичне значення консолідованого коефіцієнта оплат 

споживачів енергопостачальних компаній України у 2017 році 

*Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності за 2017 р. 
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підприємств є більшим за 1. Таким чином проблеми із розрахунковою 

дисципліною у 2017 році є у 11 із 23 досліджуваних підприємств. З метою 

організаційного забезпечення оперативного контролю вхідного грошового 

потоку від операційної діяльності енергопостачальних компаній з 

використанням коефіцієнта оплат ( 𝐾𝑖 ) можна запропонувати наступний 

алгоритм рис.2.14.  

 

 

Рис.2.14. Алгоритм оперативного контролю вхідного грошового 

потоку від операційної діяльності 𝑶𝑪𝑭𝒊𝒏 𝒑  

*Джерело: Розроблено автором 

 

Як бачимо з алгоритму, наведеного на рис.2.14, відправною точкою 

контролю вхідного грошового потоку від операційної діяльності 𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛  𝑝  
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оплат 𝐾𝑖(𝑓𝑎𝑐𝑡 )  окремого споживача. Далі необхідною є ідентифікація типу 

споживача з урахуванням того, якого значення набуває коефіцієнт оплат. Якщо 

він менше 1, то споживач є боржником, якщо більше 1, то авансовим 

споживачем. На нашу думку, ідентифікація типу споживача є важливим 

компонентом контролю вхідного грошового потоку від операційної діяльності 

енергопостачальних компаній, оскільки для управління грошовими потоками 

від кожної з цим груп споживачів електроенергії вимагає застосування 

специфічних методів та інструментів планування та контролю грошових 

потоків. 

Наступним етапом оперативного контролю вхідного грошового потоку 

енергопостачальних компаній від операційної діяльності є порівняння 

фактичного значення коефіцієнта оплат з його плановою величиною. Якщо 

фактичне значення коефіцієнта оплат перевищує планове, то в цьому випадку 

проводиться коригування планового обсягу вхідного грошового потоку 

енергопостачальних компаній в бік збільшення. В ситуації, коли фактичне 

значення коефіцієнта оплат є меншим за планове, то в цьому випадку плановий 

обсяг вхідного грошового потоку від операційної діяльності зменшується. 

Варто зазначити, що контроль вхідного грошового потоку від операційної 

діяльності з використанням механізму моніторингу, який базується на 

розрахунку планових та фактичних коефіцієнтів оплат та їх порівнянні, в першу 

чергу є доцільним лише для великих споживачів електроенергії, якими можуть 

бути промислові споживачі, бюджетні та комунальні установи та інші. Це 

пояснюється тим фактом, що вхідний грошовий потік від операційної діяльності 

енергопостачальних компаній найбільш чутливий до рівня оплати найбільших 

споживачів електроенергії.  

З урахуванням зазначеного, з метою оперативного контролю вхідного 

грошового потоку від операційної діяльності пропонуємо проводити постійний 

моніторинг коефіцієнтів оплат найбільших споживачів електроенергії на основі 

пропонованого в розділі алгоритму. Енергопостачальні компанії мають власну 

специфіку у використанні грошових коштів, які надходіть від споживачів за 
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поставлену електроенергію. Грошові потоки, які надходять від споживачів 

електроенергії, зараховуються на спеціальний розподільчий рахунок, 

використання коштів з якого контролюється НКРЕКП. При відсутності 

простроченої заборгованості перед ДП «Енергоринок» всі кошти з 

розподільчого перераховуються на поточний рахунок енергопостачальної 

компанії. При наявності простроченої заборгованості перед ДП «Енергоринок» 

НКРЕКП може прийняти рішення про зарахування частини коштів на поточний 

рахунок, а частини – у погашення заборгованості перед ДП «Енергоринок». 

Зазначена особливість регулювання грошових потоків енергопостачальних 

компаній з боку держави обовязково повинна бути врахована в процесі 

планування та контролю грошових потоків. 

Важливим індикатором, який впливає на обсяг вихідного грошового потоку 

від операційної діяльності 𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 , є коефіцієнт оплат енергопостачальної 

компанії за куповану на ОРЕ електроенергію 𝐾𝑝 . Зазначений коефіцієнт 

розраховується як співвідношення оплати ДП «Енергоринок» за куповану на 

ОРЕ електроенергію до сумарної вартості купованої електроенергії. Плановий 

коефіцієнт оплат енергопостачальної компанії 𝐾𝑝(𝑝𝑙𝑎𝑛 )  відображає частину 

вартості електроенергії, яка буде оплачена енергопостачальною компанією в 

плановому періоді. Коефіцієнт оплат енергопостачальної компанії за куповану 

на оптовому ринку електроенергію розраховується наступним чином: 

𝐾𝑝 =
𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡  (𝑡)

𝐸𝑝 (𝑡)
                                                    (2.2), 

де 𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 (𝑡) – обсяг виплат ДП «Енергоринок» за куповану електроенергію за 

період t; 𝐸𝑝(𝑡) – вартість купленої електроенергії в період t. З позиції свободи 

використання грошових коштів сприятливим є значення даного коефіцієнта на 

рівні більшому за 1, що характеризує ситуацію при якій у енергопостачальної 

компанії немає заборгованості перед ДП «Енергоринок» за куповану на ОРЕ 

електроенергію і при цьому НКРЕКП не становлює обмежень щодо 

перерахування грошових коштів з розподільчого рахунку на поточний. З метою 

оперативного контролю вихідного грошового потоку від операційної діяльності 
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енергопостачальних компаній з використанням коефіцієнта оплат компанії 𝐾𝑝  

можна запропонувати наступний алгоритм рис.2.15. 

 

 

Рис.2.15. Алгоритм оперативного контролю вихідного грошового 

потоку від операційної діяльності 𝑶𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕 𝒑  

*Джерело: Розроблено автором 
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використання грошових коштів, які надходять на розподільчі рахунки 

енергопостачальних компаній є значення фактичного коефіцієнта оплат на рівні 

більшому за 1. Наступним етапом оперативного контролю вихідного грошового 
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потоку енергопостачальних компаній від операційної діяльності є порівняння 

фактичного значення коефіцієнта оплат енергопостачальної компанії з його 

плановою величиною. Якщо фактичне значення коефіцієнта оплат перевищує 

планове, то в цьому випадку проводиться коригування планового обсягу 

вихідного грошового від операційної діяльності в бік збільшення. В ситуації, 

коли фактичне значення коефіцієнта оплат є меншим за планове, то в цьому 

випадку плановий обсяг вихідного грошового потоку від операційної діяльності 

зменшується. 

Отже, на основі проведеного аналізу грошових потоків ЕК від операційної 

діяльності протягом 2006–2017 років можна дійти висновків, що у структурі 

вхідного грошового потоку від операційної діяльності основну питому вагу 

займають надходження від споживачів за спожиту електроенергію, надані ними 

аванси. У зв’язку з цим у пропонованій методиці планування та контролю 

грошових потоків основна увага приділяється плануванню саме цих 

компонентів вхідного грошового потоку від операційної діяльності, які сукупно 

складають понад 90% його обсягу. Разом з тим вихідний грошовий потік від 

операційної діяльності енергопостачальних компаній залежить від обсягів 

закупівлі електроенергії, середніх тарифів на її купівлю, величини податків і 

зборів, які сплачуються енергопостачальними компаніями, та виплат 

працівникам. З 2016 року на вартість електроенергії найбільший вплив мало 

запровадження методики «Роттердам плюс», що призвело до зростання вартості 

електроенергії, виробленої ТЕС та ТЕЦ. 

Сформовані в підрозділі підходи щодо довгострокового прогнозування 

грошових потоків дозволяють визначити довгострокові орієнтири операційних 

грошових потоків, що можуть бути використані в процесі планування грошових 

потоків від операційної діяльності. Пропонована в даному підрозділі методика 

планування грошових потоків від операційної діяльності дозволяє визначити 

обсяг грошового потоку від операційної діяльності на плановий рік. 

При плануванні грошових потоків від операційної діяльності основну 

увагу необхідно приділяти факторам, які в найбільшій мірі впливають на обсяг 
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операційного грошового потоку. До таких факторів відносять: вартість та осяг 

поставленої споживачам електроенергії, рівень розрахунків за електроенергію 

та тарифи на неї. Врахування прогнозованих тенденцій зазначених факторів, які 

очікуються в майбутніх періодах, є основою для планування грошових потоків 

від операційної діяльності та контролю за ними.  

В основі пропонованого механізму оперативного контролю грошових 

потоків від операційної діяльності енергопостачальних компаній на нашу думку 

повинен бути моніторинг коефіцієнтів оплат як споживача так і самої компанії. 

Зазначені коефіцієнти є ефективними інструментами планування та контролю 

грошових потоків енергопостачальних компаній від операційної діяльності. 

 

 

2.2. Оцінка грошових потоків від інвестиційної та фінансової 

діяльності 

 

 

Грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності обумовлені 

надходженням та вибуттям грошових коштів, які виникають у процесі 

господарської діяльності підприємств, і пов’язані з одного боку із вкладенням 

грошових коштів у об’єкти реального та фінансового інвестування та 

отриманням доходів від здійснених інвестицій, а з іншого – із залученням 

фінансових ресурсів на фінансовому ринку та їх обслуговуванням.  

Всі надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 

виокремимо у вхідний грошових потік від інвестиційної діяльності (𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 ), а 

витрачання – у вихідний грошовий потік від інвестиційної діяльності (𝐼𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ). 

Вхідний грошовий потік ЕК від інвестиційної діяльності (𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 ) є сукупними 

грошовими надходженнями від реалізації фінансових інвестицій (також від 

погашення наданих позик), отримання відсотків за надання позик, дивідендів 

від володіння акціями інших підприємств, від реалізації необоротних активів та 

інші види надходжень грошових коштів, що пов’язані з інвестиційною 

діяльністю. Динаміка вхідного грошового потоку ЕК від інвестиційної 
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діяльності ( 𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 )  протягом 2006–2017 років в розрізі окремих корпорацій 

показує, що вони є не однаковими за обсягами вхідного грошового потоку. 

Обсяг вхідного грошового потоку енергопостачальних компаній напряму 

залежить від величини здійснених реальних та фінансових інвестицій у 

попередніх періодах.  

У зв’язку з цим обсяг вхідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності є результатом інвестиційної активності у попередніх періодах, а 

обсяг вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності – результатом 

інвестиційної активності звітного періоду. Для характеристики ретроспективної 

інвестиційної активності енергопостачальних корпорацій, вираженої обсягом 

вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності доцільно здійснити їх 

групування, в якості критерію поділу виберемо середньорічне значення (𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 ) 

за 2006–2017 роки.  

В результаті з позиції ретроспективної інвестиційної активності всі ЕК 

можна поділити на 3 групи: інвестиційно–активні (обсяг середньорічного 

вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності понад 50 млн.грн., 

сукупний вхідний грошовий потік від інвестиційної діяльності за 

досліджуваний період понад 500 млн.грн.), інвестиційно–помірковані (обсяг 

середнього вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності від 1 до 50 

млн.грн., сукупний вхідний грошовий потік від інвестиційної діяльності за 

досліджуваний період від 10 млн.грн. до 500 млн.грн.) та інвестиційно–пасивні 

(обсяг середнього 𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛  менше 1 млн.грн., сукупного менше 10 млн.грн.).  

Обсяг вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності є наслідком 

реалізації інвестиційної політики енергопостачальних компаній. Ті 

енергопостачальні корпорації, які мають надлишок тимчасово вільних грошових 

коштів, мають можливість здійснювати фінансові інвестиції. Результатом 

проведення активної інвестиційної політики є більші в порівнянні з іншими 

енергопостачальними компаніями обсяги вхідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності. Динаміку вхідного грошового потоку від інвестиційної 
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діяльності інвестиційно–активних ЕК протягом 2006–2017 років відобразимо на 

рис.2.16. 

 

 

Рис.2.16. Динаміка вхідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності 𝑰𝑪𝑭𝒊𝒏 інвестиційно–активних ЕК у 2006–2017 роках 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.16 вхідний грошовий потік від інвестиційної діяльності 

інвестиційно–активних ЕК протягом 2006–2017 років суттєво коливається 

протягом досліджуваного періоду як по рокам, так і по окремим компаніям. 

Найбільшого значення протягом досліджуваного періоду у 874171 тис.грн. 

вхідний грошовий потік від інвестиційної діяльності набуває у 2010 році у ВАТ 

«Кіровоградобленерго». Найменше значення вхідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності характерне для ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» за 

підсумками 2012р. – 275 тис.грн., за досліджуваний період вхідний грошовий 

потік від інвестиційної діяльності збільшився з 1399 тис.грн. у 2006 році до 9300 

тис.грн. у 2017р. 
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Вхідний грошовий потік від інвестиційної діяльності ПАТ «Київенерго» 

збільшився з 44911 тис.грн. станом на 31.12.2006р. до 278491 тис.грн. станом на 

31.12.2017р. Вхідний грошовий потік від інвестиційної діяльності ВАТ «ЕК 

Житомиробленерго» суттєво зріс з 11711 тис.грн. у 2006 році до 51507 тис.грн. 

у 2017–му. Щодо ПрАТ «Кіровоградобленерго», то його вхідний грошовий 

потік від інвестиційної діяльності має тенденцію до зменшення з 52549 тис.грн. 

до 3942 тис.грн. у 2017–му.  

На основі проведеного аналізу динаміки вхідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності інвестиційно–активних енергопостачальних компаній 

бачимо, що пік інвестиційної активності даних компаній припадав на 2009–2010 

роки, коли значення вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності є 

максимальними. З метою відображення динаміки вхідного грошового потоку 

від інвестиційної діяльності інвестиційно–поміркованих ЕК протягом 2006–

2017 років побудуємо рис.2.17. 

 

Рис.2.17. Динаміка вхідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності 𝑰𝑪𝑭𝒊𝒏 інвестиційно–поміркованих ЕК у 2006–2017 роках 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 
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Як бачимо з рис.2.17 обсяги вхідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності інвестиційно–поміркованих ЕК є нерівномірними. У більшості ЕК 

спостерігається збільшення досліджуваного показника на протязі 2006–2017 

років. Разом з тим у деяких ЕК спостерігається його зменшення. Аналогічна 

тенденція спостерігається і у ПАТ «Полтаваобленерго, вхідний грошовий потік 

від інвестиційної діяльності якого зменшився з 2348 тис.грн. до 0 за 2006–2017 

роки, грошовий потік ВАТ «Запоріжжяобленерго» зменшився з 2552 тис.грн. до 

0 за досліджуваний період. 

Як бачимо з проведеного аналізу вхідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності інвестиційно–поміркованих енергопостачальних 

компаній з одного боку його обсяг є значно меншим ніж в попередньої групи, 

проте в більшості компаній має тенденцію до зростання, що свідчить про 

підвищення інвестиційної активності даних підприємств. З метою відображення 

динаміки вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності інвестиційно–

пасивних ЕК побудуємо рис.2.18. 

 

 

Рис.2.18. Динаміка вхідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності 𝑰𝑪𝑭𝒊𝒏 інвестиційно–пасивних ЕК у 2006–2017 роках (тис.грн.) 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 
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Як бачимо з рис.2.18 абсолютна величина вхідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності інвестиційно–пасивних ЕК протягом 2006–2017 років 

має  нестабільну тенденцію, що знаходить своє вираження у зростанні даного 

показника у ПАТ «Волиньобленерго» з 295 тис.грн. у 2006 році до 1394 тис.грн. 

у 2017 році. У решти ж інвестиційно–пасивних ЕК обсяг вхідного грошового 

потоку від інвестиційної діяльності є незначним, а на протязі останніх декількох 

років взагалі набуває нульового значення, що є свідченням низької 

ретроспективної інвестиційної активності даних енергопостачальних компаній. 

Абсолютна величина вхідного грошового потоку підприємства від 

інвестиційної діяльності може слугувати лише орієнтиром, який відображає 

масштаби інвестиційної діяльності підприємства, що виражаються валовим 

обсягом надходження грошових коштів від даного виду діяльності. Проте з 

позиції управління грошовими потоками, їх планування та контролю цінною є 

деталізація вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності, яка 

відображає його структуру, перелік компонентів які його детермінують та 

співвідношення між ними.  

Структура вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності є 

індивідуальною для кожної окремо взятої енергопостачальної компанії (додатки 

К.1–К.3). З метою виявлення ключових структурних тенденцій у складі вхідного 

грошового потоку від інвестиційної діяльності кожної з корпорацій побудуємо 

табл.2.4, в якій відобразимо середню структуру вхідного грошового потоку ЕК 

за 2006–2017 роки.  

Як бачимо з табл. 2.4 у структурі вхідного грошового потоку деяких ЕК 

переважають надходження від фінансових інвестицій. До таких ЕК можна 

віднести: ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» – 95,78%, ПАТ «Полтаваобленерго» 

– 68,67%, ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» – 97,95%, ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 

– 93,25%, ПАТ «Чернігівобленерго» – 97,07% ВАТ «Кіровоградобленерго» – 

79,14%, ПАТ «Вінницяобленерго» – 79,71%, ПАТ «Прикарпаттяобленерго» – 

78,71%, ПрАТ «Чернівціобленерго» – 67,10%. Ці енергопостачальні компанії у 

інвестиційній діяльності зосереджують свою увагу на купівлі–продажу цінних 
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паперів та отриманні доходів від володіння ними, в тому числі такими цінними 

паперами є акції інших енергопостачальних компаній. 

Таблиця 2.4 

Середня структура вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності 

ЕК у 2006–2017 роках (%) 

№ Назва корпорації ФІ НА ПВ Д ІН Всього 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 79,71 4,16 2,29 0,00 13,85 100,00 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 0,00 17,61 0,00 0,00 82,39 100,00 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 1,82 84,79 10,61 0,38 2,39 100,00 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 95,78 0,27 2,69 0,84 0,43 100,00 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 1,68 67,24 0,00 0,00 31,08 100,00 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 78,71 16,23 0,82 0,00 4,24 100,00 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 79,14 0,21 2,25 0,15 18,25 100,00 

8 ПАТ «Львівобленерго» 23,87 75,01 0,05 1,07 0,00 100,00 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 0,00 6,71 71,81 0,00 21,48 100,00 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 0,00 4,11 95,72 0,16 0,02 100,00 

11 ПрАТ «Київобленерго» 42,68 10,79 46,29 0,13 0,10 100,00 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 97,95 1,26 0,63 0,15 0,00 100,00 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 68,67 26,53 1,83 2,98 0,00 100,00 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 3,40 0,56 22,48 0,00 73,56 100,00 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 0,00 99,57 0,00 0,00 0,43 100,00 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

17 АК «Харківобленерго» 2,07 3,86 0,00 0,10 93,97 100,00 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 93,25 1,68 1,17 3,21 0,69 100,00 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 0,00 88,55 0,00 0,00 11,45 100,00 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 67,10 8,02 24,89 0,00 0,00 100,00 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 97,07 2,34 0,00 0,59 0,00 100,00 

23 ПАТ «Київенерго» 1,60 48,53 0,00 0,02 49,85 100,00 

Середнє 36,28 33,39 12,33 0,43 17,57 100,00 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

В інших енергопостачальних компаній протягом 2006–2017 років 

переважають надходження від реалізації необоротних активів. До таких ЕК 

можна віднести: ВАТ «Тернопільобленерго» – 100%, ПАТ «Черкасиобленерго» 

– 100%, ПАТ «Сумиобленерго» – 99,57%, ПАТ «Львівобленерго» – 75,01%, 

ПАТ «Хмельницькобленерго» – 88,55%, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» – 

84,79%, ПАТ «Запоріжжяобленерго» – 67,24%. Надходження від інвестиційної 

діяльності зазначених енергопостачальних компаній забезпечуються за рахунок 
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продажу окремих об’єктів основних засобів та інших необоротних активів, як 

правило зношених або морально застарілих. Варто зазначити, що дезінвестиції в 

необоротні активи повинні супроводжуватись вкладенням вільних грошових 

коштів в нові об’єкти основних засобів, щоби було забезпечене збереження та 

збільшення виробничого потенціалу енергопостачальних компаній.  

Щодо структури вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності 

решти енергопостачальних компаній, то у АК «Харківобленерго», ПрАТ 

«Волиньобленерго» та ПрАТ «Рівнеобленерго» превалює питома вага інших 

надходжень від інвестиційної діяльності, а у інших ЕК структура формування 

вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності є диверсифікованою.  

Динаміка вихідного грошового потоку ЕК від інвестиційної діяльності 

(𝐼𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) протягом 2006–2017 років в розрізі окремих корпорацій показує, що 

вони є не однаковими за обсягами вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності. Обсяг вихідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності характеризує інвестиційну активність енергопостачальної корпорації 

(поточна інвестиційна активність). В якості критерію, який відображає рівень 

поточної інвестиційної активності енергопостачальних корпорацій виберемо 

середньорічне значення (𝐼𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) за 2006–2017 роки. 

 В результаті всі ЕК можна буде поділити на 3 групи: інвестиційно–

активні (обсяг середньорічного вихідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності за досліджуваний період понад 200 млн.грн., сукупного понад 2,5 

млрд.грн.), інвестиційно–помірковані (обсяг середньорічного вихідного 

грошового потоку від інвестиційної діяльності за досліджуваний період від 60 

до 200 млн.грн., сукупного від 800 млн.грн. до 2,5 млрд.грн.) та інвестиційно–

пасивні (обсяг середньорічного вихідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності за досліджуваний період до 60 млн.грн., сукупного до 800 млн.грн.). 

Динаміку вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності 

інвестиційно–активних ЕК відобразимо на рис.2.19. 
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Рис.2.19. Динаміка вихідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності 𝑰𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕 інвестиційно–активних ЕК у 2006–2017 роках 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.19 вихідний грошовий потік від інвестиційної 

діяльності інвестиційно–активних ЕК за 2006–2017 роки суттєво коливається. 

Найбільшого значення зазначений показник набуває у ПАТ «Київенерго» у 2017 

році – 1074103 тис.грн. В цілому ж у даної ЕК вихідний грошовий потік від 

інвестиційної діяльності за досліджуваний період збільшився на 650242 тис.грн.  

Зростання вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності у 

ПАТ «Київобленерго» протягом 2006–2017 років становило 648820 тис.грн. У 

ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» вихідний грошовий потік від інвестиційної 

діяльності збільшився на 747523 тис.грн., у ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» на 

480478 тис.грн., у ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 149059 тис.грн. Динаміку 

вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності інвестиційно–

поміркованих ЕК відобразимо на рис.2.20.  
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Рис.2.20. Динаміка вихідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності 𝑰𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕 інвестиційно–поміркованих ЕК у 2006–2017 роках 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017  рр. 
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потоці від інвестиційної діяльності інвестиційно–пасивних ЕК протягом 2006–

2017 років побудуємо рис.2.21. 

 

 

Рис.2.21. Динаміка вихідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності 𝑰𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕 інвестиційно–пасивних ЕК у 2006–2017 роках 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.21 динаміка вихідного грошового потоку інвестиційно–

пасивних ЕК протягом 2006–2017 років є нестабільною. Найбільше зростання 

обсягу вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності серед 

інвестиційно–пасивних ЕК протягом 2006–2017 років характерне для ПАТ «ЕК 

«Чернівціобленерго» на 114570 тис.грн., ПрАТ «Волиньобленерго» 111550 

тис.грн. Вихідний грошовий потік від інвестиційної діяльності ВАТ 

«Тернопільобленерго» зріс на 94077 тис.грн., ПАТ Черкасиобленерго» 

зменшився на 20812 тис.грн. Структура вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності є індивідуальною для кожної окремо взятої 

енергопостачальної компанії (додатки К.4–К.6). З метою виявлення ключових 

структурних тенденцій в складі вихідного грошового потоку від інвестиційної 
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діяльності кожної з корпорацій побудуємо табл.2.5, в якій відобразимо середню 

структуру вихідного грошового потоку ЕК за 2006–2017 роки.  

Таблиця 2.5 

Середня структура вихідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності ЕК у 2006–2017 роках (%) 

№ Назва корпорації ФІП НА ІП Всього 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 78,64 20,73 0,63 100,00 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 99,44 0,00 0,56 100,00 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 99,57 0,00 0,43 100,00 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 45,71 51,94 2,34 100,00 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 84,78 0,00 15,22 100,00 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 86,98 12,24 0,79 100,00 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 38,59 54,59 6,82 100,00 

8 ПАТ «Львівобленерго» 99,57 0,41 0,02 100,00 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 69,53 4,74 25,72 100,00 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 66,83 25,89 7,28 100,00 

11 ПрАТ «Київобленерго» 87,47 12,53 0,00 100,00 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 77,50 22,50 0,00 100,00 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 98,11 1,67 0,22 100,00 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 60,21 39,78 0,02 100,00 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 98,57 1,43 0,00 100,00 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 100,00 0,00 0,00 100,00 

17 АК «Харківобленерго» 46,94 0,00 53,06 100,00 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 65,30 22,45 12,24 100,00 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 99,89 0,00 0,10 100,00 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 99,96 0,00 0,04 100,00 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 95,30 4,66 0,04 100,00 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 73,39 13,01 13,60 100,00 

23 ПАТ «Київенерго» 79,37 0,00 20,63 100,00 

Середнє 76,71 15,39 7,90 7,90 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з табл. 2.5 у структурі вихідного грошового потоку більшості 

ЕК переважають виплати, пов’язані з придбанням необоротних активів 

(капітальні інвестиції). Деякі ЕК поряд з реальними здійснюють фінансові 

інвестиції, питова вага яких є суттєвою складовою вихідного грошового потоку 

від інвестиційної діяльності. Інші платежі складають значну питому вагу у 

складі вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності ПАТ 

«Харківобленерго» – 53,06%.  
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На основі проведеного в табл. 2.5 аналізу середньої структури вихідного 

грошового потоку від інвестиційної діяльності бачимо, що для усіх ЕК без 

виключення капітальних інвестицій, які пов’язані з придбанням необоротних 

активів займають вагому складову в структурі вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності. У зв’язку з цим, з метою узагальнення інформації 

щодо планування вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності ЕК 

на 2017–2019 роки побудуємо табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Планові значення вихідного грошового потоку по інвестиційній діяльності  

(в частині здійснення капітальних інвестицій) ЕК у 2017–2019 роках  

№ 
Назва енергопостачальної  

компанії 

Планові значення обсягів капітальних  

інвестицій, тис.грн. 

Джерело 

Інформації 

2017р. 2018р. 2019р. 
Інвестиційна 

програма: 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 230209,60 232280,69 206312,83 за 2015р. 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 114491,80 118206,43 120600,03 за 2015р. 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 767033,33 767033,33 767033,33 за 2015р. 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 95643,80 95643,80 95643,80 за 2015р. 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 1008715,72 1104865,08 1159560,08 за 2015р. 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 181255,50 180914,67 182769,17 за 2015р. 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 105924,00 107520,00 109110,00 за 2015р. 

8 ПАТ «Львівобленерго» 326465,00 336153,00 370296,00 за 2015р. 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 190850,00 175080,00 н/д за 2014р. 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 278830,17 288385,00 н/д за 2015р. 

11 ПрАТ «Київобленерго» 248050,00 272855,00 300140,50 за 2015р. 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 657506,33 789231,33 807746,34 за 2015р. 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 408914,00 531589,00 н/д за 2014р. 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 80685,00 88754,00 97629,00 за 2015р. 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 145890,00 185873,00 н/д за 2014р. 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 95143,76 118929,70 148662,13 за 2015р. 

17 АК «Харківобленерго» 139803,00 139803,00 н/д за 2014р. 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 94782,00 94782,00 94782,00 за 2015р. 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 79000,00 79000,00 79000,00 за 2015р. 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 145813,24 152559,63 158818,92 за 2015р. 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 62355,00 63100,00 63620,00 за 2015р. 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 90284,57 94798,80 н/д за 2014р. 

23 ПАТ «Київенерго» н/д н/д н/д – 

*Джерело: Побудовано автором на основі даних  інвестиційних програм ЕК 
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Інформаційною основою для побудови табл. 2.6 є дані, отримані з 

затверджених інвестиційних програм зазначених енергопостачальних компаній. 

Як бачимо з табл. 2.6 запланований обсяг здійснення капітальних інвестицій, 

який відображений в інвестиційних програмах відповідних ЕК фактично 

детермінує значну частину обсягу вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності в першу чергу в частині здійснення реальних 

інвестицій ЕК, які становлять основу вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності.  

Контроль грошових потоків від інвестиційної діяльності в частині 

здійснення капітальних інвестицій напряму пов’язаний з виконанням 

енергопостачальними компаніями інвестиційних програм. Вони з одного боку 

визначають планові обсяги капітальних інвестицій, а з іншого від повноти їх 

виконання залежить фактична величина вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності. На нашу думку, основна увага в процесі контролю 

грошових потоків від інвестиційної діяльності повинна приділятись оцінці 

ефективності витрачання (вкладення) грошових коштів в процесі здійснення 

інвестицій.  

В цьому контексті важливим є вибір оптимального з поміж усіх наявних 

варіанта вкладення грошових коштів. Оптимальним буде такий варіант 

вкладення грошових коштів, за якого при мінімальних витратах буде 

досягнутий максимальний бажаний результат інвестиційної діяльності. В 

контексті контролю грошових потоків від інвестиційної діяльності критерієм 

оптимальності може бути вартість об’єктів інвестування грошових коштів.  

З метою ефективного інвестування грошових коштів та забезпечення 

контролю за їх використанням важливо, щоб вартість об’єктів інвестування не 

була штучно завищеною. З цією метою енергопостачальні компанії 

використовують тендерні процедури, згідно яких на основі поданих заявок 

обираються постачальники матеріалів та виконавці робіт в рамках інвестиційної 

діяльності.  
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На нашу думку, контроль грошових потоків від інвестиційної діяльності 

повинен здійснюватись як на стадії тендерних процедур, так і в процесі 

реалізації інвестиційної діяльності та оцінці її ефективності. Плановий обсяг 

вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності в частині здійснення 

фінансових інвестицій залежить з одного боку від наявності тимчасово вільних 

грошових коштів, можливостей і умов їх розміщення в банківських установах, а 

з іншого визначається корпоративною стратегією, яка може передбачати 

критерії щодо формування інвестиційного портфеля цінних паперів у 

плановому періоді (для прикладу може бути запланована купівля пакету акцій 

іншої енергопостачальної компанії). Важливим критеріальним показником, який 

характеризує грошові потоки від інвестиційної діяльності є чистий грошовий 

потік від інвестиційної діяльності. З метою наочного відображення середнього 

значення чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності ЕК протягом 

2006–2017 років побудуємо рис.2.22.  

 

Рис.2.22. Середньорічне значення чистого грошового потоку від 

інвестиційної діяльності ЕК за 2006–2017 роки 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 
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Як бачимо з рис.2.22 у всіх корпорацій чистий грошовий потік від 

інвестиційної діяльності набуває від’ємного значення, що пов’язано з 

необхідністю здійснення значних обсягів інвестицій у господарську діяльність. 

На основі фактичних даних щодо обсягу чистого грошового потоку від 

інвестиційної діяльності енергопостачальних корпорацій за 2006–2017 роки за 

допомогою використання прогнозної функції «forecast»  Microsoft Excel можна 

на основі лінійного наближення розрахувати прогнозні значення чистого 

грошового потоку від інвестиційної діяльності енергопостачальних компаній. 

Прогнозовані значення чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності 

енергопостачальних компаній відобразимо в табл.2.7.  

Таблиця 2.7 

Прогнозована величина чистого грошового потоку від інвестиційної 

(𝑰𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕) енергопостачальних компаній України у 2018–2022 роках 

№ Назва корпорації 
31.12. 

2018р. 

31.12. 

2019р. 

31.12. 

2020р. 

31.12. 

2021р. 

31.12. 

2022р. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» -161014,0 -172505,1 -183996,3 -195487,5 -206978,6 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» -107696,2 -116287,5 -124878,8 -133470,1 -142061,4 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» -694303,2 -743830,5 -793357,8 -842885,1 -892412,4 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» -192693,7 -207133,9 -221574,1 -236014,4 -250454,6 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» -71616,7 -69974,6 -68332,6 -66690,5 -65048,5 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» -229694,2 -246728,2 -263762,2 -280796,2 -297830,2 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» -161167,6 -173310,0 -185452,4 -197594,9 -209737,3 

8 ПАТ «Львівобленерго» -341716,6 -368746,9 -395777,2 -422807,5 -449837,8 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» -88859,0 -92408,2 -95957,5 -99506,7 -103055,9 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» -270764,5 -292935,5 -315106,5 -337277,5 -359448,5 

11 ПрАТ «Київобленерго» -540100,9 -588921,0 -637741,2 -686561,3 -735381,5 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» -484302,6 -503853,0 -523403,4 -542953,8 -562504,1 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» -204261,1 -213213,7 -222166,3 -231119,0 -240071,6 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» -170314,6 -183971,2 -197627,9 -211284,5 -224941,1 

15 ПАТ «Сумиобленерго» -155748,2 -168398,6 -181049,1 -193699,5 -206350,0 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» -98036,9 -104499,2 -110961,4 -117423,6 -123885,9 

17 АК «Харківобленерго» -120507,5 -118631,4 -116755,3 -114879,1 -113003,0 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» -102358,3 -108478,4 -114598,4 -120718,4 -126838,5 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» -144063,6 -153144,5 -162225,4 -171306,3 -180387,2 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» -18172,8 -16080,6 -13988,4 -11896,2 -9804,0 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» -108341,2 -117254,6 -126167,9 -135081,3 -143994,6 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» -202767,0 -219644,6 -236522,2 -253399,7 -270277,3 

23 ПАТ «Київенерго» -936440,8 -1002652,6 -1068864,5 -1135076,3 -1201288,1 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 
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Варто відзначити, що відображений в табл.2.7 прогноз чистого грошового 

потоку від інвестиційної діяльності має ймовірнісний характер, який базується 

на ретроспективних тенденціях, що притаманні для чистого грошового потоку 

від інвестиційної діяльності у 2006–2017 роках. При цьому реалістичний план 

грошових потоків від інвестиційної діяльності, на нашу думку, з одного боку 

повинен враховувати плановий обсяг інвестицій на наступні періоди, який 

відображений в інвестиційних програмах енергопостачальних компаній, а з 

іншого – фінансову політику компанії в сфері здійснення фінансових 

інвестицій. У зв’язку з цим, чистий грошовий потік енергопостачальних 

компаній залежить від планових значень вхідного та вихідного грошових 

потоків від інвестиційної діяльності, які в свою чергу обумовлюються планами 

здійснення капітальних інвестицій, виражених в інвестиційних програмах, та 

наявним портфелем цінних паперів. 

Динаміка вхідного грошового потоку ЕК від фінансової діяльності 

(𝐹𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 ) протягом 2006–2017 років в розрізі окремих корпорацій показує, що 

вони є не однаковими за обсягами вхідного грошового потоку від фінансової 

діяльності. Обсяги вхідного та вихідного грошових потоків від фінансової 

діяльності, на нашу думку, можуть характеризувати тип політики фінансування 

енергопостачальної компанії, в якості критерію поділу виберемо середньорічне 

значення (𝐹𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 ) за 2006–2017 роки.  

В результаті всі ЕК можна буде поділити на 3 групи: енергопостачальні 

компанії, які ведуть агресивну політику фінансування (обсяг середньорічного 

вхідного грошового потоку від фінансової діяльності за досліджуваний період 

понад 1000 млн.грн., сукупний понад 10 млрд.грн.), енергопостачальні компанії, 

які ведуть помірковану політику фінансування (обсяг середньорічного вхідного 

грошового потоку від фінансової діяльності за досліджуваний період від 50 до 

1000 млн.грн., сукупного від 600 млн.грн. до 10 млрд.грн.) та енергопостачальні 

компанії, які ведуть консервативну політику фінансування (обсяг 

середньорічного вхідного грошового потоку від фінансової діяльності за 

досліджуваний період до 50 млн.грн., сукупного до 600 млн.грн.). З метою 
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відображення основних тенденцій зміни вхідного грошового потоку від 

фінансової діяльності ЕК, які ведуть агресивну політику фінансування протягом 

2006–2017 років побудуємо рис.2.23. 

  

 

Рис.2.23. Динаміка вхідного грошового потоку від фінансової 

діяльності ЕК з агресивною політикою фінансування у 2006–2017 рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.23 вхідний грошовий потік від фінансової діяльності 

ЕК, які ведуть агресивну політику фінансування має циклічну тенденцію. 

Найбільшого абсолютного значення вхідний грошовий потік від фінансової 

діяльності набув у ПрАТ «Київобленерго» – 15193087 тис.грн., при цьому варто 

відмітити, що вхідний грошовий потік від фінансової діяльності зазначеної 

компанії за досліджуваний період в цілому зменшився на 642116 тис.грн.  

Вхідний грошовий потік ПрАТ «Рівнеобленерго» за 2006–2017 роки 

збільшився на 139013 тис.грн., а ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» зріс на 

4457608 тис.грн. Далі перейдемо до оцінки динаміки вхідного грошового потоку 

від фінансової діяльності ЕК, які ведуть помірковану політику фінансування 

протягом 2006–2017 років, для чого побудуємо рис.2.24. Як бачимо з рис.2.24 у 
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більшості компаній спостерігається зростання вхідного грошового потоку від 

фінансової діяльності протягом 2006–2017 років.  

 

 

Рис.2.24. Динаміка вхідного грошового потоку від фінансової 

діяльності ЕК з поміркованою політикою фінансування у 2006–2017 рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Найбільше зростання вхідного грошового потоку від фінансової 

діяльності спостерігається у ПАТ «Прикарпаттяобленерго 1712689 тис.грн., 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 731590 тис.грн., ПАТ «Львівобленерго» 1418782 

тис.грн, ПАТ «Волиньобленерго» 598812 тис.грн., ПАТ «Миколаївобленерго» 

290256 тис.грн. При цьому у деяких енергопостачальних компаніях 

спостерігається зменшення вхідного грошового потоку від фінансової 

діяльності до нульового значення. До них належать: ПАТ «Полтаваобленерго» 

(–285834 тис.грн.), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (–77997 тис.грн.), ВАТ ЕК 

«Житомиробленерго» (27931 тис.грн), ПАТ «Чернігівобленерго» (-16868 

тис.грн.), ПАТ «Хмельницькобленерго» (–21364 тис.грн.), ВАТ 

«Тернопільобленерго» (2395 тис.грн.) 
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У решти енергопостачальних компаній, які ведуть помірковану політику 

фінансування протягом 2006–2017 років спостерігається порівняно незначне 

коливання вхідного грошового потоку від фінансової діяльності. Динаміку 

вхідного грошового потоку від фінансової діяльності енергопостачальних 

компаній, які ведуть консервативну політику фінансування протягом 2006–2017 

років відобразимо на рис.2.25. 

 

 

Рис.2.25. Динаміка вхідного грошового потоку від фінансової 

діяльності ЕК з консервативною політикою фінансування у 2006–2017рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.25 протягом 2006–2017 років динаміка вхідного 

грошового потоку від фінансової діяльності суттєво коливається. Найбільше 

значення вхідного грошового потоку від фінансової діяльності 

енергопостачальних компаній, які ведуть консервативну політику фінансування 

протягом 2006–2017 років характерне для ПАТ «Вінницяобленерго» у 2016 році 

192083 тис.грн., при цьому протягом досліджуваного періоду вхідний грошовий 

потік від фінансової діяльності досліджуваного підприємства збільшився на 

39880 тис.грн. У решти ж енергопостачальних компаній спостерігається 

зменшення вхідного грошового потоку від фінансової діяльності протягом 

2006–2017 років. Зокрема вхідний грошовий потік від фінансової діяльності 

ПАТ «Сумиобленерго» зменшився на 22908 тис.грн., ПАТ «Черкасиобленерго» 
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на 20288 тис.грн., ВАТ «ЕК «Харківобленерго» на 13744 тис.грн, ПАТ «ЕК 

«Чернівціобленерго» на 12206 тис.грн. В цілому динаміка вхідного грошового 

потоку від фінансової діяльності відображає загальні обсяги залучення 

додаткових фінансових ресурсів досліджуваними підприємствами. В процесі 

деталізації вхідного грошового потоку від фінансової діяльності важливою є 

характеристика основних структурних компонентів, які формують даний вид 

грошового потоку підприємства (додатки Л.1–Л.2).  

З метою відображення основних структурних тенденцій, які сформувались 

в складі вхідного грошового потоку від фінансової діяльності протягом 2006–

2017 років побудуємо табл. 2.8. Як бачимо з табл. 2.8 основу вхідного 

грошового потоку від фінансової діяльності ЕК протягом 2006–2017 років 

складають надходження від залучення позик, середня питома вага яких 

коливається від 72,72% у ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» до 100% у, ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Миколаїв-обленерго». 

У решти енергопостачальних компаній середня питома вага залучення позик 

коливається від 85% до 94%. Що ж стосується середньої питомої ваги залучення 

власного капіталу у вхідному грошовому потоці від фінансової діяльності, то 

вона є незначною.  

Найбільш суттєве значення середньої питомої ваги власного капіталу 

протягом 2006–2017 років характерне для ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» – 

23,29%. Середня питома вага інших надходжень від фінансової діяльності 

протягом 2006–2017 років найбільш суттєвою є у ПрАТ «ЕК 

Чернівціобленерго» – 6%. У решти компаній питома вага інших надходжень 

займає незначну питому вагу у структурі вхідного грошового потоку від 

фінансової діяльності. Динаміка вихідного грошового потоку ЕК від фінансової 

діяльності (𝐹𝐼𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) протягом 2006–2017 років в розрізі окремих корпорацій 

показує, що дані компанії є не однаковими за обсягами вхідного грошового 

потоку від фінансової діяльності.  
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Таблиця 2.8 

Середня структура вхідного грошового потоку від фінансової діяльності ЕК 

у 2006–2017 роках (%) 

№ Назва корпорації ВК П ІН Всього 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 0,00 98,98 1,02 100,00 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 0,00 96,77 3,23 100,00 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 0,00 99,95 0,05 100,00 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 0,00 94,63 5,37 100,00 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 0,00 98,31 1,69 100,00 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 0,00 100,00 0,00 100,00 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 0,00 94,09 5,91 100,00 

8 ПАТ «Львівобленерго» 0,00 100,00 0,00 100,00 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 0,00 100,00 0,00 100,00 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 0,00 100,00 0,00 100,00 

11 ПрАТ «Київобленерго» 0,06 99,93 0,01 100,00 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 23,29 72,72 3,99 100,00 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 0,00 97,77 2,23 100,00 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 0,00 99,94 0,06 100,00 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 0,00 99,88 0,12 100,00 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 0,00 99,94 0,06 100,00 

17 АК «Харківобленерго» 0,00 99,98 0,02 100,00 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 0,04 99,13 0,97 100,00 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 0,00 98,96 1,04 100,00 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 0,00 99,96 0,04 100,00 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 0,00 94,00 6,00 100,00 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 0,00 99,99 0,01 100,00 

23 ПАТ «Київенерго» 0,00 99,18 0,82 100,00 

Середнє 0,90 97,78 1,33 100,00 

Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Вихідний грошовий потік від фінансової діяльності залежить від обсягів 

та складу власного та позикового капіталу, залученого у попередніх періодах. 

Умови залучення капіталу визначають як обсяг так і часові рамки виникнення 

вихідного грошового потоку від фінансової діяльності. Обсяг вихідного 

грошового потоку є критерієм, який відображає тип політики фінансування в 

попередніх періодах. В якості критерію, який застосовується для визначення 

типу політики фінансування оберемо середньорічне значення (𝐹𝐼𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) за 2006–

2017 роки. 
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В результаті всі ЕК можна буде виділити три типи політики фінансування 

за критерієм вихідного грошового потоку від фінансової діяльності: агресивна 

(обсяг середньорічного вихідного грошового потоку від фінансової діяльності за 

досліджуваний період понад 1000 млн.грн., сукупний понад 10 млрд.грн.), 

поміркована (обсяг середньорічного вихідного грошового потоку від фінансової 

діяльності за досліджуваний період від 50 до 1000 млн.грн., сукупний від 600 

млн.грн. до 10 млрд.грн.) та консервативна (обсяг середньорічного вихідного 

грошового потоку від фінансової діяльності за досліджуваний період до 50 

млн.грн., сукупний до 600 млн.грн.). З метою відображення вихідного 

грошового потоку від фінансової діяльності енергопостачальних компаній, для 

яких характерна агресивна політика фінансування побудуємо рис.2.26.  

 

Рис.2.26. Динаміка вихідного грошового потоку від фінансової 

діяльності  ЕК з агресивною політикою фінансування у 2006–2017 рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис. 2.26 вихідний грошовий потік від фінансової діяльності 

енергопостачальних компаній, для яких характерна агресивна політика 

фінансування, суттєво коливається протягом 2006–2017 років. Найбільшого 
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для яких характерна агресивна політика фінансування становить у ПрАТ 

«Київобленерго» у 2010 році 15259240 тис.грн., в цілому протягом 

досліджуваного періоду він зменшився на 554939 тис.грн.  

Що ж стосується вихідного грошового потоку від фінансової діяльності 

ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» та ПрАТ «Рівнеобленерго», то він збільшився 

на 4528718 тис.грн. та на 191059 тис.грн. відповідно. Динаміку вихідного 

грошового потоку від фінансової діяльності енергопостачальних компаній, для 

яких характерна поміркована політика фінансування протягом 2006–2017 років 

відобразимо на рис.2.27. 

 

Рис.2.27. Динаміка вихідного грошового потоку від фінансової 

діяльності ЕК з поміркованою політикою фінансування у 2006–2017 рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.27 у більшості енергопостачальних компаній, для яких 

характерна агресивна політика фінансування протягом 2006–2017 років 

спостерігається збільшення обсягу вихідного грошового потоку від фінансової 
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«Прикарпаттяобленерго» на 1748137 тис.грн., ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 

778834 тис.грн., ПАТ «Львівобленерго» на 1527349 тис.грн., ВАТ «ЕК 

Житомиробленерго» на 66132 тис.грн., ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» на 110004 

тис.грн., ПАТ «Миколаївобленерго» на 258090 тис.грн., ПрАТ 

«Волиньобленерго» на 640650 тис.грн. 

Разом з тим у деяких середніх енергопостачальних компаній 

спостерігається зменшення вихідного грошового потоку від фінансової 

діяльності. Так у ПАТ «Полтаваобленерго» вихідний грошовий потік від 

фінансової діяльності зменшився на 279775 тис.грн., ПАТ 

«Хмельницьобленерго» на 21285 тис.грн., ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 71486 

тис.грн., ПАТ «Чернігівобленерго» на 18436 тис.грн. У решти ЕК відмічається 

несуттєва зміна обсягу вихідного грошового потоку від фінансової діяльності. З 

метою відображення динаміки вихідного грошового потоку від фінансової 

діяльності ЕК, для яких характерна консервативна політика фінансування 

протягом 2006–2017 років побудуємо рис.2.28.  

 

 

Рис.2.28. Динаміка вихідного грошового потоку від фінансової 

діяльності ЕК з консервативною політикою фінансування у 2006–2017 рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 
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Як бачимо з рис.2.28 протягом 2006–2017 років вихідний грошовий потік 

від фінансової діяльності суттєво коливається. По більшості 

енергопостачальних компаній спостерігається зменшення 𝐹𝐼𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡  за 

виключенням ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» для якого характерним є 

зростання вихідного грошового потоку від фінансової діяльності. У інших 

компанії вихідний грошовий потік від фінансової діяльності зменшився на 

18395 тис.грн. у ПАТ «Сумиобленерго, на 19016 тис.грн. у АК 

«Харківобленерго», на 21950 тис.грн. у ПАТ «Черкасиобленерго».  

Таблиця 2.9 

Середня структура вихідного грошового потоку від фінансової  

діяльності ЕК у 2006–2017 роках (%) 

№ Назва корпорації П+В Д ІВ Всього 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 81,78 10,41 7,81 100,00 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 92,57 1,59 5,84 100,00 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 98,32 0,94 0,75 100,00 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 82,79 10,71 6,50 100,00 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 96,65 1,52 1,83 100,00 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 99,80 0,13 0,07 100,00 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 81,23 7,96 10,81 100,00 

8 ПАТ «Львівобленерго» 98,67 0,04 1,29 100,00 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 97,29 2,46 0,25 100,00 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 91,24 4,33 4,43 100,00 

11 ПрАТ «Київобленерго» 99,33 0,65 0,02 100,00 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 75,28 0,33 24,38 100,00 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 90,04 7,74 2,22 100,00 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 99,32 0,66 0,02 100,00 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 71,86 27,50 0,64 100,00 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 96,90 1,70 1,40 100,00 

17 АК «Харківобленерго» 15,49 84,51 0,00 100,00 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 92,57 1,61 5,81 100,00 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 90,57 7,40 2,03 100,00 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 97,82 2,18 0,00 100,00 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 48,03 25,92 26,05 100,00 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 97,15 1,84 1,01 100,00 

23 ПАТ «Київенерго» 70,65 12,72 16,62 100,00 

Середнє 85,45 9,34 5,21 100,00 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 
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Абсолютний обсяг вихідного грошового потоку від фінансової діяльності 

показує обсяг виплат грошових коштів, що пов’язані з погашенням позик та 

виплатою відсотків по позиковому та сплатою дивідендів по власному капіталу.  

З метою відображення середньої структури вихідного грошового потоку від 

фінансової діяльності ЕК протягом 2006–2017 років побудуємо табл.2.9 

(додатки Л.3-Л.5).  

Як бачимо з табл.2.9 основу вихідного грошового потоку складають 

виплати, які пов’язані з погашенням боргу та сплатою відсотків за користування 

позиковим капіталом. Найбільша питома вага погашення позик і виплати 

відсотків складає у ПАТ «Прикарпаттяобленерго» – 99,8%, ПАТ 

«Львівобленерго» – 98,67%, у  ПрАТ «Київобленерго» – 99,33%. Дивідендні 

виплати є домінуючими протягом 2006–2017 років у структурі вихідного 

грошового потоку по фінансовій діяльності АК «Харківобленерго» –84,51%. 

Щодо інших виплат по фінансовій діяльності, то їх середня питома вага є 

значною в складі вихідного грошового потоку від фінансової діяльності ПАТ 

«ЕК «Чернівціобленерго» – 26,05%, ПАТ «ЕК Одесаобленерго» – 24,8%. 

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності є своєрідним 

результуючим показником, який відображає сальдо надходження та вибуття 

грошових коштів у процесі фінансової діяльності. З метою відображення 

середньорічних тенденцій чистого грошового потоку ЕК від фінансової 

діяльності протягом 2006–2017 років побудуємо рис.2.29.  

Як бачимо з рис.2.29 в абсолютній більшості енергопостачальних 

компаній середньорічне значення чистого грошового потоку за 2006–2017 роки 

є негативним, що є свідченням перевищення обсягу витрачання грошових 

коштів над їх надходженням в процесі фінансової діяльності. Лише в ПАТ 

«Львівобленерго», ПАТ «Рівнеобленерго та ПрАТ «Київобленерго» 

середньорічний чистий грошовий потік від фінансової діяльності є додатнім, у 

решти компаній він набуває від’ємного значення. В табл. 2.10 відобразимо 

прогнозовану величину чистого грошового потоку від фінансової діяльності 

енергопостачальних компаній України у 2018–2022 роках на основі 
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використання фактичних даних щодо обсягу чистого грошового потоку 

зазначених компаній у 2006–2017 роках з використанням прогнозної функції 

«forecast»  Microsoft Excel.  

 

Рис.2.29. Середньорічне значення чистого грошового потоку від 

фінансової діяльності ЕК за 2006–2017 роки 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 
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обсягу вхідного грошового потоку від фінансової діяльності в першу чергу 

потрібно враховувати необхідний обсяг грошових коштів, який потрібний для 

того, щоб покрити дефіцит грошових коштів, який виник в процесі як 

операційної так і інвестиційної діяльності. Якщо генерованого операційною 

діяльністю обсягу вхідного грошового потоку не вистачає для здійснення всіх 

операційних виплат та здійснення всіх запланованих обсягів інвестицій, то це є 

передумовою для виникнення вхідного грошового потоку по фінансовій 
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передумовою для виникнення вихідного грошового потоку енергопостачальних 

компаній від фінансової діяльності та його планування на майбутні періоди. 

Щодо кожного із залучених в процесі фінансової діяльності кредитів банком 

складається чіткий графік платежів із погашення основного тіла кредиту та 

виплати відсотків по ньому. Дані графіки платежів по кредитам є основою для 

планування вихідного грошового потоку від фінансової діяльності 

енергопостачальних компаній. Графіки платежів по кредитам також виступають 

інструментами контролю грошових потоків енергопостачальних компаній.  

Таблиця 2.10 

Прогнозована величина чистого грошового потоку від фінансової 

діяльності (𝑭𝑰𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕) енергопостачальних компаній України у 2018–2022 рр. 

№ Назва корпорації 
31.12. 

2018р. 

31.12. 

2019р. 

31.12. 

2020р. 

31.12. 

2021р. 

31.12. 

2022р. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» -15557,1 -16233,6 -16910,0 -17586,5 -18262,9 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» -7502,5 -7917,1 -8331,6 -8746,2 -9160,7 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» -80033,3 -88762,1 -97491,0 -106219,8 -114948,7 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» -37687,8 -40960,6 -44233,5 -47506,3 -50779,1 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» -12135,4 -13271,2 -14406,9 -15542,7 -16678,4 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» -713,6 226,9 1167,5 2108,0 3048,6 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» -126030,7 -140670,7 -155310,7 -169950,8 -184590,8 

8 ПАТ «Львівобленерго» -4223,8 -5208,4 -6192,9 -7177,5 -8162,1 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 61,5 221,6 381,8 542,0 702,2 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» -51507,1 -55914,5 -60321,8 -64729,1 -69136,5 

11 ПрАТ «Київобленерго» 99632,6 113264,2 126895,8 140527,4 154159,0 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» -127223,1 -146161,5 -165099,9 -184038,4 -202976,8 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» -41069,4 -43184,9 -45300,4 -47415,9 -49531,5 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 66908,6 75060,8 83213,1 91365,3 99517,6 

15 ПАТ «Сумиобленерго» -17080,8 -18094,0 -19107,2 -20120,5 -21133,7 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» -11811,5 -13286,1 -14760,8 -16235,5 -17710,2 

17 АК «Харківобленерго» -7157,9 -7298,1 -7438,3 -7578,6 -7718,8 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» -53103,6 -59745,0 -66386,4 -73027,7 -79669,1 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» -14373,1 -15148,4 -15923,8 -16699,2 -17474,6 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» -2798,2 -3004,4 -3210,6 -3416,8 -3623,0 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» -50462,6 -54881,4 -59300,2 -63719,1 -68137,9 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» -4594,7 -4292,3 -3989,9 -3687,5 -3385,0 

23 ПАТ «Київенерго» -149757,8 -158751,1 -167744,3 -176737,6 -185730,8 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2006–2017 рр. 
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Дотримання часових рамок та обсягів виплат по кредитам є важливою 

складовою контролю вихідних грошових потоків від фінансової 

діяльності.Якщо ж позиковий капітал залучається шляхом емісії облігацій, то 

вихідний грошовий потік, який генерує дана фінансова операція є чітко 

детермінованим в проспекті емісії облігацій, в якому є визначеними в часі 

виплати купонних платежів та умови погашення облігацій. Графік виплат по 

облігаціям є основою для здійснення планування даного виду вихідного 

грошового потоку. Водночас він виступає також інструментом контролю 

вихідного грошового потоку від фінансової діяльності. Його дотримання є 

важливою складовою забезпечення платоспроможності підприємства. 

Щодо виплати дивідендів, то грошові потоки, пов’язані з даним видом 

вихідного грошового потоку з одного боку визначаються обсягом отриманого за 

результатами господарської діяльності прибутку, а з іншого рішенням 

акціонерів щодо його розподілу. У зв’язку з цим при плануванні вихідних 

грошових потоків по фінансовій діяльності важливим є врахування дивідендної 

політики енергопостачальних компаній. Після прийняття акціонерами рішення 

щодо виплати дивідендів менеджментом енергопостачальної компанії 

визначається графік здійснення дивідендних виплат, який є основною для 

планування даного виду вихідного грошового потоку від фінансової діяльності 

енергопостачальних компаній.  

Менеджентом компанії складається реєстр акціонерів, які мають право на 

отримання дивідендів, та здійснюється перерахування коштів на рахунки 

акціонерів. Важливим компонентом контролю грошових потоків є перевірка 

правильності розрахунку величини дивідендних виплат, які належить виплатити 

кожному з акціонерів, з урахуванням прийнятого на зборах акціонерів рішення 

щодо виплати дивідендів. 

На нашу думку, 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. Стимулююче регулювання 
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або RAB-регулювання (походить від англомовного терміну «Regulatory Asset 

Base» – регуляторна база активів) – це  система тарифоутворення на основі 

довгострокового регулювання тарифів (рис.2.30), спрямованого на залучення 

інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж 

та стимулювання ефективності витрат електророзподільних 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 [76]. 

 

 

Рис.2.30. Базові компоненти стимулюючого регулювання 

*Джерело: Складено автором 

 

 Необхідність впровадження стимулюючого регулювання передбачена 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – 

членами, з іншої сторони та Договором про заснування Європейського 

Співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС. Відповідно, 

Програмою Уряду та стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» 

передбачено вдосконалення існуючої нормативної бази тарифоутворення в 

Основні елементи стимулюючого регулювання 

Проведення 

переоцінки активів з 

метою встановлення 

регуляторної бази 

активів для 

розрахунку 

регуляторної 

амортизації та 

прибутку 

Встановлення норми 

прибутку на рівні, 

достатньому для 

залучення 

необхідного обсягу 

інвестицій та 

покриття 

обґрунтованих 

операційних витрат 

Встановлення 

довгострокових 

параметрів 

регулювання 

(цільових показників 

якості та надійності) 

 



137 

 

енергетиці (табл.2.11), зокрема перехід до стимулюючого регулювання у сфері 

передачі та постачання електричної енергії. 

Таблиця 2.11 

Перелік діючих нормативно-правових документів, які регламентують 

запровадження стимулюючого регулювання 

№ Назва нормативно-правового акту 

1 Закон України «Про природні монополії»; 

2 
Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента України 

від 12.01.2015 № 5/2015; 

3 

Наказ фонду Державного майна України від 12.03.2013 № 293 «Про затвердження 

Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на 

суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії» 

4 

Постанови НКРЕКП: 

- від 15.08.2013 № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану 

роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з 

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з 

підготовки до переходу до стимулюючого регулювання»; 

- від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази 

активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»; 

- від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»; 

- від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері 

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»; 

- від 26.07.2013 № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та 

доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами»; 

- від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії». 

 

Умовами для переходу ліцензіатів на стимулююче регулювання згідно 

постанови НКРЕКП від 26.07.2013р.  №1029 є [90]: 

1) відсутність заборгованості за електричну енергію перед ДП 

«Енергоринок» або наявність договорів про реструктуризацію такої 

заборгованості та виконання умов цих договорів; 

2) проведення оцінки активів відповідно до Методики оцінки активів 

суб’єктів природних монополій, затвердженої наказом Фонду державного майна 

України №293 від 12.03.2013р. [72], та наявність позитивної рецензії звіту про 

незалежну оцінку активів, прорецензованого рецензентами ФДМУ; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0522-13#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0522-13#n14
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3) звернення ліцензіата щодо встановлення тарифів на постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом та/або передачу електричної 

енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідно до 

визначеної чинним законодавством процедури встановлення тарифів. 

З наведених пунктів постанови НКРЕКП №1029 бачимо, що перехід 

енергопостачальних компаній на стимулююче регулювання можливий при 

відсутності заборгованості за електроенергію перед ДП «Енергоринок» (або за 

наявності договорів про реструктуризацію такої заборгованості), у разі 

проведення оцінки активів згідно методики, затвердженої наказом ФДМУ № 

293, позитивної рецензії звіту про оцінку та подання звернення до регулятора. 

RAB тарифи за умови правильного впровадження можуть стимулювати 

енергопостачальні компанії скорочувати витрати та здійснювати інвестиції у 

модернізацію мереж. Ще однією стороною RAB регулювання є обов’язкова 

умова покращення послуг для споживачів, зокрема скорочення кількості та 

тривалості відключень та покращення якості електроенергії. 

Ключовим питанням, яке виникає при запровадженні стимулюючого 

регулювання тарифів є оцінка реальної вартості активів енергопостачальних 

компаній, яка у нормативно-правових актах НКРЕКП визначена як регуляторна 

база активів. Порядок визначення регуляторної бази активів суб’єктів 

природних монополій у сфері електроенергетики, затверджений постановою 

НКРЕКП № 899 від 11.07.2013р. [88].  

Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого 

регулювання (згідно постанови НКРЕКП №899) визначається на підставі звіту 

про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки, 

затвердженої наказом ФДМУ від 12.03.2013р. №293, за умови отримання 

позитивного висновку рецензента звіту, який працює в органі державної влади, 

що здійснює державне регулювання оціночної діяльності. Натомість до складу 

регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого 

регулювання, включаються активи, що були створені відповідно до 

інвестиційної програми. 
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На нашу думку, базою для визначення доходу при переході на стимулююче 

регулювання повинна бути сума капіталу інвестованого в енергопостачальну 

компанію, має бути передбачена залежність між вартістю активів, що 

враховується для розрахунку інвестиційного доходу та ціною їх приватизації. 

Більшість енергопостачальних компаній були придбані в різні періоди за 

цінами, що були в рази нижчими за реальну вартість їх активів. 

З іншого боку для визначення вартості енергопостачальних компаній, на 

нашу думку, більш обґрунтованим є застосування не витратного, а дохідного 

підходу, зокрема такого, що базуються на грошових потоках. Сьогодні у 

розвинених країнах в процесі визначення вартості компанії оцінюються не самі 

активи, а рівень грошових потоків, які вони генерують. Саме такий підхід, на 

нашу думку, має бути застосований у процесі визначення вартості 

енергопостачальних компаній. Більш детально специфіка його застосування 

буде відображена у 3 розділі дисертації. 

Далі проаналізуємо підходи до формування ставки доходу на регуляторну 

базу активів. У одному із перших нормативно-правових актів по запровадженню 

стимулюючого регулювання тарифів (Постанова НКРЕКП №1009 від 

23.07.2013р.) НКРЕКП було запропоновано встановити нульову ставку доходу 

на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого 

регулювання [89], а ставку доходу на нові активи згідно Наказу Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України №538 від 31.05.2013р. визначити на 

рівні 14,79% [70]. Пізніше постановою НКРЕКП №2561 від 08.10.2015р. [87] 

регуляторна норма доходу на діючі активи була визначена на рівні 5%, 

натомість на нові 19,5%. 

Діюча постанова НКРЕКП №972 від 27.07.2017р. [91] опублікована у газеті 

Урядовий кур’єр та вступила в дію з 10 січня 2018 року. Цією постановою 

встановлюється регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, 

створених як до так і після переходу на стимулююче регулювання тарифів на 

рівні 12,5%. Згідно наказу міністерства економічного розвитку та торгівлі 
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України №729 від 21.04.2016р. граничний рівень регуляторної норми доходу у 

сфері передачі та постачання електроенергії встановлено на рівні 19,11% [71].  

На нашу думку, ставка доходу на стару та нову базу активів має бути 

диференційованою. Регуляторна ставка доходу на стару базу активів повинна 

бути не більшою за 3%, вона може бути збільшена у випадку, коли 

енергопостачальні компанії доведуть ефективність інвестування грошових 

коштів, отриманих від запровадження нових тарифів. У Європейських країнах 

регуляторна ставка доходу відповідає WACC. На нашу думку, саме такого 

підходу варто дотримуватись при визначенні регуляторної ставки доходу на 

нові активи. Детальніше методику розрахунку WACC для енергопостачальних 

компаній України буде висвітлено у 3 розділі дисертації. 

Згідно порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП №1175 від 

05.10.2018р. [85] цільовими показниками якості послуг є індекси SAIDI -  

показник середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в 

електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) 

в електропостачанні для міської (сільської) території на рівнях напруги 0,4 - 20 

кВ. При цьому цільові показники якості послуг складає для міської території 

150 хв., для сільської 300 хв.  

Постановою НКРЕКП №1029 від 26.07.2017р. передбачено, що 

енергопостачальні компанії повинні забезпечити щорічне інвестування в 

обсягах ніж річна сума амортизації та 50% від прибутку на регуляторну базу 

активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання згідно з 

затвердженою інвестиційною програмою. На нашу думку, необхідно 

зобов’язати акціонерів реінвестувати не менше 75% прибутку на регуляторну 

базу активів у модернізацію активів енергопостачальних компаній. Такий підхід 

дозволить збільшити інвестиційні грошові потоки енергопостачальних компаній 

та дозволить сформувати необхідний для їх модернізації фінансовий ресурс. 

Недосконалість нормативно-правового регуляторного поля не дає 

можливості контролювати цільове використання коштів з боку 
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енергопостачальних компаній. Функція контролю лягає на НКРЕКП, яка 

повинна забезпечити цільове використання коштів. У разі невиконання вимог 

регулятора він може прийняти рішення про застосування штрафів, вилучення 

коштів та переведення на стару систему тарифоутворення. Зокрема за 

недотримання річних показників якості послуг регуляторна норма доходу згідно 

постанови НКРЕКП №1175 від 05.10.2018р. може бути зменшена на 5%.  

На нашу думку, необхідно посилити відповідальність за недотримання 

параметрів якості електропостачання та контроль за цільовим використанням 

прибутків від запровадження нової системи стимулюючого регулювання. Без 

ефективної системи контролю за цільовим використанням коштів, отриманих як 

дохід на регульовану базу активів енергопостачальні компанії зможуть 

виводити ці грошові потоки в офшорні юрисдикції компаній-власників. При 

цьому збільшення інвестицій у модернізацію мереж та покращення параметрів 

постачання електроенергії для споживачів не буде. 

На нашу думку, НКРЕКП необхідно розробити спеціальний порядок 

(алгоритм) розподілу уповноваженим банком коштів із поточних рахунків зі 

спеціальним режимом використання (спеціальні рахунки енергопостачальних 

компаній, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для 

накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та 

розрахунків з учасниками ринку електричної енергії).  

В основі цього порядку повинен лежати алгоритм розподілу та 

перерахування коштів із поточного рахунку зі спеціальним режимом 

використання на окремий рахунок, призначений для акумуляції коштів по 

фінансуванню заходів з реалізації інвестиційної програми енергопостачальної 

компаніії. Цей рахунок також повинен мати спеціальний режим використання 

коштів, згідно якого кошти повинні виділятись лише на оплату товарів, робіт та 

послуг, які відображені у затвердженій НКРЕКП інвестиційній програмі 

енергопостачальної компанії. Для посилення контролю за цільовим 

використанням доходів енергопостачальних компаній, отриманих від 

запровадження регуляторного стимулювання НКРЕКП як регулятор має 
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розробити відповідні інструкції для уповноважених банків, які регламентують 

порядок контролю цільового використання грошей зі спеціального 

інвестиційного рахунку. Прозорий та недискримінаційний порядок 

перерахування коштів зі спеціального інвестиційного рахунку повинен стати 

дієвим інструментом контролю за інвестиційними грошовими потоками 

енергопостачальних компаній. 

Отже, на основі проведеного аналізу грошових потоків від інвестиційної 

та фінансової діяльності простежується їх нерівномірність в розрізі окремих 

енергопостачальних компаній протягом 2006–2017 років. Різною є структура 

вхідних та вихідних грошових потоків від інвестиційної та фінансової 

діяльностей.  

При плануванні грошових потоків потрібно враховувати з одного боку 

тип інвестиційної та фінансової політики, який характерний для відповідної 

енергопостачальної корпорації, а з іншого  – необхідною є наявність 

внутрішньої інформації, яка стосується перспектив інвестиційної та фінансової 

діяльності у плановому періоді.  

Невід’ємним атрибутом управління грошовими потоками від 

інвестиційної та фінансової діяльності є їх контроль, який з одного боку 

спрямований на забезпечення повноти та своєчасності отримання надходжень 

грошових коштів чи здійснення платежів, а з іншого виступає в якості 

інструмента коригування планових величин грошових потоків. 

Абсолютні величини грошових потоків не дають вичерпної інформації 

про рівень реальної платоспроможності та фінансової рівноваги підприємства, а 

лише показують генеровані обсяги грошових коштів від конкретних фінансово–

господарських операцій. В процесі управління грошовими потоками важливим є 

їх збалансування як по обсягах так і синхронізація в часі. Провести поглиблений 

аналіз грошових потоків енергопостачальних компаній протягом доцільно на 

основі коефіцієнтів, які розраховуються на базі грошових потоків. В наступному 

підрозділі дисертаційної роботи проведемо аналіз основних фінансових 
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коефіцієнтів, які розраховуються на основі грошових потоків від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності та чистого грошового потоку. 

 

 

2.3. Аналітична складова у плануванні та контролі грошових потоків 

  

 

В теорії і практиці корпоративних фінансів існує значна кількість 

фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на основі інформації щодо 

грошових потоків підприємств. Наявність значної кількості коефіцієнтів, та 

неоднозначність у підходах щодо методик їх розрахунку потребують чіткої 

систематизації зазначених фінансових коефіцієнтів та використання їх як 

ефективного інструмента контролю грошових потоків.  

У зв’язку з цим пропонуємо об’єднати всі фінансові коефіцієнти, які 

базуються на грошових потоках у декілька наступних груп, виділивши в якості 

критерію функціональне призначення зазначених коефіцієнтів. Для планування 

та контролю грошових потоків пропонуємо виділяти п’ять груп коефіцієнтів 

грошових потоків: структурні коефіцієнти, коефіцієнти достатності грошових 

потоків, коефіцієнти ефективності грошових потоків, коефіцієнти рівномірності 

та синхронності грошових потоків та вартісно–орієнтовані показники грошових 

потоків (рис.2.31).  

Кожен із зазначених коефіцієнтів може бути використаний як індикатор 

планування та контролю грошових потоків. В процесі планування грошових 

потоків необхідно використовувати планові значення зазначених коефіцієнтів в 

якості цільових індикаторів. Під час здійснення контролю грошових потоків 

фінансові коефіцієнти, які базуються на грошових потоках можуть виступати 

інструментами контролю від час порівняння фактичних їх значень з плановими 

значеннями і виявлення відхилень. До першої групи пропонуємо віднести 

коефіцієнти, які показують склад та структуру грошових потоків. Вони 

відображають частки внеску окремого виду грошового потоку в агрегований 

грошовий потік підприємства (вхідний чи вихідний, операційний, інвестиційний 
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і фінансовий). По своїй суті вони виражають специфіку формування 

конкретного виду грошового потоку, визначають його склад і структуру.  

 

 

Рис.2.31. Групи коефіцієнтів грошових потоків 

*Джерело: Побудовано автором  

 

У зв’язку з цим дані коефіцієнти можна назвати структурними 

коефіцієнтами грошових потоків. До таких коефіцієнтів належать: коефіцієнт 

участі операційного грошового потоку у формуванні сукупного грошового 

потоку за період (𝐾𝑂𝐶𝐹/𝑇𝐶𝐹), коефіцієнт участі інвестиційного грошового потоку 

у формуванні сукупного грошового потоку за період (𝐾𝐼𝐶𝐹/𝑇𝐶𝐹 ), коефіцієнт 

участі фінансового грошового потоку у формуванні сукупного грошового 

потоку за період (𝐾𝐹𝐼𝐶𝐹/𝑇𝐶𝐹 ).  

Зазначені коефіцієнти можуть розраховуватись як по вхідному так і по 

вихідному грошовому потоках. Вони показують яку частку займає кожен із 

видів грошових потоків (операційний, інвестиційний і фінансовий) у сукупному 

вхідному або вихідному грошовому потоці підприємства (додатки М.1–М.3) 

протягом певного періоду. Зазначені структурні коефіцієнти грошових потоків 

по 23 енергопостачальним компаніям за 2010–2017 роки розраховані в додатках 

Н.1–Н.4. З метою відображення узагальнених тенденцій, які притаманні для 

структурних коефіцієнтів грошових потоків побудуємо ри.2.32 та рис.2.33, на 

яких відобразимо середні коефіцієнти участі операційного, фінансового та 

Основні групи коефіцієнтів грошових потоків 

Структурні 

коефіцієнти 

Коефіцієнти 

достатності 

Коефіцієнти 

рівномірності та 

синхронності 

Коефіцієнти 

ефективності 

Вартісно-орієнтовані коефіцієнти грошових потоків 
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інвестиційного грошових потоків у сукупному вхідному/вихідному грошових 

потоках енергопостачальних компаній у 2010–2017 рр. 

 

 

Рис.2.32. Середні  значення коефіцієнтів участі 𝑶𝑪𝑭𝒊𝒏, 𝑰𝑪𝑭𝒊𝒏,𝑭𝑰𝑪𝑭𝒊𝒏 у 

𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏 енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.32 середні структурні фінансові коефіцієнти вхідного 

грошового потоку енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки є різними в 

розрізі окремих підприємств. З рис.2.32 видно, що у більшості 

енергопостачальних компаній протягом 2010–2017 років основну питому вагу 

сукупного вхідного грошового потоку займає вхідний грошовий потік від 

операційної діяльності. При цьому у ПАТ «Сумиобленерго» та АК 

«Харківобленерго» середній коефіцієнт участі вхідного операційного грошового 

потоку у сукупному грошовому потоці становить 1. Таке значення даного 

коефіцієнта є свідченням того, що всі надходження грошових коштів 

генеруються лише операційною діяльністю зазначених підприємств у 2010–2017 

роках. У більшості інших енергопостачальних компаній зазначений коефіцієнт 
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коливається від 0,9 до 1. Це є свідченням того, що операційна діяльність генерує 

основну частку всіх грошових надходжень даних підприємств протягом 

досліджуваного періоду. Разом з тим є енергопостачальні компанії, у яких в 

складі сукупного вхідного грошового потоку значну частку займають 

надходження від фінансової та інвестиційної діяльності.  

До таких підприємств належать: ПрАТ «Рівнеобленерго» (середній 

коефіцієнт участі фінансового та інвестиційного грошового потоку у 

формуванні сукупного вхідного грошового 𝐾(𝐹𝐼𝐶𝐹+𝐼𝐶𝐹)/𝑇𝐶𝐹  складає 0,41), ПрАТ 

«Київобленерго» (середній коефіцієнт участі фінансового та інвестиційного 

грошового потоку у формуванні сукупного вхідного грошового 𝐾(𝐹𝐼𝐶𝐹+𝐼𝐶𝐹)/𝑇𝐶𝐹  

складає 0,33) та ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (середній коефіцієнт участі 

фінансового та інвестиційного грошового потоку у формуванні сукупного 

вхідного грошового 𝐾(𝐹𝐼𝐶𝐹+𝐼𝐶𝐹)/𝑇𝐶𝐹  складає 0,29). Це зумовлено в першу чергу 

більшою активністю у фінансово–інвестиційній сфері і як результат – 

отримання більшого обсягу надходжень грошових коштів від інвестиційної та 

фінансової діяльностей. 

Щодо середніх структурних фінансових коефіцієнтів, які виражають 

специфіку формування сукупного вихідного грошового потоку 

енергопостачальних компаній у 2010–2017 роках (рис.2.33), то варто зазначити, 

що тут також зберігаються структурні пропорції, які притаманні вхідному 

грошовому потоку. Так, для більшості енергопостачальних компаній протягом 

2010–2017 років основу всіх виплат складає вихідний грошовий потік від 

операційної діяльності. Найбільшого значення середній коефіцієнт участі 

операційного вихідного грошового потоку у сукупному вихідному грошовому 

потоці набуває у наступних енергопостачальних компаній: ПАТ 

«Черкасиобленерго» – 0,98, АК «Харківобленерго» – 0,96, ПАТ 

«Запоріжжяобленерго» 0,96, ПАТ «Київенерго» – 0,94. При цьому середній 

коефіцієнт участі інвестиційного та фінансового вихідних грошових потоків у 

сукупному вихідному грошовому потоці найбільшого значення набуває у ПрАТ 
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«Рівнеобленерго» – 0,45, ПрАТ «Київобленерго» – 0,36, ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго» – 0,37. У решти енергопостачальних компаній 

зазначений показник за 2010–2017 роки коливається від 0,02 до 0,30. 

 

 

Рис.2.33. Середні значення коефіцієнтів участі 𝑶𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕, 𝑰𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕,𝑭𝑰𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕 

у 𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕 енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 
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вагу займають надходження (виплати) по фінансовій та інвестиційній 

діяльності.  

З урахуванням зазначеного, для одних енергопостачальних компаній (для 

тих, в структурі вхідного (вихідного) грошового потоку яких переважають 

надходження (виплати) по операційній діяльності) в процесі планування 

вхідного (вихідного) грошового потоку основна увага повинна приділятись 

надходженням (виплатам) по операційній діяльності. Такі компанії, як правило, 

майже не залучають додатковий капітал на фінансовому ринку та не 

здійснюють фінансових інвестицій. Фінансування господарської діяльності 

відбувається за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів. Згідно критеріїв, 

наведених в підрозділі 2.2 дисертаційного дослідження вони проводять пасивну 

інвестиційну політику та консервативну політику фінансування господарської 

діяльності. 

Коефіцієнти участі операційного, інвестиційного та фінансового 

грошових потоків у формуванні сукупного вхідного (вихідного) грошового 

потоку можуть вказувати на цільові планові пропорції, які відображають 

надходження (виплати) грошових коштів по окремим видам діяльності 

енергопостачальних компаній. У зв’язку з цим вони з одного боку можуть 

використовуватись в якості цільових структурних індикаторів формування 

планового вхідного та вихідного грошових потоків, а з іншого – бути 

ефективними інструментами контролю планових грошових потоків. На основі 

проведеного аналізу коефіцієнтів формування вхідного та вихідного грошових 

потоків енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки можна виділити в 

якості нормативних коефіцієнтів середньогалузеві їх значення за 2010–2017 

роки, які відображені в табл. 2.12. Дані показники розраховані як середнє 

арифметичне серед середніх значень коефіцієнтів достатності по кожній з 23 

енергопостачальних компаній за період 2010–2017 років.  

Згідно проведених розрахунків і з урахуванням того, що вибрані в якості 

об’єкта дослідження енергопостачальні компанії є основою відповідної галузі 

(постачання електроенергії), їх частка в сукупному обсязі становить близько 
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90%, то розраховані таким чином фінансові коефіцієнти можуть вважатись 

середньогалузевими. Розраховані нормативні коефіцієнти участі грошових 

потоків повністю враховують галузеву специфіку і сферу діяльності 

енергопостачальних компаній.  

Таблиця 2.12 

Нормативні середньогалузеві значення коефіцієнтів формування вхідного 

та вихідного грошових потоків енергопостачальних компаній 

№ Назва коефіцієнта 

Нормативне 

середньогалузеве 

значення 

1 
Коефіцієнт участі операційного грошового потоку у  

сукупному вхідному грошовому потоці (𝐾𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛 ) 
0,89 

2 
Коефіцієнт участі інвестиційного грошового потоку у  

сукупному вхідному грошовому потоці (𝐾𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 /𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛 ),  
0,02 

3 
Коефіцієнт участі фінансового грошового потоку у  

сукупному вхідному грошовому потоці (𝐾𝐹𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 /𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛 ). 
0,09 

4 
Коефіцієнт участі операційного грошового потоку у  

сукупному вихідному грошовому потоці (𝐾𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 /𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) 
0,84 

5 
Коефіцієнт участі інвестиційного грошового потоку у  

сукупному вихідному грошовому потоці (𝐾𝐼𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 /𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ),  
0,06 

6 
Коефіцієнт участі фінансового грошового потоку у  

сукупному вихідному грошовому потоці (𝐾𝐹𝐼𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 /𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ). 
0,10 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Щодо можливостей їх практичного застосування в інших галузях і сферах 

економіки в якості нормативних коефіцієнтів грошових потоків, то на нашу 

думку, необхідно здійснювати коригування зазначених коефіцієнтів щоби в 

повній мірі враховувати специфіку конкретної галузі чи виду діяльності. З 

урахуванням зазначеного вважаємо, що самі по собі коефіцієнти участі 

грошових потоків є універсальними інструментами планування та контролю 

грошових потоків, а їх нормативні значення є індивідуальними та повинні 

враховувати специфіку діяльності підприємства. 
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Зазначені в табл. 2.12 середньогалузеві нормативні значення можуть 

використовуватись в якості контрольних індикаторів в процесі планування та 

контролю грошових потоків. Планові коефіцієнти участі грошового потоку 

можуть відображати планову (цільову) структуру надходження та вибуття 

грошових коштів енергопостачальних компаній. Разом з тим коефіцієнти участі 

грошового потоку можуть бути інструментами контролю грошових потоків в 

процесі порівняння фактичних їх значень з плановими та середньогалузевими 

значеннями. Зазначені властивості фінансових коефіцієнтів роблять їх 

універсальними інструментами планування та контролю грошових потоків 

підприємств. 

Наступною великою групою фінансових коефіцієнтів, які розраховуються 

на базі грошових потоків є коефіцієнти достатності грошового потоку. Вони є 

співвідношенням вхідного та вихідного грошових потоків та показують чи 

достатньо надходжень грошових коштів від даного виду діяльності для 

здійснення виплат по даному виду діяльності або виплат по підприємству в 

цілому (додатки Н.5–Н.8).  

Можна виділяти коефіцієнти достатності грошового потоку в розрізі видів 

діяльності: коефіцієнт достатності грошового потоку від операційної діяльності, 

коефіцієнт достатності грошового потоку від інвестиційної діяльності, 

коефіцієнт достатності грошового потоку від фінансової діяльності (або як 

варіант при низьких значеннях даних коефіцієнтів можна застосовувати 

коефіцієнт достатності грошових коштів від інвестиційної та фінансової 

діяльності). Базовим коефіцієнтом достатності є коефіцієнт достатності 

операційного грошового потоку, який розраховується як співвідношення 

вхідного та вихідного грошового потоку від операційної діяльності. З метою 

відображення загальних тенденцій, які склались з коефіцієнтом достатності 

операційного грошового потоку по кожній із компаній за 2010–2017 рр 

побудуємо рис.2.34.. 

Як бачимо з рис.2.34 середнє значення коефіцієнта достатності 

операційного грошового потоку ( 𝐾𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛 /𝑂𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) за 2010–2017 роки по всіх 



151 

 

енергопостачальних компаніях більше одиниці. Це є свідченням того, що обсягу 

генерованого операційною діяльністю вхідного грошового потоку достатньо для 

здійснення всіх виплат в межах даного виду діяльності. Чим більшим є значення 

відповідного коефіцієнта, тим ефективнішою є операційна діяльність з позиції 

генерування грошових коштів.  

 

 

Рис.2.34. Середнє значення коефіцієнта достатності операційного 

грошового потоку (𝑲𝑶𝑪𝑭𝒊𝒏/𝑶𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕
) за 2010–2017 роки 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

З рис.2.34 бачимо, що найвище середнє значення коефіцієнта достатності 

операційного грошового потоку у ПрАТ «Закарпаттяобленерго» – 1,15, ПАТ 

«ЕК «Одесаобленерго» – 1,12 та ПАТ «Прикарпаттяобленерго» – 1,12. 

Найменші є значення зазначеного коефіцієнта характерні для ПАТ «ДТЕК 

«Дніпрообленерго» – 1,02, ПАТ «Запоріжжяобленерго» – 1,02, ПАТ 

«Черкасиобленерго» – 1,02. Досить важливими коефіцієнтами достатності 

грошових потоків є коефіцієнти достатності сукупного грошового потоку в 

розрізі окремих видів діяльності. Зазначені коефіцієнти показують яка частка 

сукупного вихідного грошового потоку (𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) може бути покрита за рахунок 
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вхідного грошового потоку від кожного з видів діяльності. Розрахунок 

коефіцієнтів достатності операційного, інвестиційного, фінансового та 

сукупного грошових потоків енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки 

проведений в додатках Н.5–Н.8. Узагальнені характеристики коефіцієнтів 

достатності операційного, інвестиційного, фінансового та сукупного грошових 

потоків в розрізі окремих компаній відображені на рис.2.35.  

 

Рис.2.35. Середні значення коефіцієнтів достатності операційного, 

інвестиційного, фінансового грошових потоків ЕК за 2010–2017 рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.35 середнє значення коефіцієнта достатності 

операційного грошового потоку ( 𝐾𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛 /𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) більше одиниці у ПАТ 

«Сумобленерго» та у ВАТ «ЕК «Харківобленерго». Такі значення даного 

коефіцієнта відображають ситуацію, коли обсягу генерованого операційною 

діяльністю вхідного грошового потоку достатньо для здійснення всіх виплат по 

операційній, інвестиційній та фінансовій діяльностях. У більшості інших 

енергопостачальних компаній зазначений показник за 2010–2017 роки 
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коливається від 0,81 до 0,99, що є свідченням того, що генерований 

операційною діяльністю вхідний грошовий потік покриває переважну частину 

всіх виплат підприємства. Разом з тим є енергопостачальні компанії, у яких є 

значним значення середнього коефіцієнта достатності грошового потоку від 

інвестиційної та фінансової діяльностей.  

До таких енергопостачальних компаній належать: ПАТ «Рівнеобленерго – 

0,41, ПАТ Київобленерго» – 0,33, ПАТ «Прикарпаттяобленерго» – 0,29. Згідно 

проведеного аналізу за 2010–2017 роки на основі коефіцієнтів достатності 

грошових потоків енергопостачальних компаній можна дійти висновку, що 

протягом досліджуваного періоду обсягу генерованих операційною діяльністю 

надходжень грошових коштів достатньо для покриття всіх виплат по 

операційній діяльності, при цьому у деяких енергопостачальних компаній 

значна частина сукупного вихідного грошового потоку покривається за рахунок 

надходжень від фінансової та інвестиційної діяльності.  

На нашу думку, коефіцієнти достатності грошових потоків можуть бути 

використані в якості цільових індикаторів в процесі планування та контролю 

грошових потоків, оскільки виступають агрегованими критеріями, що 

відображають взаємозв’язок між надходженнями та виплатами грошових 

коштів. Разом з тим проведений аналіз коефіцієнтів достатності грошових 

потоків енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки дозволяє визначити 

нормативні середньогалузеві значення зазначених коефіцієнтів, які відображені 

в табл. 2.13. Зазначені середньогалузеві коефіцієнти достатності грошових 

потоків енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки можуть бути 

використані в якості нормативних індикаторів в процесі планування та 

контролю грошових потоків. При цьому сприятливим з позиції ефективності 

управління грошовими потоками буде перевищення фактичних значень 

коефіцієнтів достатності грошових потоків над їх нормативними значеннями. 
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Таблиця 2.13 

Нормативні середньогалузеві значення коефіцієнтів достатності грошових 

потоків енергопостачальних компаній 

№ Назва коефіцієнта 

Нормативне 

середньогалузеве 

значення 

1 
Коефіцієнт достатності сукупного грошового потоку 

(𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) 
1,00 

2 
Коефіцієнт достатності операційного грошового потоку 

(𝐾𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) 
0,89 

3 
Коефіцієнт достатності інвестиційного грошового потоку 

(𝐾𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛 /𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ). 
0,01 

4 
Коефіцієнт достатності фінансового грошового потоку 

(𝐾𝐹𝐼𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) 
0,10 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Результуючою групою фінансових коефіцієнтів, побудованих на базі 

грошових потоків є коефіцієнти ефективності грошових потоків. Зазначені 

коефіцієнти є співвідношенням чистого грошового потоку до величини 

операційного, інвестиційного, фінансового та сукупного грошових потоків. 

Фактично вони показують яка частка вхідного грошового потоку залишається в 

розпорядженні підприємства після здійснення всіх виплат. Відповідно чим 

вищим є даний коефіцієнт, тим ефективнішим є підприємство з позиції 

максимізації обсягу грошових коштів, які є в його розпорядженні.  

Базовим коефіцієнтом ефективності грошових потоків є коефіцієнт 

ефективності операційного грошового потоку. Фактично він показує 

співвідношення чистого грошового потоку від операційної діяльності (𝑂𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 ) 

до величини вхідного грошового потоку від цього виду діяльності (𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛 ), 

відображаючи фактично яка частка вхідного грошового потоку залишається в 

розпорядженні підприємства після здійснення всіх виплат по операційній 
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діяльності. Коефіцієнт ефективності операційного грошового потоку 

енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки розрахований в додатку Н.9. 

Загальні тенденції, які виражає середній коефіцієнт ефективності операційного 

грошового потоку енергопостачальних компаній протягом 2010–2017 років 

відобразимо на рис.2.36.  

 

 

Рис.2.36. Середнє значення коефіцієнта ефективності операційного 

грошового потоку енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр. 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.36 протягом досліджуваного періоду середні значення 

коефіцієнтів ефективності операційного грошового потоку більші нуля, що є 

позитивною тенденцією. Разом з тим варто відмітити, що деякі 

енергопостачальні компанії є більш ефективними з позиції генерування 

операційною діяльністю грошових потоків виходячи зі значення середнього 

коефіцієнту ефективності операційного грошового потоку. До таких 

енергопостачальних компаній можна віднести: ПрАТ «Закарпаттяобленерго», 

ПАТ «ЕК «Одесаобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Разом з тим 

найменш ефективними згідно даного критерію є: ПАТ «Дніпрообленерго», ПАТ 

«Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго». 
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Ключовим узагальнюючим показником, що характеризує ефективність 

грошових потоків є коефіцієнт ефективності сукупного грошового потоку, який 

показує яка частка сукупного вхідного грошового потоку залишається на 

підприємстві після здійснення всіх виплат по операційній, інвестиційній і 

фінансовій діяльності. Коефіцієнт ефективності сукупного грошового потоку 

енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки розрахований у додатку Н.10. 

З метою відображення узагальнених тенденцій щодо ефективності сукупного 

грошового потоку енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки побудуємо 

рис.2.37, на якому відобразимо середнє значення коефіцієнта ефективності 

сукупного грошового потоку по кожній із енергопостачальній компаній. 

 

 

Рис.2.37. Середнє значення коефіцієнта ефективності сукупного 

грошового потоку енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Як бачимо з рис.2.37 у деяких енергопостачальних компаній 

спостерігається від’ємне значення  коефіцієнта ефективності грошових потоків. 
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До таких енергопостачальних компаній належать: ПрАТ 

«Кіровоградобленерго», АК «Харківобленерго» та ПрАТ «ЕК 

Херсонобленерго». Найвищим середній коефіцієнт ефективності грошових 

потоків є у: ПАТ «Сумиобленерго», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ 

«Хмельницькобленерго». У решти компаній досліджуваний показник набуває 

середніх значень. 

На основі порівняння коефіцієнтів ефективності операційного та 

сукупного грошових потоків бачимо, що відмічається ситуація, при якій в одних 

енергопостачальних корпорацій (наприклад Закарпаттяобленерго) при досить 

високому середньому значенні коефіцієнта ефективності операційного 

грошового потоку відмічається низьке середнє значення ефективності 

сукупного грошового потоку.  

В першу чергу це зумовлено від’ємними значеннями чистих грошових 

потоків від інвестиційної та фінансової діяльності, які суттєво зменшують 

сукупний чистий грошовий потік енергопостачальних компаній. На основі 

проведеного аналізу ефективності грошових потоків енергопостачальних 

компаній за 2010–2017 роки можна розрахувати середньогалузеві значення 

коефіцієнтів ефективності грошових потоків, які відобразимо в табл. 2.14. 

Зазначені нормативні значення коефіцієнтів ефективності грошових 

потоків можуть бути використані в процесі планування та контролю грошових 

потоків в якості нормативних індикаторів, які відображають ефективність 

формування грошових потоків енергопостачальних компаній. При цьому 

сприятливою з позиції максимізації обсягу сукупного чистого грошового потоку 

є ситуація, коли фактичні значення коефіцієнтів ефективності грошових потоків 

перевищують їх нормативні значення. Четвертою групою фінансових 

коефіцієнтів, які розраховуються на базі грошових потоків є коефіцієнти 

рівномірності та синхронності грошових потоків. Зазначені коефіцієнти 

показують збалансованість грошових потоків в часі, рівномірність надходження 

та витрачання грошових коштів. Зазначені показники будуть розраховані в 
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пункті 3.1. дисертаційного дослідження в процесі оцінки збалансування 

грошових потоків енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки.  

Таблиця 2.14 

Нормативні середньогалузеві значення коефіцієнтів ефективності 

грошових потоків енергопостачальних компаній 

№ Назва коефіцієнта 

Нормативне 

середньогалузеве 

значення 

1 
Коефіцієнт ефективності операційного грошового потоку 

(𝐾𝑂𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 /𝑂𝐶𝐹𝑖𝑛 ) 
0,064 

2 
Коефіцієнт ефективності сукупного грошового потоку 

(𝐾𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 /𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛 ) 
0,002 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності ЕК за 2010–2017 рр. 

 

Останньою важливою групою фінансових коефіцієнтів, які 

розраховуються на базі грошових потоків є вартісно–орієнтовані показники 

грошових потоків. Дані показники виражають взаємозв’язок між вартістю 

енергопостачальної компанії та грошовими потоками, які генеруються її 

операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю. Специфіка підходів до 

їх розрахунку та практичні підходи по використанню будуть відображені в 

пункті 3.3 дисертаційного дослідження в процесі формування підходів щодо 

підвищення ефективності управління грошовими потоками на основі вартісно–

формуючих показників грошових потоків підприємств. 

Отже, в цілому аналіз фінансових коефіцієнтів, побудованих на базі 

грошових потоків засвідчує той факт, що у кожної із досліджуваних 

енергопостачальних компаній протягом 2010–2017 років ситуація в сфері 

управління грошовими потоками є неоднозначною. У одних 

енергопостачальних компаній, обсягу генергованого грошового потоку в 

процесі операційної, інвестиційної діяльності вистачає для фінансування всіх 

виплат господарської діяльності, в той час як у інших таких надходжень 
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недостатньо для фінансування інвестиційної та здійснення виплат по фінансовій 

діяльності.  

З метою усунення даних негативних тенденцій енергопостачальним 

компаніям варто більше уваги приділяти процесам планування та контролю 

грошових потоків задля виявлення можливостей щодо максимізації обсягу 

чистого грошового потоку та підвищення ефективності управління грошовими 

потоками в цілому. В другому розділі дисертаційного дослідження в якості 

планових індикаторів запропоновано використовувати цільові значення 

коефіцієнтів участі, достатності та ефективності грошових потоків, які 

дозволять з одного боку визначити чіткі планові орієнтири для процесу 

планування грошових потоків, а з іншого – виступатимуть інструментами 

контролю грошових потоків.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

У другому розділі дисертаційного дослідження встановлено, що 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.  

Встановлено, що у структурі вихідного грошового потоку від операційної 

діяльності енергопостачальних компаній превалюючими є виплати ДП 

«Енергоринок» (79–82% обсягу вихідного грошового потоку від операційної 

діяльності), які складаються з оплати вартості купованої електроенергії та 

авансових платежів за неї. В свою чергу, починаючи з 2016 року найбільш 

вагомим фактором зростання вартості електроенергії стало запровадження 

НКРЕКП методики «Роттердам плюс», що підвишила вартість теплогенерації. 

У розділі запропоновано авторську методику визначення планового 

чистого грошового потоку від операційної діяльності енергопостачальних 
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компаній України. Дана методика враховує вплив ключових факторів, які 

детермінують грошові потоки від операційної діяльності енергопостачальних 

компаній. При плануванні операційного грошового потоку від операційної 

діяльності енергопостачальних компаній запропоновано враховувати 

коефіцієнти оплат окремого споживача електроенергії та енергопостачальної 

компанії. Зазначені коефіцієнти відображають рівень розрахункової дисципліни 

як споживачів електроенергії так і самої корпорації та є інструментами 

контролю грошових потоків. За їх допомогою можна проводити контроль 

надходження та виплат грошових коштів на основі запропонованого в роботі 

алгоритму. Сформовані в розділі підходи щодо довгострокового прогнозування 

грошових потоків дозволяють визначити довгострокові орієнтири операційних 

грошових потоків, що можуть бути використані в процесі планування грошових 

потоків від операційної діяльності. 

На основі проведеного аналізу вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності було виділено інвестиційно–активні, інвестиційно–

помірковані та інвестиційно–пасивні енергопостачальні компанії. Виявлено, що 

у одних енергопостачальних компаній основний обсяг вихідного грошового 

потоку спрямований на реальні інвестиції (придбання необоротних активів) в 

той час як у інших – на фінансові інвестиції (купівля цінних паперів, надання 

позик). Така специфіка вихідного грошового потоку від інвестиційної діяльності 

повинна бути врахована під час планування та контролю грошових потоків. 

Встановлено, що в процесі планування вихідного грошового потоку від 

інвестиційної діяльності в частині реальних інвестицій необхідно 

використовувати планові дані інвестиційних програм. 

На основі проведеного аналізу вхідного грошового потоку від фінансової 

діяльності було виділено енергопостачальні компанії, які ведуть агресивну, 

помірковану та консервативну політику фінансування. Встановлено, що 

основою вхідного грошового потоку від фінансової діяльності у більшості 

енергопостачальних компаній є отримання позик. В той же час погашення позик 

і виплата відсотків є основою вихідного грошового потоку від фінансової 
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діяльності енергопостачальних компаній. Надходжень власного капіталу 

протягом досліджуваного періоду практично немає (за вийнятком 

Одесаобленерго), проте досить вагомими є дивідендні виплати для деяких 

компаній.  

У зв’язку з цим, ми дійшли висновку, що основою для планування 

вихідного грошового потоку по фінансовій діяльності є графіки погашення 

кредитів та умови погашення облігацій і виплат процентів по ним, зафіксовані в 

проспекті їх емісії. Вихідний грошовий потік, пов'язаний з дивідендними 

виплатами визначається на зборах акціонерів на яких затверджується обсяг і 

графік дивідендних виплат.  

Встановлено, що найбільш вагомим фактором, який впливатиме на грошові 

потоки енергопостачальних компаній повинаючи з 2020 року стане 

запровадження стимулюючого регулювання тарифів. Для ефективного 

контролю за цільовим використанням інвестиційних коштів запропоновано 

використовувати поточні рахунки зі спеціальним режимом використання. На ці 

рахунки перераховується частина коштів з поточного рахунку. Накопичені 

інвестиційні ресурси мають цільове призначення і використовуються на 

фінансування заходів інвестиційної програми згідно порядку, затвердженого 

НКРЕКП. 

У другому розділі запропоновано використовувати фінансові коефіцієнти, 

які базуються на грошових потоків в якості інструментів планування та 

контролю грошових потоків. Зокрема планові значення коефіцієнтів грошових 

потоків можуть виступати цільовими індикаторами в процесі планування 

грошових потоків. В той же час вони можуть бути і інструментами контролю 

грошових потоків в процесі порівняння фактичних значень і з плановими їх 

значеннями. Проведений аналіз фінансових коефіцієнтів на базі грошових 

потоків енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки дозволив визначити 

нормативні середньогалузеві значення по кожній із груп коефіцієнтів. 

Отже, на основі проведеного аналізу грошових потоків енергопостачальних 

компаній було виділено ключові фактори, які впливають на обсяг вхідного та 
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вихідного грошового потоку та окреслено концептуальні основи їх планування 

та контролю. Крім того запропонована авторська методика планування 

грошових потоків від операційної діяльності, визначено можливості 

використання фінансових коефіцієнтів, побудованих на базі грошових потоків в 

якості інструментів планування та контролю грошових потоків 

енергопостачальних компаній. Практично–орієнтовані пропозиції щодо 

підвищення ефективності процесу планування та контролю грошових потоків 

будуть відображені в третьому розділі дисертаційного дослідження. 

Результати дослідження апробовано у працях здобувача [19, 20, 22, 25, 29, 

30, 34, 36]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

3.1. Економетричне моделювання у плануванні та контролі грошових 

потоків 

 

 

Для забезпечення належного рівня синхронізації грошових потоків в часі 

необхідно сформувати ефективну систему фінансового планування та 

прогнозування грошових потоків, яка 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. 

Вирівнювання грошових потоків спрямоване на згладжування їх обсягів в 

розрізі окремих інтервалів періоду часу, який розглядається. На думку               І. 

Бланка, цей метод оптимізації дозволяє у певній мірі усунути сезонні і циклічні 

розбіжності у формуванні грошових потоків, паралельно оптимізуючи середні 

залишки грошових коштів і підвищуючи рівень ліквідності. Результати цього 

методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою 

середньоквадратичного відхилення або коефіцієнта варіації.  

З метою визначення рівномірності надходжень грошових коштів (вхідного 

грошового потоку) енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр . у табл. 3.1 

розрахуємо середнє значення вхідного грошового потоку ( 𝐶𝐹𝑖𝑛 (𝑎𝑣 ) ), його 

середньоквадратичне відхилення ( 𝜎𝐶𝐹𝑖𝑛
) та коефіцієнт варіації ( 𝐶𝑉𝐶𝐹𝑖𝑛

). 

Середньоквадратичне відхилення вхідного грошового потоку відображає 

діапазон коливання надходження грошових коштів енергопостачальних 

компаній у 2010–2017 рр. 
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Таблиця 3.1 

Оцінка рівномірності вхідного грошового потоку (𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏) 

енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр.  

№ Назва компанії 
𝑪𝑭𝒊𝒏(𝒂𝒗), 

(тис.грн.) 

𝝈𝑪𝑭𝒊𝒏
, 

(тис.грн.) 

𝑪𝑽𝑪𝑭𝒊𝒏
, 

(%) 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 2154021,25 1193526,59 55,41 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 1428387,50 792109,03 55,45 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 27960330,75 12068765,01 43,16 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 2479862,75 857297,35 34,57 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 7585476,38 2678556,60 35,31 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 2398491,38 1358217,99 56,63 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 1862531,00 657460,40 35,30 

8 ПАТ «Львівобленерго» 4330015,13 1999359,63 46,17 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 2478109,63 1093183,21 44,11 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 1988521,25 1038148,95 52,21 

11 ПрАТ «Київобленерго» 8920958,25 3981487,76 44,63 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 5555847,00 2276635,34 40,98 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 5177594,88 1878190,47 36,28 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 3119298,25 2152230,94 69,00 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 1849335,71 756249,16 40,89 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 1221358,63 552705,69 45,25 

17 АК «Харківобленерго» 5325944,13 2203233,81 41,37 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 2414019,88 986272,15 40,86 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 1697436,38 728020,63 42,89 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 2292552,25 1023483,80 44,64 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 1152119,63 554898,34 48,16 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 1642394,13 593739,29 36,15 

23 ПАТ «Київенерго» 20312020,88 7478132,72 36,82 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності 

 

Як бачимо з табл. 3.1 абсолютна величина середньоквадратичного 

відхилення з одного боку залежить від рівномірності надходження грошових 

коштів впродовж досліджуваного періоду, а з іншого – від розміру 

енергопостачальної компанії. З урахуванням зазначеного, на основі абсолютної 

величини середньоквадратичного відхилення досить складно оцінити величину 

варіації вхідного грошового потоку. Досить інформативним відносним 

показником, який дозволяє співставити величини варіації вхідного грошового 

потоку різних енергопостачальних компаній є коефіцієнт варіації. Як бачимо з 

табл.3.1 найбільша варіація вхідного грошового потоку характерна для ПрАТ 

«Рівнеобленерго» (69,00%). Це підприємство має найбільш нестабільний рівень 
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надходження грошових коштів. В той же час є енергопостачальні компанії зі 

стабільним рівнем надходження грошових коштів. До них належать: ПрАТ «ЕК 

Житомиробленерго» - 34,57%, ПрАТ «Кіровоградобленерго» - 35,30%, ПАТ 

«Запоріжжяобленерго» - 35,31%. 

Решта ж енергопостачальних компаній мають середній рівень 

рівномірності надходження грошових коштів, коефіцієнт варіації вхідного 

грошового потоку знаходиться в діапазоні від 26 до 42%. Іншою вагомою 

компонентою дослідження рівномірності грошових потоків є оцінка 

рівномірності виплат грошових коштів (вихідного грошового потоку) 

енергопостачальних компаній у 2010–2017 рр., яку проведемо у табл.3.2. 

Таблиця 3.2 

Оцінка рівномірності вихідного грошового потоку (𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) 

енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр.  

№ Назва компанії 
𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕(𝒂𝒗), 

(тис.грн.) 

𝝈𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕
, 

(тис.грн.) 

𝑪𝑽𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕
, 

(%) 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 2136535,38 1159180,57 54,26 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 1428417,00 793579,20 55,56 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 27925456,88 11992894,22 42,95 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 2469013,88 851824,85 34,50 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 7584575,38 2677703,32 35,30 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 2396034,50 1352877,05 56,46 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 1873208,63 669031,07 35,72 

8 ПАТ «Львівобленерго» 4329093,88 1998485,74 46,16 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 2477309,50 1092520,19 44,10 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 1988118,25 1038234,26 52,22 

11 ПрАТ «Київобленерго» 8896415,50 3991124,72 44,86 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 5538309,00 2274980,86 41,08 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 5177557,38 1955515,15 37,77 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 3118219,88 2152235,04 69,02 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 1835468,00 745582,99 40,62 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 1220061,25 553311,55 45,35 

17 АК «Харківобленерго» 5325542,00 2192769,22 41,17 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 2432334,13 1012221,03 41,62 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 1690654,38 724918,61 42,88 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 2291581,13 1023392,80 44,66 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 1147376,75 548763,27 47,83 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 1640865,75 611867,35 37,29 

23 ПАТ «Київенерго» 20299485,75 7508775,20 36,99 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності 
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Як бачимо з інформації, наведеної у табл.3.2 впродовж досліджуваного 

періоду величина вихідного грошового потоку енергопостачальних компаній 

суттєво варіюється на що вказує значення середньоквадратичного відхилення 

вихідного грошового потоку та коефіцієнта варіації. В цілому значення 

коефіцієнтів варіації вихідного грошового потоку енергопостачальних компаній 

відображають ті ж самі тенденції, що і значення коефіцієнтів варіації вхідного 

грошового потоку в розрізі енергопостачальних компаній. З позиції 

платоспроможності досить важливою є оцінка рівномірності чистого грошового 

потоку підприємства, який є основою для збільшення вільного залишку 

грошових коштів на рахунках підприємства. 

З цією метою побудуємо табл.3.3. Як бачимо з табл. 3.3 чистий грошовий 

потік енергопостачальних компаній у 2010–2017 рр. є надзвичайно 

нерівномірним. В першу чергу це зумовлено тим фактом, що у деяких 

енергопостачальних компаній він набуває як додатного так і від’ємного 

значення. Коефіцієнт варіації чистого грошового потоку за 2010–2017 рр. у всіх 

енергопостачальних компаній  перевищує 100%, що відображає тенденцію 

значного перевищення середньоквадратичного відхилення чистого грошового 

потоку над його середнім значенням впродовж досліджуваного періоду. 

З даного дослідження можна дійти висновку про те, що впродовж 2010–

2017 рр вхідний та вихідний грошові потоки енергопостачальних компаній є 

нерівномірними, оскільки у більшості з них коефіцієнт варіації перевищує 25%, 

що свідчить про значні коливання надходжень та виплат грошових коштів 

впродовж досліджуваного періоду.  

Щодо чистого грошового потоку, то він є дуже нерівномірним у всіх 

енергопостачальних компаній, при цьому його величина набуває як від’ємних 

так і додатніх значень. Той факт, що грошові потоки енергопостачальних 

компаній є нерівномірними свідчить про необхідність удосконалення 

прикладного інструментарію планування грошових потоків, що може бути 

реалізовано в розробці адекватних моделей, які дозволять здійснювати 

прогнозування грошових потоків підприємств на наступні періоди. 
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Таблиця 3.3 

Оцінка рівномірності чистого грошового потоку (𝑻𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕)  

енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр.  

№ Назва компанії 
𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕(𝒂𝒗), 

(тис.грн.) 

𝝈𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕
, 

(тис.грн.) 

𝑪𝑽𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕
, 

(%) 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 17485,88 50177,69 286,96 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» -29,50 5414,03 -18352,63 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 34873,88 368045,77 1055,36 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 10848,88 40175,04 370,32 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 901,00 16681,55 1851,45 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 2456,88 6449,15 262,49 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» -10677,63 37372,44 -350,01 

8 ПАТ «Львівобленерго» 921,25 11598,20 1258,96 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 800,13 2325,26 290,61 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 403,00 29962,09 7434,76 

11 ПрАТ «Київобленерго» 24542,75 73625,58 299,99 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 17538,00 79934,06 455,78 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 37,50 236861,95 631631,86 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 1078,38 12730,53 1180,53 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 13867,71 56035,75 404,07 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 1297,38 7054,18 543,73 

17 АК «Харківобленерго» 402,13 36482,28 9072,37 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» -18314,25 63024,15 -344,13 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 6782,00 19622,47 289,33 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 971,13 8272,66 851,86 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 4742,88 12555,68 264,73 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 1528,38 50505,31 3304,51 

23 ПАТ «Київенерго» 12535,13 171883,70 1371,22 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності 

 

Для прогнозування грошових потоків у Microsoft Excel використовується 

функція «Forecast», за допомогою якої можна розрахувати майбутнє значення 

вхідного та вихідного грошових потоків за вже існуючими їх значеннями. Для 

цього на основі даних фінансової звітності енергопостачальних компаній за 

2010–2017 рр. за допомогою функцій Microsoft Excel «Linest» та «Forecast» 

побудуємо рівняння лінійної регресії для вхідного, вихідного та чистого 

грошових потоків енергопостачальних компаній. В результаті отримаємо 

модель наступного вигляду: 

𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛(𝑖) = 𝑏𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛
× 𝑡𝑖 + 𝑎𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛

                            (3.1) 

𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 (𝑖) = 𝑏𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 × 𝑡𝑖 + 𝑎𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡                         (3.2)  
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𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 (𝑖) = 𝑏𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 × 𝑡𝑖 + 𝑎𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡
                         (3.3) 

𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛(𝑖) , 𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 (𝑖) , 𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 (𝑖)  – значення сукупного вхідного, вихідного та 

чистого грошового потоку в і–му періоді; 𝑏𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛
, 𝑏𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 , 𝑏𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 – коефіцієнти 

регресії сукупного вхідного, вихідного та чистого грошових потоків; 𝑎𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛
, 

𝑎𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 , 𝑎𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 – постійні параметри моделі регресії сукупного вхідного, 

вихідного та чистого грошових потоків; 𝑡𝑖  – порядковий номер періоду від 1 

(2010р) до 8 (2017р) – фактичні значення, якщо 𝑡𝑖=9 (2018р) і більше – планові 

значення.  

За допомогою функції Microsoft  Excel «Linest» на основі інформації щодо 

вхідного, вихідного та чистого грошових потоків енергопостачальних компаній 

за 2010–2017 рр було отримано наступні значення коефіцієнтів регресії та 

постійних параметрів моделі лінійної регресії грошових потоків (додаток О). 

Побудовані в табл.3.4 моделі лінійної регресії можуть бути використані для 

розрахунку прогнозного значення вхідного, вихідного та чистого грошових 

потоків енергопостачальних компаній на наступні періоди. В табл.3.4 за 

допомогою пропонованих моделей розрахуємо значення вхідного, вихідного та 

чистого грошових потоків енергопостачальних компаній на 2018 р ( 𝑡𝑖 =9, 

значення коефієнтів регресії та постійних параметрів моделі взяті з додатка О).  

Як бачимо з табл.3.4 пропоновані моделі лінійної регресії дозволяють 

спрогнозувати значення вхідного, вихідного та чистого грошових потоків 

енергопостачальних компаній на наступні періоди, зокрема на їх основі можуть 

бути розраховані значення і після 2018р, для цього 𝑡𝑖 = 10 для 2019 р., 𝑡𝑖 = 11 

для 2020р і так далі, при цьому значення коефіцієнтів регресії (𝑏𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛
, 𝑏𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡

, 

𝑏𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 ) та значення постійних параметрів моделі лінійної регресії ( 𝑎𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛
, 

𝑎𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 , 𝑎𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡 ) залишаються фіксованими для всіх наступних періодів. Зі 

значення коефіцієнтів детермінації ( 𝑅2 ) бачимо, що для таких 

енергопостачальних компаній як ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго», ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго», ПАТ «Сумиобленерго», у яких значення коефіцієнта 

детермінації перевищує 0,9, лінійна регресія досить точно описує траєкторію 
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динаміки як вхідного так і вихідного грошових потоків. У решти компаній 

коефіцієнт детермінації має низькі або ж близькі до нуля значення, що є 

свідченням низької прогностичної здатності моделей лінійної регресії для даних 

компаній. Моделі лінійної регресії є достатньо простими та універсальними 

інструментами, які дозволяють прогнозувати майбутні значення вхідного, 

вихідного та чистого грошових потоків підприємств. Проте, в сучасних 

економічних реаліях лінійні залежності трапляються досить рідко.  

Таблиця 3.4 

Прогнозна величина вхідного, вихідного та чистого грошових потоків 

енергопостачальних компаній України у 2018 р.  

(на основі моделей лінійної регресії) 

№ Назва компанії 
𝑹𝟐 𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏, 

млн.грн. 

𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕, 

млн.грн. 

𝑻𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕, 

млн.грн. 𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏 𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 0,83 0,84 4147,76 4083,54 64,22 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 0,77 0,77 2708,09 2710,44 -2,35 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 0,93 0,94 49309,40 49232,01 77,39 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 0,55 0,56 3648,79 3639,17 9,62 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 0,57 0,57 11299,96 11306,77 -6,81 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 0,77 0,77 4586,37 4576,32 10,05 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 0,14 0,13 2317,24 2308,98 8,26 

8 ПАТ «Львівобленерго» 0,83 0,83 7678,09 7677,89 0,20 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 0,89 0,89 4371,38 4369,75 1,64 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 0,93 0,94 3828,01 3833,66 -5,65 

11 ПрАТ «Київобленерго» 0,14 0,15 6165,31 6070,70 94,61 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 0,79 0,78 9269,62 9235,84 33,78 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 0,69 0,68 8036,78 8143,30 -106,53 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 0,09 0,10 1906,04 1894,05 11,98 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 0,91 0,91 3296,31 3264,64 31,67 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 0,88 0,88 2172,64 2172,76 -0,13 

17 АК «Харківобленерго» 0,89 0,90 9154,16 9144,91 9,24 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 0,88 0,89 4118,01 4190,54 -72,54 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 0,85 0,84 2927,69 2914,37 13,31 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 0,81 0,81 3985,48 3984,75 0,73 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 0,87 0,87 2100,43 2085,10 15,32 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 0,79 0,77 2609,82 2625,76 -15,94 

23 ПАТ «Київенерго» 0,86 0,86 33015,38 33125,98 -110,61 

*Джерело: Побудовано автором на основі отриманих моделей лінійної регресії 

На нашу думку, найбільші функціональні можливості щодо пояснення 

тенденцій, які спостерігаються у грошових потоках підприємств, і, відповідно, 

для побудови моделей їх прогнозування мають поліноміальні моделі, які в 
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порівнянні з лінійними та експоненціальними мають можливість точного 

відтворення тенденцій, що мали місце в минулих періодах у грошових потоках 

підприємств. На нашу думку, достатнім рівнем деталізації моделей, є 

досягнення коефіцієнта детермінації на рівні вищому за 0,9, що буде свідченням 

високої якості отриманих моделей. В результаті проведеного моделювання 

грошових потоків енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки було 

отримано поліноміальні моделі множинної регресії табл.3.5 та 3.6.  

Таблиця 3.5 

Поліноміальні моделі множинної регресії вхідного грошового потоку 

енергопостачальних компаній України 

№ Назва компанії 𝑹𝟐(𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏) 

Поліноміальні моделі множинної 

регресії вхідного грошового потоку, 

(𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏)  

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 0,96 y = 88,052x
2
 - 349,42x + 1481,1 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 0,97 y = 71,49x
2
 - 359,03x + 1221 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 0,94 y = 323,29x
2
 + 1834,6x + 11461 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 0,93 y = 107,83x
2
 - 710,72x + 2928,4 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 0,61 y = 111,52x
2
 - 178,26x + 5543,8 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 0,97 y = 124,71x
2
 - 636,18x + 2081,2 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 0,89 y = 116,14x
2
 - 944,21x + 3149,9 

8 ПАТ «Львівобленерго» 0,98 y = 158,58x
2
 - 683,22x + 3360,7 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 0,97 y = 64,647x
2
 - 161,09x + 1554,5 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 0,97 y = 44,776x
2
 + 5,7943x + 820,67 

11 ПрАТ «Київобленерго» 0,70 y = 607,43x
2
 - 6079,3x + 20788 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 0,97 y = 199,81x
2
 - 972,99x + 4839,2 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 0,79 y = 123,21x
2
 - 473,54x + 4166,6 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 0,10 y = 40,525x
2
 - 634,34x + 4940,4 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 0,91 y = 7,9795x
2
 + 301,11x + 59,719 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 0,97 y = 34,948x
2
 - 103,13x + 794,29 

17 АК «Харківобленерго» 0,97 y = 126,66x
2
 - 289,18x + 3397,6 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 0,97 y = 57,168x
2
 - 135,84x + 1567,5 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 0,95 y = 48,093x
2
 - 159,45x + 1188,6 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 0,96 y = 80,934x
2
 - 352,2x + 1813,6 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 0,97 y = 36,612x
2
 - 118,78x + 753 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 1,00 y = 55,588x
2
 - 285,31x + 1508,8 

23 ПАТ «Київенерго» 0,91 y = 372,73x
2
 - 531,58x + 13200 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності енергопостачальних 

компаній за 2010–2017 рр 

З табл.3.5 бачимо, що цей тип регресії має лише одну пояснювальну 

змінну, яка входить до рівняння регресії з різними степенями (1,2,3,4), в 

залежності від величини максимального степеня отриманої моделі виділяють 
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регресію другого, третього та четвертого порядку. За такого підходу 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.  

Таблиця 3.6 

Поліноміальні моделі множинної регресії вихідного грошового потоку 

енергопостачальних компаній України 

№ Назва компанії 𝑹𝟐(𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) 

Поліноміальні моделі множинної 

регресії вихідного грошового 

потоку, (𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 0,96 y = 82,775x
2
 - 312,31x + 1431,2 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 0,97 y = 71,704x2 - 360,44x + 1222 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 0,95 y = 335,46x
2
 + 1715,7x + 11651 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 0,95 y = 108,92x
2
 - 720,21x + 2932,6 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 0,61 y = 111,11x
2
 - 172,86x + 5529,1 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 0,97 y = 124,03x
2
 - 631,72x + 2076,1 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 0,90 y = 120,04x
2
 - 983,54x + 3238,1 

8 ПАТ «Львівобленерго» 0,98 y = 157,86x
2
 - 676,52x + 3348,1 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 0,97 y = 64,489x
2
 - 159,86x + 1552,2 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 0,98 y = 44,806x
2
 + 6,8692x + 814,66 

11 ПрАТ «Київобленерго» 0,70 y = 604,84x
2
 - 6071,5x + 20795 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 0,97 y = 198,25x
2
 - 962,57x + 4814,5 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 0,80 y = 134,53x
2
 - 551,67x + 4229,7 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 0,10 y = 41,335x
2
 - 644,05x + 4962,4 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 0,91 y = 5,9946x
2
 + 314,63x + 37,353 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 0,98 y = 35,199x
2
 - 105,08x + 795,35 

17 АК «Харківобленерго» 0,98 y = 123,31x
2
 - 261,03x + 3355,8 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 0,97 y = 57,411x
2
 - 125,99x + 1535,3 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 0,95 y = 48,078x
2
 - 160,76x + 1188,1 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 0,96 y = 81,069x
2
 - 353,36x + 1814,5 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 0,97 y = 36,215x
2
 - 117,55x + 752,88 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 0,99 y = 58,187x
2
 - 304,82x + 1528,8 

23 ПАТ «Київенерго» 0,92 y = 349,72x
2
 - 297,16x + 12719 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності енергопостачальних 

компаній за 2010–2017 рр 

Як бачимо з табл.3.5 та 3.6 значення коефіцієнтів детермінації більшості 

отриманих поліноміальних моделей множинної регресії вхідного та вихідного 

грошових потоків енергопостачальних компаній перевищують 0,9, що свідчить 
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про їх високі можливості щодо екстраполяції тенденцій 2010–2017 років на 

майбутні періоди. З табл.3.6 та 3.7 видно, що в порівнянні з лінійною і 

експоненціальною моделями, поліноміальна модель має вищі значення 

коефіцієнтів детермінації, зокрема у більшості енергопостачальних компаній 

вони перевищують 0,9.  

Ще однією перевагою поліноміальних моделей є відсутність 

мультиколінеарності, оскільки різні степені х є лінійними функціями, в той же 

час коефіцієнти регресії входять до моделей лінійно, що дає змогу 

застосовувати звичайний метод найменших квадратів. Перелічене вище є 

свідченням того, що розраховані за допомогою поліноміальних моделей 

прогнозні значення вхідного та вихідного грошових потоків в повній мірі 

враховують ті тенденції, які сформувались у грошових потоках 

енергопостачальних компаній у 2010–2017 роках. Для ПрАТ «Рівнеобленерго» 

на основі інформації за досліджуваний період неможливо побудувати якісну 

поліноміальну модель. Також є компанії, поліноміальні моделі яких мають  

нижчий коефіцієнт детермінації в межах 0,72–0,9.  

На нашу думку, отримані за допомогою таких моделей прогнозні значення 

грошових потоків гірше відображають тенденції, які сформувались у вхідному 

та вихідному грошових потоках. В табл.3.7 спрогнозуємо абсолютну величину 

вхідного, вихідного та чистого грошових потоків енергопостачальних компаній 

України із застосуванням пропонованих поліноміальних моделей множинної 

регресії. 

З табл.3.7 бачимо, що отримані величини вхідного та вихідного грошових 

потоків енергопостачальних компаній України можуть використовуватись в 

якості прогнозних значень, які мають достатньо високий ступінь апроксимізації. 

На нашу думку, важливим практичним результатом, який досягається в процесі 

прогнозування майбутніх значень грошових потоків енергопостачальних 

компаній, є прогнозна величина чистого грошового потоку. Якщо прогнозована 

величина чистого грошового потоку енергопостачальних компаній є додатною, 

то очікується надлишковий грошовий потік, якщо ж величина прогнозованого 
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вихідного грошового потоку є більшою за прогнозовану величину вхідного 

грошового потоку, це є свідченням прогнозованого дефіцитного грошового 

потоку.  

Таблиця 3.7 

Прогнозна величина вхідного, вихідного та чистого грошових потоків 

енергопостачальних компаній України у 2018 р. 

(на основі поліноміальних моделей) 

№ Назва компанії 
𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏, 

млн.грн. 

𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕, 

млн.грн. 

𝑻𝑪𝑭𝒏𝒆𝒕, 

млн.грн. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 5468,53 5325,19 143,35 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 3780,42 3786,06 -5,64 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 54158,89 54264,56 -105,67 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 5266,15 5273,23 -7,08 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 12972,58 12973,27 -0,69 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 6457,09 6437,05 20,04 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 4059,35 4109,48 -50,13 

8 ПАТ «Львівобленерго» 10056,70 10046,08 10,62 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 5341,10 5337,07 4,03 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 4499,67 4505,77 -6,09 

11 ПрАТ «Київобленерго» 15276,13 15143,54 132,59 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 12266,90 12209,62 57,28 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 9884,75 10161,60 -276,85 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 2513,87 2514,09 -0,22 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 3416,05 3354,59 61,46 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 2696,91 2700,75 -3,84 

17 АК «Харківобленерго» 11054,44 10994,64 59,80 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 4975,55 5051,68 -76,13 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 3649,08 3635,58 13,51 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 5199,45 5200,85 -1,40 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 2649,55 2628,35 21,21 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 3443,64 3498,57 -54,93 

23 ПАТ «Київенерго» 38606,91 38371,88 235,03 

*Джерело: Побудовано автором на основі фінансової звітності енергопостачальних 

компаній за 2010–2017 рр. 

 

З табл.3.7 бачимо, що у більшості енергопостачальних компаній 

прогнозується невеликий дефіцитний чистий грошовий потік, який у більшості 

випадків може бути покритий за рахунок наявного вільного залишку грошових 

коштів. Проте є також компанії, яким необхідно буде шукати можливості по 

збалансуванню грошових потоків, оскільки є енергопостачальні компанії із 

великим прогнозованим значенням дефіцитного та надлишкового грошових 
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потоків. Розрахунок основних критеріїв, які дозволяють провести оцінку зв’язку 

між надходженням та витрачанням грошових коштів енергопостачальних 

компаній у 2010–2017 роках проведемо у табл.3.8, у якій розрахуємо значення 

коефіцієнтів кореляції між вхідним і вихідним грошовими потоками та 

операційними надходженнями та витрачаннями коштів.  

Таблиця 3.8 

Оцінка тісноти кореляційного зв’язку між вхідним та вихідним грошовим 

потоком енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр.  

№ Назва компанії 𝝆(𝑶𝑪𝑭𝒊𝒏/𝑶𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) 𝝆(𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏/𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 0,9997 0,9995 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 0,9998 1,0000 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 0,9985 0,9996 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 0,9981 0,9989 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 0,9997 1,0000 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 0,9980 1,0000 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 0,9844 0,9986 

8 ПАТ «Львівобленерго» 0,9989 1,0000 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 0,9998 1,0000 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 0,9947 0,9996 

11 ПрАТ «Київобленерго» 0,9938 0,9998 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 0,9949 0,9994 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 0,9955 0,9932 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 0,9772 1,0000 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 0,9980 0,9973 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 0,9992 0,9999 

17 АК «Харківобленерго» 0,9997 0,9999 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 0,9995 0,9983 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 0,9995 0,9996 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 0,9999 1,0000 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 0,9987 0,9998 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 0,9992 0,9969 

23 ПАТ «Київенерго» 0,9983 0,9997 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності 

 

Як бачимо з табл.3.8 коефіцієнти кореляції між операційним 

вхідним/вихідним грошовими потоками та між сукупним вхідним/вихідним 

грошовими потоками за 2010–2017 рр. у більшості енергопостачальних 

компаній знаходяться в межах 0,99–1,00, що є свідченням синхронності між 

надходженнями та виплатами грошових коштів впродовж досліджуваного 

періоду. Дещо менші коефіцієнти кореляції між надходженнями та виплатами 
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грошових коштів від операційної діяльності характерні для ПрАТ 

«Рівнеобленерго» 0,9772 та ПрАТ «Кіровоградобленерго» 0,9844. На нашу 

думку, менший рівень синхронності між надходженнями та виплатами 

грошових коштів зазначених корпорацій в першу чергу обумовлений 

специфікою їх фінансово–інвестиційної діяльності та політикою управління 

грошовими потоками. 

Крім оцінки рівномірності грошового потоку, яка в першу чергу 

виражається у синхронності надходжень та виплат грошових коштів 

підприємства, важливим компонентом, необхідним для якісного планування і 

контролю грошових потоків, є збалансування обсягів надходження та 

витрачання грошових коштів. Критерієм, який дозволяє кількісно оцінити 

рівень збалансованості грошових потоків є коефіцієнт достатності грошового 

потоку ( 𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ), який використовувався у 2 розділі в процесі 

коефіцієнтного аналізу грошових потоків.  

У табл. 3.9 розрахуємо значення коефіцієнта достатності грошового 

потоку енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр. Якщо значення 

коефіцієнта достатності сукупного грошового потоку (𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) більше 1, 

то у цьому випадку у підприємства надлишковий грошовий потік, якщо ж 

значення даного коефіцієнта є меншим 1, то грошовий потік – дефіцитний. 

Як бачимо з наведеної табл. 3.9 у всіх енергопостачальних компаній 

впродовж досліджуваного періоду значення коефіцієнта достатності грошового 

потоку (𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) близьке до 1. З одного боку є певні періоди у визначених 

компаній, коли коефіцієнт достатності є меншим 1. Таке значення вказує про 

наявність дефіцитного сукупного грошового потоку і зумовлює потребу його 

покриття за рахунок наявного залишку грошових коштів на рахунку 

підприємства. Якщо ж грошей на рахунку підприємства недостатньо, то у цьому 

випадку виникає необхідність залучення додаткового фінансування. З позиції 

збалансованості грошових потоків найбільш оптимальне значення коефіцієнта 

достатності грошових потоків (𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) становить 1. 
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Таблиця 3.9 

Значення коефіцієнта достатності грошового потоку (𝑲𝑻𝑪𝑭𝒊𝒏/𝑻𝑪𝑭𝒐𝒖𝒕) 

енергопостачальних компаній у 2010–2017 рр. 

№ Назва компанії 2010р 2011р 2012р 2013р 2014р 2015р 2016р 2017р 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 1,02 0,99 0,99 1,00 1,00 1,02 0,99 1,03 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 0,99 1,00 1,00 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 1,00 0,99 1,01 0,99 1,00 1,00 1,02 0,99 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 1,01 1,01 1,00 1,02 0,99 1,00 1,02 0,99 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 0,98 1,00 0,95 1,02 1,00 1,02 1,00 0,99 

8 ПАТ «Львівобленерго» 1,00 1,01 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,03 0,97 1,00 1,00 1,00 

11 ПрАТ «Київобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,01 0,99 1,02 1,00 1,02 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 0,99 1,01 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 0,99 1,07 0,93 1,02 1,04 1,03 0,95 0,99 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 1,00 0,99 1,00 1,01 0,99 1,01 1,00 1,00 

15 ПАТ «Сумиобленерго» н/д 1,03 0,98 1,00 1,00 1,04 0,97 1,03 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 0,99 1,00 1,00 

17 АК «Харківобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,01 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 1,01 1,01 0,99 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 0,99 1,01 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 1,00 1,00 1,00 1,01 0,99 1,00 1,00 1,00 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 0,99 1,00 1,00 1,02 1,01 1,00 1,00 1,01 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 1,00 1,02 0,98 1,01 1,03 1,03 0,96 1,00 

23 ПАТ «Київенерго» 1,03 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 

*Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності 

 

З табл. 3.9 бачимо, шо у частини підприємств значення коефіцієнта 

достатності грошового потоку є більшим за 1. В цьому випадку виникає 

надлишковий грошовий потік, який є свідченням неефективності використання 

капіталу підприємства. Коефіцієнт достатності грошового потоку 

(𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) є зручним аналітичним інструментом, який дозволяє визначити 

збалансованість грошових потоків підприємства.  

Проте, в процесі планування та контролю грошових потоків дуже важливо 

враховувати максимальну кількість факторів, які впливають на рівень 

збалансованості грошових потоків. З метою моделювання збалансування 

дефіцитного (надлишкового) грошових потоків на основі коефіцієнта 

достатності сукупного грошового потоку (𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ) побудуємо факторну 

модель достатності грошового потоку. Для побудови моделі збалансування 
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грошового потоку проведемо наступну модифікацію базової формули 

розрахунку коефіцієнта достатності грошового потоку (𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 ): 

𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 =
𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛

𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡
=

𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛

𝑁𝑆
×

𝑁𝑆

𝐶𝐴
×

𝐶𝐴

𝐶𝐿
×

𝐶𝐿

𝐸
×

𝐸

𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡
                (3.4) 

де 𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛  – сукупний вхідний грошовий потік; 𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡  – сукупний вихідний 

грошовий потік; 𝑁𝑆  – чистий дохід; 𝐶𝐴  – оборотні активи; 𝐶𝐿  – поточні 

зобов’язання;  𝑇𝐶𝐹𝑛𝑒𝑡  – сукупний чистий грошовий потік. В результаті було 

отримано п’ятифакторну мультиплікативну модель достатності грошового 

потоку, яка може бути виражена через фінансові коефіцієнти: 

𝐾𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛/𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡 = 𝑋1 × 𝑋2 × 𝑋3 × 𝑋4 × 𝑋5                        (3.5) 

𝑋1 =
𝑇𝐶𝐹𝑖𝑛

𝑁𝑆
 – коефіцієнт інкасації чистого доходу; 

𝑋2 =
𝑁𝑆

𝐶𝐴
 – коефіцієнт оборотності оборотних активів; 

𝑋3 =
𝐶𝐴

𝐶𝐿
– коефіцієнт поточної ліквідності; 

𝑋4 =
𝐶𝐿

𝐸
 – коефіцієнт фінансового левериджу; 

𝑋5 =
𝐸

𝑇𝐶𝐹𝑜𝑢𝑡
 – коефіцієнт покриття вихідного грошового потоку власним 

капіталом. Як бачимо з побудованої мультиплікативної моделі (3.5) на 

коефіцієнт достатності грошового потоку впливають: коефіцієнт інкасації 

чистого доходу, коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт поточної 

ліквідності, коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт покриття вихідного 

грошового потоку власним капіталом.  

Таким чином бачимо, 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 збалансування грошових потоків підприємств може бути 

досягнуте шляхом використання методів та механізмів, які дозволяють в 

залежності від потреби (дефіцит або надлишок грошових коштів), збільшити 

надходження або зменшити виплати грошових коштів. Методи збалансування 

дефіцитного грошового потоку (додаток П) спрямовані на забезпечення 
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зростання обсягу вхідного і зниження величини вихідного грошових потоків від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей.  

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. Здебільшого 

він виникає в ситуації нерівномірного надходження грошових коштів від 

покупців (у випадку енергопостачальних компаній – споживачів 

електроенергії), або ж при наявності фактору сезонності у здійсненні виплат 

(наприклад, виконання робіт в межах інвестиційної діяльності зумовлює 

необхідність відповідних погодніх умов). 

У підсумку, доводиться відтермінувати частину платежів перед 

економічними контрагентами. Тому для забезпечення стабільного рівня 

платоспроможності підприємства не можна допускати виникнення 

розрахунково–касового розриву. З цією метою в першу чергу необхідно 

спланувати і забезпечити виконання обов’язкових платежів (сплата податків і 

зборів, виплата заробітної плати працівникам, виплати по кредиту, платежі 

основним постачальникам та ін.). У випадку, якщо наявних у підприємства 

внутрішніх можливостей для покриття прогнозованого розрахунково–касового 

розриву недостатньо, необхідно залучити додатково грошові кошти.  

Методи збалансування надлишкового грошового потоку, на думку           І. 

Бланка, пов’язані зі зростанням його інвестиційної активності [6, с.500]. Ми 

вважаємо, що збалансування надлишкового грошового потоку підприємства з 

одного боку може бути забезпечене через збільшення реальних і фінансових 

інвестицій (зростання вихідного грошового потоку по інвестиційній діяльності), 

а з іншого – збільшенням виплат (вихідного грошового потоку) по фінансовій 

діяльності.  

При виборі пріоритетних можливостей у збалансуванні надлишкового 

грошового потоку в першу чергу повинна бути врахована ситуація, яка є на 

підприємстві. У ситуації, коли у підприємства немає обтяжуючих боргових 
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зобов’язань, є перспективи для подальшого розширення своєї діяльності 

пріоритетна увага повинна надаватись збалансуванню надлишкового грошового 

потоку за рахунок зростання вихідного грошового потоку від інвестиційної 

діяльності.  

У випадку ж, коли підприємство має значні боргові фінансові 

зобов’язання доцільно співставити потенційні вигоди від нових інвестицій із 

економією фінансових витрат, яка можлива у випадку спрямування 

надлишкового грошового потоку на погашення боргових зобов’язань. Якщо у 

підприємства немає потреби (або доцільності) у нових інвестиціях і при цьому 

відсутніми є боргові фінансові зобов’язання, то в цьому випадку збалансування 

надлишкового грошового потоку може бути забезпечене через виплату 

акцінерам дивідендів. З урахуванням наведених критеріїв можна запропонувати 

наступні способи збалансування надлишкового грошового потоку (додаток П.1), 

які спрямовані на збільшення вихідного та зменшення вхідного грошових 

потоків від кожного із видів діяльності. 

Підходи, які можуть застосовуватись підприємствами в процесі 

збалансування грошових потоків, повинні враховувати його поточну фінансово–

економічну ситуацію та можливості в управління грошовими потоками. Вибір 

того чи іншого методу збалансування грошових потоків підприємства повинен 

бути підпорядкований цілям та завданням політики планування та контролю 

грошових потоків. З огляду на зазначене, необхідно більше уваги приділити 

організаційному забезпеченню контролю грошових потоків, чому буде 

присвячений наступний підрозділ дисертаційної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

3.2. Впровадження контролінгу грошових потоків на підприємстві 

 

 

Важливою складовою підвищення ефективності управління грошовими 

потоками на підприємствах є побудова ефективної системи контролю грошових 

потоків. Від того на скільки якісно організований контроль грошових потоків 

підприємства в значній мірі залежать його платоспроможність та фінансова 

рівновага як в поточному так і в довгостроковому періоді. На нашу думку, в 

процесі організації контролю грошових потоків на підприємстві потрібно 

враховувати його основні властивості та характеристики.  

Процес контролю грошових потоків в першу чергу пов’язаний із рухом 

грошових коштів і повинен забезпечувати їх організоване надходження та 

вибуття. Таким чином контроль грошових потоків органічно пов’язаний з 

організаційною структурою управління підприємством. З інституційної точки 

зору контроль грошових потоків пов’язаний із наявністю повноважень і 

відповідальності окремих 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. 

Контроль грошових потоків в контексті організації руху грошових коштів 

підприємства проявляється через швидкість виконання платежів. Проте на 

практиці досить часто можуть виникати технічні проблеми під час руху 

грошових коштів такі як: закінчення терміну повноважень підписантів; 

проблеми в роботі програмного забезпечення, яке відповідає за проведення 

платежів як з боку підприємства так і з боку банківської установи (наприклад 

збої в роботі програмного забезпечення, його несвоєчасне оновлення під час 

проведення платежів та ін.); людський фактор виникає в ситуації, коли 

порушення під час здійснення платежів зумовлені діями працівників як самого 

підприємства так і банківської установи; затримки у виконанні платежів 

банками; зміни у часі та умовах інкасації готівки. У зв’язку з цим, на 
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підприємствах необхідно розробити ефективну систему контролю грошових 

потоків, яка органічно буде пов’язана з організаційною структурою 

підприємства. Основним структурним підрозділом енергопостачальних 

компаній, який відповідає за управління грошовими потоками є, як правило, 

фінансова дирекція. Для прикладу, до складу фінансової дирекції ПАТ «ЕК 

«Чернівціобленерго» входять:  

- фінансовий відділ – основне його завдання полягає у оптимізації 

грошового обороту і підтримці постійної платоспроможності підприємства; 

- бюджетний відділ – займається впровадженням бюджетування та 

фінансово–економічного планування; 

- відділ тарифної політики та планування – відповідає за розрахунок 

тарифів на електроенергію; 

- відділ організації і заробітної плати – займається розробкою і 

реалізацією політики у сфері оплати праці та системи мотивації; 

- бухгалтерія – відповідає за ведення бухгалтерського обліку 

підприємства. 

З наведеного бачимо, що основними структурними підрозділами, які 

беруть безпосередню участь в управлінні грошовими потоками є фінансовий та 

бюджетний відділи, зокрема до їх компетенцій можна віднести розробку 

бюджету руху грошових коштів, аналіз його виконання та затвердження. Проте, 

як видно з наведеної інформації, у ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», як і у 

більшості інших енергопостачальних компаній, відсутній спеціальний 

структурний підрозділ, який би займався контролем за грошовими потоками.  

На нашу думку, доцільним є з одного боку створення «центрів грошової 

відповідальності», а з іншого – формування спеціалізованих структурних 

підрозділів, які будуть займатись контролем грошових потоків в межах наданих 

їм функціональних повноважень. Ми вважаємо, що такий підхід дозволить 

розробити цілісну систему контролю грошових потоків підприємств. 

На підприємствах доцільно створити центри грошової відповідальності, 

зокрема доцільно виділити: центри витрачання грошових коштів (здійснюють 



182 

 

контроль виплат по окремим видам 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).  

Для створення центрів грошової відповідальності на практиці, на нашу 

думку, доцільно спочатку виокремити найбільш суттєві статті надходження та 

витрачання грошових коштів. До центру грошової відповідальності можуть 

входити декілька структурних підрозділів, які беруть участь у формуванні 

однотипного виду грошового потоку. Найважливішим аспектом контролю 

грошових потоків є відповідальність центрів надходження та витрачання 

грошових коштів за формування планової величини грошового потоку та наявні 

функціональні повноваження для цього, які фіксуються в регламентах, 

посадових інструкціях та інших нормативних документах. 

З іншого боку необхідним є забезпечення контролю грошових потоків на 

рівні усього підприємства в цілому. На нашу думку, доцільним є створення 

спеціальних структурних підрозділів, які відповідатимуть за контроль грошових 

потоків. Одним із таких підрозділів, які відповідають за оперативний контроль 

грошових потоків має бути казначейство. Воно відповідає за дотримання лімітів 

по статтям витрат, працює з реєстрами платежів та контролює відповідальних 

працівників підрозділів.  

Операціоністи єдиного розрахункового центру опрацьовують усі платежі, 

погоджують виплати, якщо усі необхідні поля коректно заповнені, а сума не 

перевищує ліміт по статті витрат. Також доцільною, на нашу думку, в складі 

казначейства є посада фінансового контролера. До його функціональних 

обов’язків входить: перевірка правильності віднесення витрат на статтю 

бюджету, відповідності суми платежу раніше погодженій заявці на виплату. У 

випадку виявлення фактів невідповідності платіж передається на розгляд 

фінансовому директору, який приймає рішення щодо того акцептувати заявку 

на оплату або ж дочекатись відповідних роз’яснень від її ініціаторів. За 

необхідності проведення платежу при вичерпанні ліміту по статті витрат 
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повинна бути передбачена можливість використання грошових коштів іншої 

групи при проходженні відповідної процедури погодження. За спробу 

проведення неакцептованих в казначействі платежів повинні бути передбачені 

дисциплінарні стягнення для працівників з метою забезпечення належної 

платіжної дисципліни. 

Частина функціональних обов’язків по контролю грошових потоків за 

пропонованою концептуальною схемою перекладається з фінансового відділу 

на центри грошової відповідальності. За цих умов вони повинні дотримуватись 

встановлених лімітів по статтях доходів чи витрат, що з одного боку дозволяє 

обмежувати понадлімітне витрачання грошових коштів, а з іншого – 

відслідковувати дотримання показників бюджету руху грошових коштів. 

В процесі контролю операційних грошових потоків, на нашу думку, 

важливе місце посідає контроль за погашенням дебіторської заборгованості, яка 

може бути конвертована у надходження грошових коштів від операційної 

діяльності при правильній побудові системи управління та контролю за нею. 

Превентивний контроль дебіторської заборгованості доцільно проводити до 

моменту настання дати платежу по договору поставки товару, виконання робіт 

чи надання послуг в той же час як поточний – у процесі управління 

дебіторською заборгованістю. З метою формування ефективної системи 

контролю дебіторської заборгованості можна запропонувати наступні заходи: 

- проведення моніторингу інформаційного поля контрагента – потрібно 

постійно відстежувати ключову інформацію щодо фінансового стану 

контрагентів–дебіторів; 

- розроблення системи мотивації за своєчасну оплату заборгованості – 

потрібно сформувати у контрагента–дебітора реальний економічний інтерес у 

своєчасному погашенні заборгованості. Система мотивації, на нашу думку, 

повинна включати як стимули (наприклад, знижки за дострокову оплату) так і 

санкції (наприклад пеня, штраф або ж припинення співпраці з контрагентом 

взагалі); 
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- забезпечення контролю за «старінням» дебіторської заборгованості – 

під контролем повинна знаходитись структура дебіторської заборгованості за 

строками погашення з метою недопущення появи простроченої дебіторської 

заборгованості; 

- стягнення простроченої дебіторської заборгованості – потрібно 

забезпечити конвертацію простроченої дебіторської заборгованості у грошові 

кошти. 

Для забезпечення контролю над дебіторською заборгованістю доцільним, 

на нашу думку, є запровадження у складі фінансового відділу (або 

казначейства) посади кредитного контролера (бухгалтер або економіст по 

роботі з дебіторською заборгованістю). Основним завданням такого працівника 

є підвищення рівня платіжної дисципліни контрагентів. Основним 

інструментарієм, який повинен використовувати у своїй роботі кредитний 

контролер, на нашу думку, є:  

- абсолютна та відносна (по відношенню до всього обсягу дебіторської 

заборгованості) величини простроченої дебіторської заборгованості;  

- коректно оформлені, підтверджені та підписані акти–звірки;  

- баланс структури дебіторської заборгованості за термінами погашення в 

розрізі контрагентів, сегментів діяльності та ін.; 

- розсилка контрагентам електронних листів щодо майбутніх платежів та 

про виникнення простроченої заборгованості; 

- регулярна комунікація з менеджером контрагента, який відповідає за 

виділення/перерахування грошових коштів. 

На нашу думку, більш детально варто зупинитись на специфіці побудови 

комунікації між кредитним контролером та менеджером контрагента, 

відповідальним за погашення заборгованості, оскільки саме в результаті такої 

комунікації дебіторська заборгованість конвертується у грошовий потік від 

операційної діяльності. Комунікацію варто будувати з урахуванням досвіду 

співпраці, динаміки платежів та специфічних умов укладених контрактів. Вона 

забезпечується через телефонні дзвінки, інтернет–спілкування, персональні 
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переговори та зустрічі. В ході розмови варто поінформувати менеджера 

контрагента про виникнення простроченої дебіторської заборгованості, 

вияснити причину прострочки, уточнити очікувану дату повного або часткового 

погашення. Під час наступних комунікацій необхідно вияснити причину 

невиконання раніше досягнутих домовленостей, отримати нову інформацію про 

погашення боргу, закріпити досягнені домовленості у вигляді гарантійного 

листа та (або) графіку погашення заборгованості, тобто перевести домовленості 

у документарну форму.  

На практиці критичною вважається прострочка погашення заборгованості 

понад 90 днів. В цьому випадку крім телефонних дзвінків, інтернет–комунікацій 

необхідним є проведення переговорів щодо узгодження порядку погашення 

боргу. Якщо ж досягти компромісу не вдається або домовленості не 

виконуються, то в цьому випадку кредитний контролер займається підготовкою 

позову до Господарського суду щодо стягнення заборгованості у судовому 

порядку. В процесі розгляду справи в суді можливим є підписання мирової 

угоди, яка врегульовує погашення заборгованості на основі домовленостей. У 

випадку неукладання мирової угоди заборгованість погашається на основі 

рішення суду. 

Інноваційною управлінською парадигмою сучасних корпоративних 

фінансів, яка може бути використана в процесі контролю грошових потоків є 

концепція контролінгу. В основі концепції контролінгу лежить методологія 

синтезу в єдину систему функцій планування, бухгалтереського обліку, аналізу і 

контролю шляхом інформаційної та організаційної інтеграції. 

Як зазначає Н. Хахонова, виділяють американську і європейську моделі 

контролінгу. У американській моделі контролінгу основні завдання переважно 

відповідають питанням обліку, планування, інформування та аналізу. Вона 

включає: складання, координація планів підприємства в цілому і його 

структурних підрозділів; контроль за реалізацією запланованого, аналіз та 

інформування про результати діяльності на всіх рівнях управління; оцінку 

різних сфер менеджменту як процесу вирішення проблем; оцінку дієвості 
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обраної підприємством політики та його організаційних структур; роботу у 

сфері оподаткування; контроль та складання зовнішньої звітності; страхове 

забезпечення; дослідження та оцінку факторів, які прямо чи опосередковано 

впливають на діяльність; умови функціонування підприємства [111, с.4].  

В той же час європейська концепція контролінгу сконцентрована на 

питаннях консультування, координування, бюджетування при генеральному і 

стратегічному плануванні, включає питання стратегічного і оперативного 

планування. До основних завдань контролінгу в межах європейської концепції 

відносять: проведення розрахунку виробничого результату (витрат і виручки); 

балансового результату (витрат і доходів); фінансового результату (виплат та 

надходжень); питання зустрічного планування; керівництво внутрішньою 

інформаційною службою; консультування і координацію при плануванні 

інвестування; проведення спеціальних економічних досліджень. 

Найбільшу цінність з позиції контролю грошових потоків підприємства 

має концепція фінансового контролінгу. На думку Н. Хахонової, фінансовий 

контролінг – це, в першу чергу планування та контроль грошових потоків, які 

рухаються між підприємством та зовнішніми суб’єктами, облік обсягів 

грошових коштів з позиції підвищення ефективності платежів, а також гарантія 

ліквідності [111, с.7]. Як зазначають В. Коваленко та О. Сергєєва, фінансовий 

контролінг грошових потоків поєднує їх планування, контроль та аналітичне 

забезпечення і являє собою дієвий інструмент збалансування критеріїв 

ефективності, ліквідності і ризиків, пов’язаних з генеруванням [47, с.109]. 

В. Генкіна під контролінгом грошових потоків пропонує розуміти 

специфічну систему, яка забезпечує при оптимізації інформаційно–аналітичних 

потоків контроль і регулювання руху грошових коштів на базі принципу 

«управління за відхиленнями» для їх оперативної нормалізації і балансування 

[15, с.35].  

Як зазначають О. Терещенко та Н. Бабяк, у широкому розумінні 

фінансовий контролінг – це система інформаційної підтримки фінансово–

економічних рішень, що передбачає використання методів і процедур з 
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бюджетування, стратегічного планування, управлінськоо обліку, фінансової 

діагностики, інвестор–рілейшнз, управління ризиками та внутрішнього 

контролю, які в сукупності забезпечують координацію окремих підсистем 

управління та зорієнтовані на оптимізацію фінансових рішень і збільшення 

вартості компанії. В складі системи контролінгу вони виділяють наступні 

підсистеми: планування, контролю, інформаційно–аналітичну, організаційну, 

управління персоналом [106, с.18]. 

В той же час контролінг грошових потоків, на думку І. Бланка, являє 

собою контролюючу систему, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на 

найбільш пріоритетних напрямках їх розвитку, своєчасне виявлення відхилень 

фактично досягнутих результатів їх формування від передбачених і прийняття 

оперативних управлінських рішень, що забезпечують їх нормалізацію. 

Основними функціями контролінгу грошових потоків ну думку І. Бланка є: 

 спостереження за ходом реалізації фінансових завдань по їх 

формуванню, встановлених системою планових фінансових показників і 

нормативів; 

 вимірювання ступеня відхилення фактичних результатів розвитку 

грошових потоків від передбачених; 

 діагностування по розмірам відхилень серйозних порушень в плановому 

розвитку грошових потоків підприємства і пов’язаного з цим зниження темпів 

його економічного розвитку; 

 розробка оперативних управлінських рішень по нормалізації грошових 

потоків підприємства у відповідності з передбаченими цілями і показниками; 

 коригування за необхідності окремих цілей і показників розвитку 

грошових потоків у зв’язку зі зміною зовнішнього економічного середовища, 

кон’юнктури  фінансового і товарного ринків і внутрішніх умов здійснення 

господарської діяльності підприємства [6, с.179]. 

Як видно з цих функцій, контролінг грошових потоків не обмежується 

здійсненням лише внутрішнього контролю за ходом їх розвитку, він є 

ефективною координуючою системою, яка забезпечує взаємозв’язки  між 
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формуванням інформаційної бази, аналізом, плануванням і внутрішнім 

контролем на підприємстві [6,с.179]. Контролінг грошових потоків 

підприємства згідно запронованої організаційної моделі контролінгу грошових 

потоків підприємств здійснюється по наступним етапам рис.3.1. 

1. Визначення суб’єкта контролінгу грошових потоків. Суб’єктом 

контролінгу грошових потоків підприємств є спеціально створена служба 

контролінгу до складу якої входять фінансові контролери, які безпосередньо 

організовують і забезпечують реалізацію контролінгу грошових потоків на 

підприємстві. Важливою функціональною підсистемою контролінгу грошових 

потоків є інформаційно–аналітичне забезпечення, яке повинне забезпечувати 

фінансових контролерів своєчасною, достовірною та повною інформацією щодо 

об’єкта управління через побудову спеціальних інформаційних каналів.  

2. Визначення видів контролінгу грошових потоків. У відповідності з 

концепцією побудови системи контролінгу він поділяється на наступні основні 

види: стратегічний контролінг, поточний контролінг, оперативний контролінг. 

На практиці досить часто виділяють лише оперативний та стратегічний 

контролінг грошових потоків (додаток П.2). Як правило, стратегічний 

контролінг грошових потоків спрямований на забезпечення досягнення 

довгострокових цілей підприємства, в той час як оперативний – спрямований на 

вирішення поточних завдань і досягнення поточних цілей (забезпечення 

високого рівня ліквідності і прибутковості).  

На нашу думку, основною метою стратегічного фінансового контролінгу 

грошових потоків є максимізація обсягу чистого операційного грошового 

потоку у довгостроковому періоді, що забезпечить підприємству стабільне 

внутрішнє джерело фінансування власного розвитку та створить передумови 

для досягнення його фінансової рівноваги і зростання вартості. 
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Рис.3.1. Організаційна модель контролінгу грошових потоків підприємства 

 

3. Визначення методів контролінгу грошових потоків. Для досягнення 

мети, цілей та завдань контролінгу грошових потоків необхідною є розробка 
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практичного інструментарію, який дозволяє забезпечити ефективне планування, 

аналіз, облік, моніторинг і контроль грошових потоків підприємства та 

сформувати ефективне інформаційне забезпечення. З цією метою можуть 

використовуватись ті методи та інструменти, які дозволяють впливати на рух 

грошових коштів. 

4. Розробка кількісних індикаторів контролінгу грошових потоків. При 

розробці кількісних індикаторів, на нашу думку, на стратегічному рівні 

найважливішим має бути критерій створення (поглинання) вартості 

підприємством. В якості таких індикаторів можуть виступати вартісно–

орієнтовані показники, які базуються на грошових потоках.  

До них можна віднести вартість підприємства, визначена на основі 

моделей дисконтованих грошових потоків, залишковий грошовий потік 

(Residual Cash Flow, RCF), додана грошова вартість (Cash Value Added, CVA), 

грошова дохідність на інвестиції (Cash Flow Return on Investments, CFROI) та 

інші вартісно–орієнтовані показники, що базуються на грошових потоках. Щодо 

індикаторів оперативного контролінгу грошових потоків, то тут, на нашу думку, 

варто виділити величину вільного грошового потоку підприємства, грошового 

потоку для кредиторів та акціонерів, структурні коефіцієнти, коефіцієнти 

достатності, коефіцієнти ефективності, коефіцієнти рівномірності та 

синхронності грошових потоків.  

Також важливим кількісним індикатором, який виражає 

платоспроможність підприємства з позиції грошових потоків є коефіцієнт 

достатності грошових потоків, який, як зазначалось в підрозділі 3.1 

дисертаційної роботи може бути декомпонований на сукупність фінансових 

коефіцієнтів, що на нашу думку, дозволяє інтегрувати контролінг фінансового 

стану підприємства із контролінгом грошових потоків. 

5. Формування системи моніторингу індикаторів грошових потоків. 

Система моніторингу складає основу контролінгу і є найбільш активною 

частиною його механізму. Система моніторингу грошових потоків, ну думку І. 

Бланка, являє собою розроблений на підприємстві механізм постійного 
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спостереження за контрольованими показниками їх формування, визначення 

розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених і виявлення причин 

цих відхилень. Побудова системи моніторингу контрольованих показників 

функціонування грошових потоків охоплює наступні основні етапи. Побудова 

системи інформативних звітних показників по кожному виду контролінгу 

грошових потоків базується на даних фінансового та управлінського обліку. Ця 

система являє собою так звану «первинну інформаційну базу спостереження», 

яка необхідна для подальшого розрахунку агрегованих по підприємству 

окремих аналітичних абсолютних і відносних фінансових показників, які 

характеризують результати формування грошових потоків підприємства. 

Розробка системи узагальнюючих (аналітичних) показників, які 

відображають фактичні результати досягнення передбачених кількісних 

стандартів контролю, здійснюється у чіткій відповідності. При цьому 

забезпечується повна співставність кількісного вираження встановлених 

стандартів і контрольованих аналітичних показників. В процесі розробки такої 

системи будуються алгоритми розрахунку окремих узагальнюючих 

(аналітичних) показників з використанням первинної інформаційної бази 

спостереження і розглянутих методів фінансового аналізу.  

Визначення структури і показників форм контрольних звітів (рапортів) 

виконавців. Для забезпечення ефективності контролінгу така форма звіту 

повинна бути стандартизована і містити наступну інформацію:  фактично 

досягнуте значення контрольованого показника (в співставленні з 

передбаченим), розмір відхилення фактично досягнутого значення 

контрольованого  показника від передбачуваного, факторний розподіл розміру 

відхилення (якщо контрольований показник піддається кількісному розподілу 

на окремі складові), пояснення причин негативних відхилень по показнику в 

цілому і по окремим його складовим, зазначення осіб, які винні у від’ємному 

значенні показника, якщо це відхилення спричинено внутрішніми факторами 
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діяльності підприємства. Форма стандартного контрольного звіту 

диференціюється у відповідності зі змістом доведеного йому бюджету (плану). 

Визначення контрольних періодів по кожному виду контролінгу грошових 

потоків і кожній групі контрольованих показників в цілому. Конкретизація 

контрольного періоду по видам контролінгу і групам показників визначається 

«терміновістю реагування», яка необхідна для ефективного управління 

грошовими потоками на даному підприємстві. З урахуванням даного принципу 

виділяють:  тижневий (декадний) контрольний звіт, місячний контрольний звіт,  

квартальний контрольний звіт. 

6. Виявлення відхилень фактичних значень індикаторів від планових та 

нормативних. Встановлення розмірів відхилення фактичних результатів 

контрольованих показників від встановлених стандартів здійснюється як в 

абсолютних так і відносних показниках. Оскільки кожен показник міститься в 

контрольних звітах виконавців на даному етапі він агрегується в рамках 

підприємства в цілому. При цьому, по відносним показникам всі відхилення 

поділяють на 3 групи: позитивне відхилення, негативне допустиме відхилення, 

негативне критичне відхилення. Для проведення такої градації на кожному 

підприємстві повинен бути визначений критерій критичних відхилень, який 

може бути диференційованим по контрольним періодам. 

Виявлення основних причин відхилень фактичних результатів 

контрольованих показників від встановлених стандартів проводиться по 

підприємству в цілому і по окремим центрам відповідальності. В процесі такого 

аналізу виділяються і розглядаються ті показники контролінгу грошових 

потоків, по яким спостерігаються критичні відхилення від цільових параметрів, 

завдань поточних планів і бюджетів. По кожному критичному відхиленню 

повинні бути виявлені причини його виникнення. В процесі здійснення такого 

аналізу в цілому по підприємству використовуються відповідні розділи 

контрольних звітів виконавців. Розроблена система моніторингу повинна 

коригуватися при зміні цілей контролінгу грошових потоків і системи 

показників поточних планів і бюджетів [6, с.183–186]. 
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7. Розробка порядку дій щодо впливу на виявлені відхилення є 

завершальним етапом побудови контролінгу грошових потоків на підприємстві. 

Принципова система дій менеджерів  підприємства в цьому випадку полягає в 

трьох алгоритмах:  

- «нічого не робити». Ця форма реагування передбачається в тих випадках, 

коли розмір негативних відхилень значно нижче передбаченого «критичного» 

критерію. 

- «ліквідувати відхилення». Така система дій передбачає процедуру 

пошуку і реалізації резервів для забезпечення виконання цільових, планових чи 

нормативних показників. При цьому резерви розглядаються в розрізі різних 

аспектів господарської діяльності і окремих фінансових операцій. В якості 

таких можливостей може бути розглянута доцільність запровадження 

посиленого режиму економії, використання системи фінансових резервів та ін. 

- «змінити систему планових або нормативних показників». Така система 

дій застосовується в тих випадках, якщо можливості нормалізації окремих 

аспектів формування грошових потоків обмежені або взагалі відсутні. В цьому 

випадку за результатами моніторингу грошових потоків вносяться пропозиції 

по коригуванню системи цільових параметрів їх розвитку, показників поточних 

фінансових планів або окремих бюджетів [6, с.187]. Запровадження системи 

контролінгу грошових потоків, на нашу думку,  дозволить суттєво підвищити 

ефективність всього процесу управління господарською діяльністю 

підприємства. 

 

 

3.3. Планування та контроль грошових потоків в процесі визначення 

вартості підприємства 

 

 

У сучасному корпоративному фінансовому менеджменті превалює думка, 

що вартість будь–якого підприємства визначається його здатністю генерувати 

грошовий потік впродовж тривалого періоду. Проте в умовах трансформації 
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економіки України на більшості підприємств спостерігаються значні флуктуації 

у грошових потоках, що зумовлено нестабільністю внутрішнього та 

зовнішнього середовища функціонування підприємств. Окреслена проблема 

вимагає підвищення ефективності управління грошовими потоками, їх 

планування та контролю для забезпечення приросту вартості підприємства у 

довгостроковому періоді. 

З позиції капіталодавців вартість підприємства визначається потоком 

грошових коштів за рахунок якого забезпечуються повернення на інвестований 

у підприємство капітал. Цей грошовий потік «вільний до розподілу» серед 

капітадодавців, виникає в результаті обороту активів і розраховується як 

операційний грошовий потік після оподаткування після задоволення усіх 

інвестиційних потреб підприємства, які забезпечують поточні операції та 

майбутнє зростання. Він отримав назву «вільний грошовий потік» (Free Cash 

Flow, FCF) [39, с.37]. 

Як зазначає Дж. Пінто, вільний грошовий потік фірми – це потенційний 

грошовий потік, який залишається після оплати необхідних інвестицій в 

оборотний капітал та необоротні активи і який може бути виплачений 

капіталодавцям без шкоди для поточної та майбутньої поточної операційної 

діяльності підприємства [145, с.109].  

Вільний грошовий потік (Free Cash Flow to Firm, FCFF) доступний для 

розподілу серед кредиторів та акціонерів підприємства. З урахуванням 

зазначеного можна дійти висновку, що вільний грошовий потік складається з 

грошового потоку для кредиторів (Cash Flow to Debt, CFD) та грошового потоку 

для акціонерів (Cash Flow to Equity, CFE). Вільний грошовий потік для 

кредиторів складається із виплат у погашення боргових зобов’язань, сплати 

відсотків та залучення нового позикового капіталу.  

На думку П. Фернандеса, грошовий потік для акціонерів (Cash Flow to 

Equity, CFE) – це грошові кошти наявні в компанії для її акціонерів, що можуть 

бути використані для виплати дивідендів чи викупу акцій. Акціонерний 

грошових потік за період є різницею між притоками та відтоками грошових 



195 

 

коштів протягом періоду. Коли робиться прогноз акціонерного грошового 

потоку за період він має бути еквівалентним прогнозованим дивідендним 

виплатам плюс викуплені акції в цьому періоді [127]. 

Як справедливо зазначає Р. Ібрагімов, відсоткова ставка по позиковому 

капіталу визначає пропорції розподілу вільного грошового потоку фірми між 

кредиторами та акціонерами, а також величину можливих вигод від податкового 

щита [38]. Податковий щит (TaxShield, TS) виникає в результаті зменшення бази 

оподаткування податком на прибуток при наявності фінансових витрат, 

пов’язаних із залученням позикового капіталу. У роботі Р. Ібрагімова [39, с.38] 

сформовано «закон збереження грошових потоків», який полягає в тому, що 

нетто–результат інвестиційних та фінансових рішень не може відрізнятись від 

суми грошових коштів у розпорядженні підприємства і може бути 

формалізований наступним чином: 

𝐹𝐶𝐹𝑡 + 𝑇𝑆𝑡 = 𝐶𝐹𝐸𝑡 + 𝐶𝐹𝐷𝑡                             (3.6) 

де 𝐹𝐶𝐹𝑡  – вільний грошовий потік підприємства в період t; 𝑇𝑆𝑡  – податкове 

заощадження в період t; 𝐶𝐹𝐸𝑡  – грошовий потік для акціонерів в період t; 𝐶𝐹𝐷𝑡  – 

грошовий потік для кредиторів в період t. 

Досить часто вважають, що вільний грошовий потік (FCF) репрезентує 

грошові кошти, що генеровані компанією для постачальників фінансових 

ресурсів, якими є акціонери і кредитори, проте це не так, оскільки параметр, 

який відображає грошові кошти, що генеровані компанією для її акціонерів і 

кредиторів називається капітальним грошовим потоком (Capital cash flow, CCF). 

Капітальний грошовий потік (Capital cash flow, CCF) – це грошовий потік, що 

доступний для кредиторів плюс грошовий потік для акціонерів (Equity cash 

flow, ECF). У роботі Р. Рубака [146] сума вільного грошового потоку та 

податкового щита розглядається як грошовий потік на капітал (Capital Cash 

Flow, CCF): 

𝐶𝐶𝐹𝑡 = 𝐹𝐶𝐹𝑡 + 𝑇𝑆𝑡                                   (3.7) 

де 𝐹𝐶𝐹𝑡  – вільний грошовий потік підприємства в період t; 𝑇𝑆𝑡  – податкове 

заощадження в період t. 
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У науково–практичній літературі [132, 133, 136, 137, 138, 140, 143, 149] є 

значна кількість методичних підходів до проектування операційного грошового 

потоку, вільного грошового потоку, грошового потоку для акціонерів, 

грошового потоку для кредиторів, грошового потоку на капітал. Проте 

більшість із них базуються на використанні інформації отриманої із фінансової 

звітності зарубіжних корпорацій, яка суттєво відрізняється від вітчизняних 

форм звітності.  

У зв’язку з цим, в процесі імплементації методичних положень провідних 

західних концепцій для розрахунку грошових потоків українських підприємств 

виникає багато проблем. З огляду на зазначене, актуалізується необхідність 

адаптації зарубіжних методик визначення грошових потоків до стандартів 

фінансової звітності підприємств України. В додатку П.3 наведемо порядок 

розрахунку кожного із досліджуваних видів грошових потоків підприємств та 

інформаційну базу для цього, отриману на основі форм фінансової звітності. 

Грошові потоки, які використовуються у вартісно–орієнтованих моделях 

оцінки результативності підприємств можуть бути спроектовані на основі 

перетворення бухгалтерських даних у фінансові, які базуються на руху 

грошових коштів. Далі перейдемо до практичного застосування пропонованої 

методики, яку використаємо для проектування грошових потоків 

енергопостачальних компаній України. Базовим грошовим потоком, який 

використовується у вартісно–орієнтованих моделях, що базуються на грошових 

потоках, є операційний грошовий потік. 

У 2 розділі було проведено дослідження грошового потоку від 

операційної діяльності, побудованого на основі звіту про рух грошових коштів. 

Операційний грошових потік, який використовується у вартісно–орієнтованих 

моделях оцінки результативності діяльності підприємства має дещо іншу 

методологічну основу, суть якої розкрита в роботах західних теоретиків і 

практиків у сфері корпоративних фінансів. У зв’язку з цим значення 

досліджуваного грошового потоку від операційної діяльності та проектованого 

операційного грошового потоку будуть відрізнятись. Операційний грошовий 
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потік енергопостачальних компаній за 2010–2017 рр. побудований на основі 

розглянутої вище методики відобразимо в табл.3.10. 

Таблиця 3.10 

Операційний грошовий потік енергопостачальних компаній  

за 2010–2017 рр. 

№ Назва компанії 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 198,7 76,3 62,8 -57,3 97,0 195,5 136,8 342,4 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 53,6 -20,3 68,2 -56,4 69,1 68,8 94,5 -87,3 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 495,9 -178,1 1377,8 843,0 1170,9 -357,0 1605,7 -597,4 

4 ПрАТ «Житомиробленерго» 85,5 164,3 -1049,5 -6281,0 -85,5 3909,0 -681,6 2414,6 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» -168,8 328,3 -90,7 164,3 356,1 187,0 260,7 198,2 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» -569,7 87,5 68,4 104,0 94,3 118,2 187,4 162,0 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 267,0 -518,4 28,3 351,9 341,3 285,7 267,3 245,3 

8 ПАТ «Львівобленерго» 65,9 123,2 153,1 -2648,1 371,4 461,8 739,1 475,1 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 107,1 72,3 147,3 261,1 122,9 161,1 144,6 158,6 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 33,4 70,8 94,9 152,6 -274,1 -524,4 393,4 365,2 

11 ПрАТ «Київобленерго» 191,5 156,1 170,8 -1806,2 309,4 439,8 -269,4 769,6 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 101,1 83,4 -1044,7 701,7 615,8 803,0 -2246,4 1126,4 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 186,6 584,1 208,8 319,9 403,9 610,7 220,4 178,4 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 114,6 128,8 66,7 -1135,4 144,6 180,7 -204,2 310,3 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 45,4 82,1 н/д н/д н/д н/д н/д 150,8 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 59,8 57,3 33,5 55,7 92,9 83,9 89,1 102,2 

17 АК «Харківобленерго» 212,0 321,3 604,2 368,3 119,7 -199,1 522,0 -1243,5 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 138,2 153,9 129,9 -322,8 -127,1 71,8 178,8 247,3 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 72,4 73,7 96,5 -196,0 146,2 -440,1 64,2 -364,0 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 57,5 75,2 72,1 58,9 60,5 88,4 -31,6 57,6 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 44,4 44,1 115,8 56,4 108,1 148,1 140,5 182,2 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 43,9 95,6 63,3 66,3 106,7 198,7 85,2 256,1 

23 ПАТ «Київенерго» 1450,0 -156,3 1513,5 819,0 1821,0 -2262,5 1137,2 1624,0 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 

 

На нашу думку, операційний грошовий потік, побудований з 

використанням описаної вище методики повніше відображає величину 

грошових коштів, яка доступна до розподілу серед інвесторів (виплата 

дивідендів чи викуп акцій), кредиторів (погашення позик та виплата відсотків 

за ними) та держави (сплата податку на прибуток).  

Як бачимо з табл.3.10 у більшості енергопостачальних компаній 

операційний грошовий потік є додатнім. Це є свідченням того, що генерованих 

операційною діяльністю грошових потоків в цілому достатньо для 

фінансування активів підприємства. Проте з табл.3.10 також видно, що у окремі 

періоди операційний грошовий потік у деяких компаній є від’ємним, що, на 

нашу думку, зумовлено необхідністю фінансування зростання активів. За цих 
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умов, як правило, компанії вдаються до залучення додаткових коштів із 

зовнішніх джерел, покриваючи таким чином дефіцитний операційний грошовий 

потік за рахунок надходжень від фінансової діяльності. 

Іншим важливим видом грошового потоку, який використовується у 

вартісно–орієнтованих моделях, є вільний грошовий потік. Він відрізняється від 

операційного грошового потоку на величину сплаченого податку з 

операційного прибутку і розподіляється серед акціонерів і кредиторів 

підприємства. Вільний грошовий потік енергопостачальних компаній за 2010–

2017 рр. відображений в табл.3.11.  

Таблиця 3.11 

Вільний грошовий потік енергопостачальних компаній у 2010–2017 рр. 

№ Назва компанії 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 28,4 -7,1 15,2 44,2 11,6 55,9 -23,7 131,0 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 5,5 7,5 21,9 18,8 22,7 -26,4 -29,7 34,1 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 37,5 -196,5 308,0 -1130,8 887,1 122,0 818,0 -388,5 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 219,4 58,6 38,2 117,6 45,7 60,0 -100,5 43,9 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 41,6 4,6 42,0 6,8 -21,0 -5,7 13,7 3,8 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 5,7 -1,5 -25,0 33,9 -21,7 22,2 -42,3 67,0 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 333,4 20,8 -53,6 108,0 79,4 70,9 75,2 68,0 

8 ПАТ «Львівобленерго» 13,9 19,0 -22,5 37,2 9,4 -5,9 -147,4 116,3 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 6,1 -1,1 -0,6 31,0 -5,1 4,4 19,7 -30,0 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» -0,9 3,0 34,8 104,9 -30,9 60,0 23,8 50,5 

11 ПрАТ «Київобленерго» 38,5 63,0 14,7 16,8 153,9 102,5 -671,5 305,4 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 211,1 65,1 81,6 118,3 133,4 316,0 -330,3 195,4 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» -9,5 338,6 -42,9 154,6 151,7 235,6 -420,0 -40,6 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 38,9 28,5 -21,6 66,9 1,3 31,6 -369,4 83,5 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 78,3 65,8 9,0 28,0 3,8 90,5 -60,7 84,6 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 0,4 -2,8 10,6 13,3 -6,7 -15,0 20,0 24,9 

17 АК «Харківобленерго» 5,4 12,3 4,5 13,2 18,2 -67,7 11,4 60,3 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 16,5 14,8 -7,1 3,0 -30,2 78,1 54,1 94,1 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 21,5 23,9 2,3 32,4 23,1 30,4 -13,4 38,0 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» -2,0 2,1 3,9 13,1 -9,3 9,2 -2,1 6,9 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 5,4 16,9 59,2 35,1 31,2 41,1 11,0 90,3 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 5,2 42,8 -15,0 35,9 45,7 58,5 -106,4 5,1 

23 ПАТ «Київенерго» 667,7 38,7 606,1 96,8 388,9 267,6 -737,0 109,7 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 

 

Як бачимо з табл.3.11 в цілому вільний грошовий потік 

енергопостачальних компаній за 2010–2017 роки відображає таку ж тенденцію 

як і операційний грошовий потік. Здебільшого він набуває додатнього значення, 

що свідчить про наявність можливостей у підприємств здійснювати виплати 

грошових коштів кредиторам і акціонерам. Грошовий потік для кредиторів 
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відображає величину надходження грошових коштів кредиторам підприємства. 

Основними видами надходжень для кредиторів є надходження від погашення 

зобов’язань та отримання відсотків за надання позикового капіталу. Якщо 

грошовий потік для кредиторів набуває додатнього значення – це означає 

перевищення надходжень кредиторів над їх вкладеннями (надання позикового 

капіталу) у підприємство. Якщо ж грошовий потік для кредиторів від’ємний, то 

у цьому випадку підприємства більше залучають грошей у кредиторів ніж 

виплачують їм. Грошовий потік для кредиторів енергопостачальних компаній 

за 2010–2017 рр. відображений у табл.3.12. 

Таблиця 3.12 

Грошовий потік для кредиторів енергопостачальних компаній  

у 2010–2017 рр. 

№ Назва компанії 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» -38,9 28,9 145,9 19,7 67,4 80,9 68,1 62,6 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 19,8 65,6 22,4 -8,2 -2,8 13,1 -40,9 -12,5 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 131,1 153,1 1165,0 298,4 630,5 188,1 417,3 -80,2 

4 ПрАТ «Житомиробленерго» 63,1 69,7 -41,9 -12,2 2,8 54,1 -454,0 84,6 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» -272,1 314,0 -122,7 10,7 281,1 97,7 148,5 126,4 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 6,1 -2,8 -20,0 33,8 -11,5 26,0 -45,4 38,2 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 379,4 -20,7 83,0 70,1 -69,2 -29,5 2,6 88,1 

8 ПАТ «Львівобленерго» 16,5 4,6 4,9 -472,8 75,9 71,4 180,2 96,0 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 65,7 136,9 74,3 155,7 32,5 54,0 64,8 28,2 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» -11,5 1,7 -13,0 27,0 -1,5 37,9 -14,2 20,9 

11 ПрАТ «Київобленерго» н/д 71,9 2,6 -468,5 174,4 -29,6 -680,3 99,8 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 234,8 46,4 725,2 196,3 184,6 203,1 -729,1 249,4 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 48,6 70,1 1,8 2,0 12,2 1,7 2,3 2,6 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» н/д 9,6 -7,8 -175,7 -39,4 -24,4 -389,7 63,2 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 8,1 14,1 2,1 0,0 8,0 0,0 0,0 -0,2 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 10,1 102,2 9,4 -20,7 13,0 7,7 22,2 20,0 

17 АК «Харківобленерго» 75,9 292,5 423,0 112,1 -23,5 -98,9 -9,8 -204,6 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 77,1 57,9 57,8 103,2 -231,3 -136,3 -24,5 84,5 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 23,4 65,8 23,8 -20,6 19,2 -89,6 -15,8 -88,1 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» -1,6 2,0 -2,8 -13,3 -13,5 5,4 -95,4 7,1 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 10,4 18,1 118,0 -3,1 12,2 26,1 -4,4 50,4 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 5,5 21,2 -14,5 14,7 6,0 0,1 0,0 133,7 

23 ПАТ «Київенерго» 425,0 -52,2 595,8 -782,2 1141,6 158,4 165,8 5959,4 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 

 

З табл. 3.12 видно, що грошовий потік для кредиторів є нерівномірним, 

оскільки у одні періоди є додатнім, а у інші набуває від’ємних значень. 

Менеджмент підприємства зацікавлений у мінімізації грошового потоку для 

кредиторів з тією метою, щоби мати більший обсяг грошових коштів у своєму 
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розпорядженні. З іншого боку, кредитори зацікавлені у перерозподілі вільного 

грошового потоку на свою користь максимізуючи власний поточний або 

майбутній грошовий потік.  

З позиції досягнення ключової мети фінансового менеджменту, якою є 

максимізація добробуту власників (акціонерів у випадку акціонерних 

товариств), важливим кількісним індикатором, який відображає величину 

грошових коштів, які доступні для розподілу серед власників підприємства є 

грошовий потік для акціонерів. У табл. 3.13 визначимо грошовий потік для 

акціонерів енергопостачальних компаній у 2010–2017 роках. 

Таблиця 3.13 

Грошовий потік для акціонерів енергопостачальних компаній  

у 2010–2017 рр. 

№ Назва компанії 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 212,5 26,0 -88,1 -80,5 49,2 100,0 42,8 214,0 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 26,4 -101,4 45,9 -50,4 71,3 61,5 131,2 -91,3 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 311,6 -437,6 178,4 529,7 454,6 -505,1 1128,2 -541,7 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 6,1 63,7 -1023,4 -6302,5 -108,9 3877,2 -225,9 2286,3 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 84,9 5,2 14,5 144,3 111,5 79,3 108,7 105,7 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» -587,8 59,7 75,1 56,5 104,5 62,0 207,6 78,1 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» -130,9 -502,7 -43,5 293,4 421,9 316,3 276,7 168,9 

8 ПАТ «Львівобленерго» 23,3 67,3 124,1 -2195,7 278,4 402,3 604,4 462,4 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 26,9 -90,7 41,7 96,3 90,1 113,5 71,0 122,1 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 40,5 47,6 94,3 121,7 -287,6 -597,4 385,9 307,1 

11 ПрАТ «Київобленерго» н/д 54,3 134,8 -1304,5 181,9 445,2 405,3 619,8 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» -152,2 -4,8 -1714,1 547,7 441,5 615,8 -1531,9 868,6 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 105,2 448,9 182,6 309,3 382,6 593,8 178,1 179,7 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» н/д 105,8 71,2 -959,1 180,4 206,1 182,1 219,9 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 37,3 67,9 н/д н/д н/д н/д н/д 106,4 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 43,8 -50,9 25,0 72,3 82,4 75,5 66,5 62,9 

17 АК «Харківобленерго» 97,9 -6,5 181,3 252,8 124,1 -148,6 303,9 -1037,9 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 54,0 78,5 52,2 -423,3 561,9 212,3 201,9 153,5 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 35,0 -1,4 66,5 -185,3 122,6 -352,1 79,4 -290,8 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 38,8 57,8 69,7 60,3 51,2 60,3 51,0 29,9 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 28,0 19,0 -5,7 50,1 86,3 105,7 135,9 109,3 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 25,8 50,8 64,3 39,0 88,5 194,1 76,6 96,4 

23 ПАТ «Київенерго» 949,1 -137,2 463,0 1306,3 691,4 -2086,6 750,3 -4403,5 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 

 

З табл. 3.13 видно, що лише декілька підприємств мають стабільний 

позитивний грошовий потік для акціонерів (ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ 

«Полтаваобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Чернігівобленерго»). 

Ці підприємства у змозі забезпечувати стабільні грошові виплати акцінерам 
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впродовж досліджуваного періоду. У решти підприємств грошовий потік для 

акціонерів є нестабільним, оскільки у одні періоди є від’ємним, натомість у 

інші періоди – набуває додатнього значення. 

Це може бути свідченням того, що значна частина генерованого 

операційною діяльністю грошового потоку йде на фінансування капітальних 

інвестицій та приросту робочого капіталу (наприклад іммобілізація грошових 

коштів у дебіторській заборгованості). З іншого боку, наявність негативного 

грошового потоку для акціонерів може бути зумовлена більшим 

перерозподілом вільного грошового потоку підприємства на користь кредиторів 

у окремі періоди (наприклад, коли необхідно погасити отримані раніше кредити 

чи емітовані облігації). 

Самі по собі операційний, вільний, кредиторський та акціонерний грошові 

потоки відображають лише обсяг грошових коштів, який доступний для 

розподілу серед капіталодавців (кредиторів та акціонерів). Проте абсолютна 

величина грошового потоку не відображає створює чи поглинає підприємство 

вартість впродовж періоду. З метою оцінки створення (поглинання) вартості у 

корпоративних фінансах є значна кількість вартісно–орієнтованих моделей, 

частина з яких базується на грошових потоках. До моделей, які дозволяють 

визначити створює чи поглинає підприємство вартість впродовж періоду, 

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. 

Модель залишкового грошового потоку (Residual Cash Flow, RCF) – 

вартісно–орієнтована модель, яка дозволяє визначити скільки інвестори 

заробляють (втрачають) грошових коштів в порівнянні із затребуваним рівнем 

дохідності на капітал. Однією із ключових переваг показника залишкового 

грошового потоку ( RCF ) є відсутність необхідності коригування даних 

фінансової звітності, оскільки він може бути розрахований на основі 
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бухгалтерських даних.Концепція доданої грошової вартості (Cash Value Added, 

CVA) запропонована Т. Левісом у 1995 році. Вона базується на грошових 

потоках, генерованих операційною діяльністю підприємства та припущенні про 

те, що від підвищення вартості підприємства повинні отримувати вигоди не 

лише акціонери, але й інші групи стейкхолдерів.  

Як зазначає Е. Олсен, додана грошова вартість визначається шляхом 

додавання амортизації до операційного прибутку та накопиченої амортизації до 

балансової вартості капіталу [142]. CVA у вартісному вимірі показує величину 

перевищення операційного грошового потоку над витратами на капітал. У 

зв’язку з цим вона може набувати як додатніх так і від’ємних значень. При 

додатньому значенні CVA вартість підприємства зростає, при від’ємному – 

зменшується.  

Додана грошова вартість CVA та залишковий грошовий потік ( RCF ) 

можуть бути розраховані наступним чином (додаток П.4). Також варто 

зазначити, що додана грошова вартість враховує інфляцію і базується на 

реальних (виражаються в поточних цінах) величинах грошових потоків та 

інвестицій. Згідно концепції CVA на щорічній основі проводиться 

співставлення операційного грошового потоку із витратами на капітал (з 

урахуванням інфляції). Якщо операційний грошовий потік більший за витрати 

на інвестований капітал, то підприємство створює вартість для акціонерів та 

інших стейкхолдерів.  

Для коректного застосування моделі доданої грошової вартості CVA на 

практиці під час розрахунку основних її компонентів необхідно здійснити ряд 

коригувань даних, що відображені у фінансовій звітності з тією метою, щоб 

перетворити бухгалтерські показники у фінансові. Основні коригування лежать 

у площині коректного розрахунку величини операційного грошового потоку та 

обсягу інвестованого капіталу. В межах концепції CVA може 

використовуватись або інвестований капітал або валовий інвестований капітал. 

Інвестований капітал – це величина здійснених в минулому капітальних 

інвестицій за вирахуванням вартості вибувших (списаних) складових 
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необоротних активів підприємства. Згідно даної концепції в складі 

інвестованого капіталу враховується лише вартість функціонуючих 

компонентів активів підприємства. В той же час валовий інвестований капітал 

розраховується як величина активів напочаток року, яка збільшується на суму 

нарахованої впродовж періоду амортизації. Отримана величина валового 

інвестованого капіталу повинна бути скоригована на інфляцію з тією метою, 

щоби величини грошових потоків та інвестованого капіталу були співставні 

між собою.  

Варто зазначити, що у корпоративних фінансах існують також інші 

інтерпретації для визначення величини інвестованого капіталу. Зокрема він 

визначається як сума власного та довгострокового капіталу або ж власного та 

всього платного капіталу, який інвестований у діяльність підприємства. Процес 

визначення вартості окремих компонентів поточних зобов’язань є дискусійним 

в умовах відсутності ефективного фінансового ринку.  

Тому  метою спрощення розрахунків надалі будемо застосовувати 

концепцію валового інвестованого капіталу виходячи з того, що при визначенні 

доданої грошової вартості краще брати сукупну балансову вартість активів на 

початок періоду в той час як при визначенні залишкового грошового потоку на 

кінець.  

В першу чергу це зумовлено відмінностями в економічній природі 

досліджуваних вартісних показників. При дослідження приросту вартості 

(модель доданої грошової вартості) більш доцільно брати балансову вартість 

сукупних активів на початок року, щоби була можливість визначити 

створюється чи поглинається вартість за період. В той же час показник 

залишкового грошового потоку є результуючим показником за звітний період. 

Важливим аспектом, який необхідно враховувати для коректного 

розрахунку компонентів доданої грошової вартості, є специфіка врахування 

окремих видів витрат, які капіталізуються. Згідно концепції CVA ті види 

витрат, які капіталізуються, виключаються зі складу операційного грошового 

потоку і враховуються у складі інвестованого капіталу. Щодо порядку 



204 

 

розрахунку грошового потоку, який використовується в моделі CVA, то він, як 

правило, базується на коригуванні операційного грошового потоку.  

Скоригований грошовий потік (𝑂𝐶𝐹𝑎𝑑𝑗 ) відрізняється від операційного 

грошового потоку на величину потенційного податку на прибуток. Як 

справедливо зазначає С. Черемушкін, для розрахунку CVA недостатньо 

підставити у формулу чистий грошовий потік від операційної діяльності зі звіту 

про рух грошових коштів. Необхідно визначити ту частину грошового потоку 

від операційної діяльності, яка надійде у розпорядження акціонерів [113, с.172].  

Як бачимо, для розрахунку залишкового грошового потоку та доданої 

грошової вартості необхідно визначити середньозважену ставку витрат на 

капітал WACC. В основі даного показника лежать ставки витрат на власний і 

позиковий капітал, питома вага кожної зі складових капіталу і враховується 

податкове заощадження, яке виникає при використанні позикового капіталу. 

Середньозважену ставку витрат на капітал можна розрахувати наступним 

чином: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒 × 𝑅𝑒 + 𝑊𝑑 × 𝑅𝑑 × (1 − 𝑡)                   (3.8) 

де 𝑊𝑒  – питома вага власного капіталу; 𝑊𝑑  – питома вага позикового капіталу; 

𝑅𝑒  – ставка витрат на власний капітал; 𝑅𝑑  – ставка витрат на позиковий капітал; 

𝑡  – ставка податку на прибуток. Як бачимо з наведеної вище формули, для 

розрахунку середньозваженої ставки витрат на капітал необхідно визначити 

питому вагу власного та позикового капіталу.  

Вона може бути визначена або на основі ринкових співвідношень, або з 

використанням балансових. В процесі визначення середньозваженої ставки 

витрат на капітал будемо використовувати балансові співвідношення між 

власним і позиковим капіталом. Ставка податку на прибуток, яка 

використовується в процесі визначення середньозваженої ставки витрат на 

капітал, як правило, береться на рівні чинної на момент розрахунку ставки 

податку на прибуток підприємств згідно Податкового кодексу України. 

Найскладнішим з теоретико–методичної точки зору є визначення ставок витрат 

на власний та позиковий капітал. Найбільш поширеною і застосовуваною на 
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практиці методикою визначення ставки витрат на власний капітал є 

модифікована з урахуванням премії за ризик країни модель оцінки капітальних 

активів CAPM. Згідно цієї моделі ставка витрат на власний капітал може бути 

розрахована наступним чином: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ×  𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 + 𝐶𝑅𝑃                    (3.9) 

де 𝑅𝑒  – ставка витрат на власний капітал; 𝑅𝑓  – безризикова відсоткова ставка;  𝛽 

– коефіцієнт бета; 𝑅𝑚  – середньоринкова ставка дохідності на фінансовому 

ринку; 𝐶𝑅𝑃 – премія за ризик країни (для України у січні 2018р визначена в базі 

А. Дамодарана в розмірі 10,38%). Як безризикова відсоткова ставка (𝑅𝑓 ), як 

правило, використовується ставка дохідності по довгостроковим казначейським 

зобов’язанням уряду США або інших розвинених країн. Для розрахунку ставки 

витрат на власний капітал візьмемо ставку дохідності по 10 річних облігаціях 

уряду США, ставка дохідності по яких у січні 2018 року становила 2.8%.  

Коефіцієнт бета може бути розрахований на основі ринкового (визначається на 

основі зв’язку між ринковою дохідністю і дохідністю окремого цінного паперу) 

або аналового підходу, який добре висвітлений в працях А. Дамодарана [18].  

З урахуванням відсутності достаньої інформації з вітчизняного фондового 

ринку використаємо аналоговий підхід для оцінки бети. Інформацію, необхідну 

для розрахунку ставки витрат на власний капітал, візьмемо з фінансової 

звітності енергопостачальних компаній та з інформаційної бази А. Дамодарана. 

Бету без левериджу візьмемо з інформаційної бази А. Дамодарана, яка 

розрахована для енергопостачальних компаній США (галузь utilities) і у січні 

2018 року складає 0,19. 

Ставка витрат на позиковий капітал – це ставка дохідності, яку вимагають 

кредитори за надання підприємству позикового капіталу. Вона може бути 

також визначена на основі методології А. Дамодарана за допомогою моделі 

спреду корпоративного дефолту і коефіцієнта відсоткового покриття, який 

можна визначити на основі фінансової звітності енергопостачальних компаній. 

Коефіцієнт відсоткового покриття (ICR) визначається як відношення прибутку 
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до сплати податків та відсотків EBIT до величини фінансових витрат 

підприємства. На основі коефіцієнта відсоткового покриття із застосуванням 

трансформаційної табл. 3.14 можна визначити спред дефолту. 

Таблиця 3.14 

Трансформаційна таблиця А.Дамодарана для визначення спреду 

корпоративного дефолту на основі коефіцієнат відсоткового покриття 

Значення ICR Рейтинг Спред дефолту 

-100000 0.499999 D2/D 18.60% 

0.5 0.799999 C2/C 13.95% 

0.8 1.249999 Ca2/CC 10.63% 

1.25 1.499999 Caa/CCC 8.64% 

1.5 1.999999 B3/B- 4.37% 

2 2.499999 B2/B 3.57% 

2.5 2.999999 B1/B+ 2.98% 

3 3.499999 Ba2/BB 2.38% 

3.5 3.9999999 Ba1/BB+ 1.98% 

4 4.499999 Baa2/BBB 1.27% 

4.5 5.999999 A3/A- 1.13% 

6 7.499999 A2/A 0.99% 

7.5 9.499999 A1/A+ 0.90% 

9.5 12.499999 Aa2/AA 0.72% 

12.5 100000 Aaa/AAA 0.54% 

 

З урахуванням викладеної методології, ставка витрат на позиковий 

капітал визначається: 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑓 + 𝑆𝐷 + 𝐶𝑅𝑃                                         (3.10) 

де 𝑅𝑑  – ставка витрат на позиковий капітал; 𝑅𝑓  – безризикова відсоткова ставка 

(в якості безризикової відсоткової ставки візьмемо ставку дохідності по 10 

річних облігаціях казначейства США, отриману з інформаційної бази проф. А. 

Дамодарана); 𝑆𝐷  – спред дефолту підприємства (визначається на основі 

коефіцієнта відсоткового покриття та трансформаційної таблиці 

А.Дамодарана),  𝐶𝑅𝑃  – премія за ризик країни. Інформацію, необхідну для 

визначення середньозваженої ставки витрат на капітал енергопостачальних 

компаній у 2017 році, відобразимо в табл.3.15.  
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Таблиця 3.15 

Розрахунок середньозваженої ставки витрат на капітал 

енергопостачальних компаній на кінець 2017 року 

№ Назва компанії 𝑹𝒇 𝜷𝒖 𝑫/𝑬 𝜷 𝑹𝑷 𝑪𝑹𝑷 𝑹𝒆 𝑹𝒅 𝒕 𝑾𝑨𝑪𝑪 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 2,8 0,19 0,49 0,27 5,08 10,38 16,18 16,00 0,18 14,12 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 2,8 0,19 0,33 0,24 5,08 10,38 16,04 16,18 0,18 13,95 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 2,8 0,19 0,84 0,32 5,08 10,38 16,49 24,1 0,18 18,27 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 2,8 0,19 0,36 0,25 5,08 10,38 16,07 17,44 0,18 14,76 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 2,8 0,19 4,98 0,97 5,08 10,38 20,14 29,41 0,18 20,81 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 2,8 0,19 0,23 0,23 5,08 10,38 15,95 16,00 0,18 13,65 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 2,8 0,19 1,55 0,43 5,08 10,38 17,12 26,09 0,18 18,79 

8 ПАТ «Львівобленерго» 2,8 0,19 0,23 0,23 5,08 10,38 15,95 34,06 0,18 25,68 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 2,8 0,19 2,54 0,59 5,08 10,38 17,99 19,03 0,18 17,32 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 2,8 0,19 0,33 0,24 5,08 10,38 16,04 29,41 0,18 22,12 

11 ПрАТ «Київобленерго» 2,8 0,19 0,97 0,34 5,08 10,38 16,60 17,44 0,18 15,43 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 2,8 0,19 0,67 0,29 5,08 10,38 16,34 26,09 0,18 19,37 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 2,8 0,19 1,34 0,40 5,08 10,38 16,93 15,46 0,18 15,12 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 2,8 0,19 0,77 0,31 5,08 10,38 16,43 17,84 0,18 15,41 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 2,8 0,19 0,37 0,25 5,08 10,38 16,07 15,46 0,18 13,59 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 2,8 0,19 0,36 0,25 5,08 10,38 16,07 16,00 0,18 13,91 

17 АК «Харківобленерго» 2,8 0,19 0,44 0,26 5,08 10,38 16,14 16,00 0,18 14,04 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 2,8 0,19 4,20 0,84 5,08 10,38 19,45 19,83 0,18 18,84 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» 2,8 0,19 0,30 0,24 5,08 10,38 16,02 16,00 0,18 13,79 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 2,8 0,19 5,90 1,11 5,08 10,38 20,95 15,46 0,18 19,75 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 2,8 0,19 1,18 0,37 5,08 10,38 16,79 16,36 0,18 15,24 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 2,8 0,19 0,37 0,25 5,08 10,38 16,08 19,03 0,18 15,73 

23 ПАТ «Київенерго» 2,8 0,19 1,08 0,36 5,08 10,38 16,71 18,44 0,18 15,95 

*Джерело: Розраховано автором на основі даних фінансової звітності та 

інформаційної бази А. Дамодарана [79] 

 

З табл.3.15 бачимо, що енергопостачальні компанії мають різну величину 

ставок витрат на власний та позиковий капітал. Так, у одних компаній більшою 

є ставка витрат на власний капітал, у інших – ставка витрат на позиковий 

капітал. На ставку витрат на власний капітал найбільше впливає рівень 

фінансового левериджу енергопостачальної компанії. Чим більшим є коефіцієнт 

фінансового левериджу, тим більшою є величина бета і як наслідок більшою є 

ставка витрат на власний капітал.  

В свою чергу ставка витрат на позиковий капітал згідно розглянутої 

методики найбільше залежить від величини спреда дефолта підприємства, що 

визначається на базі коефіцієнта відсоткового покриття та трансформаційної 

таблиці професора А. Дамодарана. За такого підходу компанії, що мають більші 

фінансові витрати та менші можливості їх покривати за рахунок операційного 

прибутку до сплати відсотків EBIT, мають більший серед корпоративного 
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дефолту та як наслідок більшу ставка витрат на капітал. З метою визначення 

того створюють чи поглинають енергопостачальні компанії вартість впродовж 

періоду застосуємо моделі залишкового грошового потоку та доданої грошової 

вартості на практиці. У табл. 3.16 розрахуємо залишковий грошовий потік 

енергопостачальних компаній за 2017 рік. Суму інвестованого капіталу (𝐼𝐶1) 

при розрахунку залишкового грошового потоку визначимо як сукупну 

балансову вартість активів енергопостачальних компаній станом на кінець 2017 

року, для чого використаємо відповідний рядок фінансової звітності. З табл.3.16 

бачимо, що залишковий грошовий потік лише у ПАТ «Чернівціобленерго», 

ПАТ «Вінницяобленерго» та ПрАТ «Житомир-обленерго» у 2017 році є 

додатнім. 

Таблиця 3.16 

Залишковий грошовий потік (RCF) енергопостачальних компаній у 2017 р 

№ Назва компанії OCF 𝑰𝑪 𝑾𝑨𝑪𝑪 RCF 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 259925 1426870 14,12 108048,6 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» -106703 1220828 13,95 -235746 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» -749063 7269961 18,27 -1757477 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 2299231 5142123 14,76 1552944 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 132668 2233657 20,81 -374697 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 105923 1912348 13,65 -128193 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 170010 1678439 18,79 -137272 

8 ПАТ «Львівобленерго» 399021 3660730 25,68 -545923 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 129192 1164060 17,32 -65747,8 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 321260 1897056 22,12 -107318 

11 ПрАТ «Київобленерго» 618430 5268249 15,43 -108835 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 928990 7808451 19,37 -585228 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 174507 2540734 15,12 -197278 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 217278 2430434 15,41 -131922 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 106228 1233994 13,59 -32105,5 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 79581 848622 13,91 -30505,5 

17 АК «Харківобленерго» -1246102 5570320 14,04 -1770215 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 166624 1656598 18,84 -129476 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» -378977 2396565 13,79 -619498 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 37038 2075107 19,75 -353231 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 133850 648356 15,24 61433,09 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 96420 1018764 15,73 -35969,3 

23 ПАТ «Київенерго» 1433432 23954987 15,95 -1118710 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 
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Це означає, що операційного грошового потоку достатньо для покриття 

витрат на інвестований капітал, що є позитивним з позиції приросту вартості 

зазначених підприємств. Натомість у решти енергопостачальних компаній 

залишковий грошовий потік є від’ємним, що відображає факт поглинання їх 

грошової вартості у 2017 році.  

На нашу думку, така ситуація зумовлена тим, що генерованого 

операційного грошового потоку не достатньо для покриття витрат на 

інвестований капітал. В табл. 3.17 розрахуємо значення доданої грошової 

вартості енергопостачальних компаній за 2017 рік. Суму інвестованого капіталу 

( 𝐼𝐶2 ) при розрахунку доданої грошової вартості визначимо як сукупну 

балансову вартість активів енергопостачальних компаній станом на початок 

2017 року, для чого використаємо відповідний рядок фінансової звітності. 

Таблиця 3.17 

Додана грошова вартість (CVA) енергопостачальних компаній у 2017 р 

№ Назва компанії 𝑶𝑪𝑭𝒂𝒅𝒋 𝑰𝑪𝟐 𝑾𝑨𝑪𝑪 CVA 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 276642 1075294 14,12 124765,6 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» -103830 924713 13,95 -232873 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» -621917 5520445 18,27 -1630331 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 2370839 5054588 14,76 1624552 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 192531 2438427 20,81 -314834 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 116299 1715467 13,65 -117817 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 233620 1635035 18,79 -73661,9 

8 ПАТ «Львівобленерго» 432041 3680221 25,68 -512903 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 150254 1125649 17,32 -44685,8 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 327976 1937501 22,12 -100602 

11 ПрАТ «Київобленерго» 719621 4711895 15,43 -7643,68 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 1118053 7817828 19,37 -396165 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 174507 2459340 15,12 -197278 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» 283103 2266350 15,41 -66097 

15 ПАТ «Сумиобленерго» 106228 1018206 13,59 -32105,5 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 82965 791569 13,91 -27121,5 

17 АК «Харківобленерго» -1244570 3732493 14,04 -1768683 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 238065 1571619 18,84 -58035,3 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» -378959 1744264 13,79 -619480 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 37038 1975624 19,75 -353231 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 159610 475212 15,24 87193,09 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 230072 841505 15,73 97682,67 

23 ПАТ «Київенерго» 1555951 16004897 15,95 -996191 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 
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Наведена в табл. 3.17 інформація показує, що показник доданої грошової 

вартості відображає таку ж саму ситуацію як і показник залишкового 

грошового потоку, яка полягає в тому, що практично усі енергопостачальні 

компанії (за виключенням перелічених вище та ПАТ «Чернігівобленерго») у 

2017 році поглинали, а не створювали вартість. Причиною такої ситуації з 

одного боку є низьке значення (в порівнянні з інвестованим капіталом) обсягу 

генерованого операційною діяльністю грошового потоку, в з іншого – 

суттєвими витратами на капітал.  

У своїй роботі С. Черемушкін доходить висновку, що ні модель 

залишкового грошового потоку RCF  ні модель доданої грошової вартості CVA 

не можуть бути використані для оцінки вартості підприємства, що суттєво 

знижує їх аналітичні можливості [113, с.173]. Основні недоліки моделі CVA 

лежать у площині труднощів, які виникають під час розрахунку окремих 

компонентів моделі. Зокрема на практиці досить складно здійснювати 

коригування вартості активів з урахуванням накопиченої інфляції, оскільки цей 

процес потребує оцінки середнього віку активів і відповідного їм інфляційного 

множника, що збільшує суб’єктивний характер отриманих показників [148].  

Крім того, можливими є неточності у визначенні грошових потоків, 

оскільки в моделі робиться припущення про те, що активи будуть генерувати 

стабільний операційний грошовий потік впродовж усього терміну їх корисного 

використання. Розглянуті вище вартісно–орієнтовані моделі, які базуються на 

грошових потоках дозволяють визначити створює чи поглинає вартість 

підприємство за певний період.  

Як засвідчив проведений аналіз, практично усі енергопостачальні 

компанії впродовж 2017 року поглинали, а не створювали вартість, що на нашу 

думку, зумовлено недостатнім обсягом генерованого грошового потоку у 

порівнянні із витратами на капітал. Досліджувані грошові потоки в цілях 

вартісно–орієнтованого управління можуть використовуватись також для 

визначення вартості підприємства, для чого в корпоративних фінансах існує 

значна кількість моделей. 
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Основним методологічним підходом для визначення вартості 

підприємства є модель дисконтованого грошового потоку (Discounted Cash 

Flow Model, DCFM), яка базується на тому, що вартість підприємства 

дорівнює продисконтованій величині усіх майбутніх грошових потоків. 

Аналіз науково–практичної літератури з корпоративних фінансів [117, 118, 

126, 128, 129, 130, 131, 135, 141, 147] засвідчив, що модель дисконтованого 

грошового потоку (DCFM) має декілька видів, які відрізняються між собою 

типами грошових потоків, що дисконтуються, та специфікою розрахунку 

ставки дисконтування.  

Основною є модель дисконтування вільного грошового потоку 

(Discounted Free Cash Flow to Firm Model), у якій вартість підприємства 

визначається шляхом дисконтування вільних грошових потоків по 

середньозваженій ставці витрат на капітал. Згідно моделі дисконтованого 

грошового потоку на акціонерний капітал (Discounted Free Cash Flow to Equity 

Model) вартість власного капіталу ( 𝑀𝑉𝐸 ) може бути визначена шляхом 

дисконтування акціонерних грошових потоків по ставці витрат на власний 

капітал. Ще однією моделлю оцінки вартості підприємства на основі 

дисконтування грошових потоків є модель дисконтованого грошового потоку на 

капітал (Discounted Free Cash Flow to Capital Model), яка запропонована Р. 

Рубаком [146].  

Згідно даної моделі вартість підприємства визначається шляхом 

дисконтування прогнозованих грошових потоків на капітал по 

середньозваженій ставці витрат на капітал без урахування податкового 

заощадження. На відміну від моделі дисконтування вільного грошового потоку 

фірми, у моделі дисконтування грошового потоку на капітал податкове 

заощадження враховується у грошовому потоці на капітал (CCF), а не у ставці 

дисконтування, що і є основною відмінністю досліджуваних моделей. У додатку 

П.5 відобразимо методику визначення ринкової вартості підприємства на основі 

досліджуваних моделей грошових потоків. 
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У теорії і практиці корпоративних фінансів, як правило, проектування 

вільного грошового потоку здійснюється або у випадку виявлення потенційної 

величини грошових коштів, яка може бути розподілена серед капітадодавців у 

поточному періоді, або ж прогнозування майбутніх грошових потоків в процесі 

оцінки вартості підприємства. У першому випадку проектування проводиться 

на основі фактичних даних фінансової або управлінської звітності, у другому – 

на основі прогнозних даних.  

В процесі оцінки ринкової вартості інвестованого капіталу увесь період 

функціонування компанії поділяється на прогнозний та постпрогнозний. 

Прогнозний період – інтервал часу на який можливо розрахувати з допустимим 

рівнем вірогідності величину грошових потоків у майбутньому. Під час 

здійснення розрахунків робиться припущення про те, що в постпрогнозному 

періоді грошовий потік компанії є стабільним і незмінним. Вартість 

підприємства (𝑀𝑉 ) згідно моделі дисконтування вільних грошових потоків 

може бути розрахована наступним чином: 

𝑀𝑉 =  
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝑇𝑉

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶 )𝑛
𝑛
𝑡=1                            (3.11) 

де 𝑀𝑉 (Market Value) – ринкова вартість; 𝐹𝐶𝐹𝑡  (Free Cash Flow) – вільний 

грошовий потік в 𝑡–му році; 𝑇𝑉 (Terminal Value) – термінальна вартість; 𝑊𝐴𝐶𝐶 

(Weighted Average Cost of Capital); 𝑡  – порядковий номер періоду, за який 

отриманий грошовий потік; 𝑛 – тривалість прогнозного періоду. 

Розрахунок термінальної величини вільного грошового потоку 

проводиться на основі перпетуїтету, який є серією нескінченних грошових 

потоків через однакові проміжки часу в постпрогнозному періоді. При цьому 

грошові потоки включають в себе лише найбільш стабільні добре прогнозовані 

складові, що мають постійний характер. У роботі Т. Момот [67] наводиться 

наступна модель для визначення термінальної вартості: 

𝑇𝑉 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡+1×(1−

𝑔

𝑅𝑂𝐼𝐶
)

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
                           (3.12) 

де 𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡+1  (Net Operating Profit Less Adjusted Tax, NOPLAT) – чистий 

операційний прибуток після оподаткування у постпрогнозному періоді; 𝑅𝑂𝐼𝐶 – 
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рентабільність інвестованого капіталу; 𝑔  – очікуваний рівень зростання 

𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇; 𝑊𝐴𝐶𝐶 – середньозважена ставка витрат на капітал. 

Одним із методів розрахунку термінальної вартості є метод капіталізації, 

який передбачає, що після закінчення прогнозного періоду вартість компанії 

визначається майбутніми грошовими потоками, які може генерувати. 

Основними компонентами, необхідними для розрахунку термінальної вартості 

методом капіталізації, є: розрахункова величина капіталізованого грошового 

потоку, темп росту грошового потоку в постпрогнозному періоді, ставка 

капіталізації. Темп росту грошового потоку – очікуваний щорічний темп 

зростання номінальних грошових потоків в постпрогнозному періоді. Під час 

визначення темпу росту грошового потоку в постпрогнозному періоді робиться 

припущення про незмінність рентабельності операційної діяльності, відсутність 

інвестицій в розширення діяльності та залучення додаткових кредитів.  

У випадку, якщо компанія досягає у постпрогнозному періоді стабільних 

обсягів грошового потоку і при цьому не передбачається зростання обсягів 

виробництва та реалізації продукції (надання послуг), то для оцінки 

термінальної вартості може бути використана модель Гордона. Базовими 

припущеннями зазначеної моделі є: безстроковий характер отримання доходу, 

збереження впродовж усього постпрогнозного періоду темпу росту грошового 

потоку на постійному рівні. Ставка капіталізації є співвідношенням між 

капіталізованим умовно–стабільним доходом та вартістю компанії в 

постпрогнозному періоді і виражається через величину ставки дисконтування. 

Вона диференціюється в залежності від типу грошового потоку, який 

дисконтується.  

Для грошового потоку на інвестований капітал ( 𝐹𝐶𝐹𝑛+1 ) ставка 

дисконтування – це середньозважена ставка витрат на капітал (𝑊𝐴𝐶𝐶), в то же 

час для грошового потоку на власний капітал (𝐶𝐹𝐸𝑛+1 ) – ставка витрат на 

власний капітал ( 𝑅𝑒 ). З урахуванням припущень, які передбачає модель 

Гордона, термінальна вартість інвестованого капіталу ( 𝑇𝑉 ) може бути 

розрахована наступним чином: 
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𝑇𝑉𝐹𝐶𝐹𝐹 =
𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
                                     (3.13) 

𝑇𝑉𝐹𝐶𝐹𝐸 =
𝐶𝐹𝐸𝑛+1

𝑅𝑒−𝑔
                                      (3.14) 

Для визначення ринкової вартості підприємств використаємо модель 

дисконтування вільного грошового потоку (𝐹𝐶𝐹) по середньозваженій ставці 

витрат на капітал ( 𝑊𝐴𝐶𝐶 ) (ф–ла 3.18). Для цього спрогнозуємо величину 

вільного грошового потоку ( 𝐹𝐶𝐹 ) на найближчі 5 років (2018–2022рр.), 

визначимо термінальну вартість в постпрогнозному періоді ( 𝑇𝑉 ) з 

використанням моделі Гордона, темп росту грошового потоку в 

постпрогнозному періоді (𝑔) візьмемо на рівні 2% (орієнтовний темп зростання 

вітчизняної економіки після 2022 року). 

Для прогнозування вільного грошового потоку на 2018–2022 рр. 

використаємо рівняння лінійної регресії функцій Microsoft Excel «Forecast», які 

побудовані  на основі даних фінансової звітності енергопостачальних компаній 

за 2010–2017 рр.. Оскільки, у значної кількості енергопостачальних компаній 

вільний грошовий потік за 2010–2017 роки є від’ємним, то відповідні прогнозні 

значення вільного грошового потоку даних компаній на 2017–2022 роки, 

побудовані на основі лінійної регресії, також є від’ємними, що унеможливлює 

коректний розрахунок ринкової вартості на основі моделі дисконтування 

вільного грошового потоку для даних компаній. Середньозважену ставку витрат 

на капітал (𝑊𝐴𝐶𝐶) візьмемо з табл.3.15. 

З табл.3.18 бачимо, що ринкова вартість досліджуваних підприємств 

складається з продисконтованої (по ставці 𝑊𝐴𝐶𝐶 ) вартості прогнозованих 

вільних грошових потоків (𝐹𝐶𝐹) на 2018–2022 рр. та термінальної вартості (𝑇𝑉), 

яка визначена за допомогою моделі Гордона з припущенням про 

довгостроковий темп росту грошового потоку 2% у постпрогнозному (після 

2022р.) періоді. З табл 3.18 видно, що розрахована ринкова вартість деяких 

підприємств є від’ємною, що як зазначалось раніше, є наслідком від’ємних 

значень вільного грошового потоку даних компаній впродовж досліджуваного 

періоду. Разом з тим, для більшості енергопостачальних компаній можливо 
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визначити на основі проведених розрахунків ринкову вартість на основі моделі 

дисконтування вільного грошового потоку.  

Таблиця 3.18 

Розрахунок ринкової вартості енергопостачальних компаній з 

використанням моделі дисконтованого вільного грошового потоку (𝑭𝑪𝑭) 

№ Назва компанії 
𝑭𝑪𝑭𝟐𝟎𝟏𝟖, 

тис.грн. 

𝑭𝑪𝑭𝟐𝟎𝟏𝟗, 

тис.грн. 

𝑭𝑪𝑭𝟐𝟎𝟐𝟎, 

тис.грн. 

𝑭𝑪𝑭𝟐𝟎𝟐𝟏, 

тис.грн. 

𝑭𝑪𝑭𝟐𝟎𝟐𝟐, 

тис.грн. 

𝑻𝑽, 

тис.грн. 

𝑴𝑽, 

тис.грн. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 263,0 295,9 328,8 361,7 394,6 3319,9 4415,8 

2 ПрАТ «Волиньобленерго» 88,5 106,6 124,6 142,7 160,7 1371,3 1783,5 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 525,6 566,1 606,6 647,1 687,6 4311,8 6155,7 

4 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 700,2 808,4 916,7 1024,9 1133,1 9054,7 12045,1 

5 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 359,6 412,3 465,1 517,8 570,6 3094,4 4403,2 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 146,8 168,5 190,3 212,1 233,8 2047,7 2687,4 

7 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 97,1 99,8 102,6 105,3 108,0 656,3 968,4 

8 ПАТ «Львівобленерго» 213,7 252,3 290,9 329,5 368,1 1585,9 2311,7 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 303,0 348,7 394,5 440,3 486,1 3236,9 4444,0 

10 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 83,4 97,3 111,2 125,1 139,0 704,7 1006,7 

11 ПрАТ «Київобленерго» 81,2 96,0 110,8 125,7 140,5 1066,6 1420,3 

12 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» -178,1 -180,7 -183,3 -186,0 -188,6 -1107,6 -1660,7 

13 ПАТ «Полтаваобленерго» 392,2 416,8 441,4 465,9 490,5 3814,1 5266,6 

14 ПрАТ «Рівнеобленерго» -60,5 -64,2 -67,9 -71,6 -75,3 -573,1 -795,2 

15 ПАТ «Сумиобленерго» н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

16 ВАТ «Тернопільобленерго» 159,3 183,4 207,5 231,6 255,7 2190,5 2883,0 

17 АК «Харківобленерго» -38,1 -37,8 -37,4 -37,1 -36,8 -311,7 -440,4 

18 ПрАТ «ЕК Херсонобленерго» 141,8 150,7 159,6 168,4 177,3 1073,9 1554,2 

19 ПАТ «Хмельницькобленерго» -224,7 -253,3 -281,9 -310,4 -339,0 -2932,6 -3879,9 

20 ПАТ «Черкасиобленерго» 28,4 27,3 26,1 25,0 23,9 137,2 217,1 

21 ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» 188,3 210,9 233,5 256,1 278,7 2147,2 2904,3 

22 ПАТ «Чернігівобленерго» 127,4 138,0 148,7 159,4 170,0 1262,8 1742,5 

23 ПАТ «Київенерго» 1069,1 1197,2 1325,2 1453,2 1581,3 11565,3 15786,8 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 

 

На нашу думку, для інтерпретації отриманих розрахункових значень 

ринкової вартості доцільним є її співставлення з балансовою вартістю, щоб 

виявити на скільки недооціненими (переоціненими) є енергопостачальні 

компанії. З цією метою побудуємо табл.3.19, у якій співставимо балансову та 

ринкову вартість енергопостачальних компаній, для яких ринкова вартість 

набуває додатніх значень. 

Як бачимо з табл.3.19 десять із 18 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. При цьому 

недооціненими є ВАТ «ЕК «Житомиробленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», 

ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «ЕК 
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«Чернівціобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ВАТ «Тернопіль-

обленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Чернігівобленерго», ПАТ 

«Волиньобленерго». 

Таблиця 3.19 

Порівняння ринкової (𝑴𝑽) та балансової (𝑩𝑽) вартості  

енергопостачальних компаній у 2017 р. 

№ Назва компанії 𝑴𝑽, тис.грн. 𝑩𝑽, тис.грн. 𝑴𝑽 − 𝑩𝑽 тис.грн. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 4415823,1 1426870,0 2988953,1 

2 ПАТ «Волиньобленерго» 1783533,2 1220828,0 562705,2 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 6155692,8 7269961,0 -1114268,2 

4 ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» 12045124,5 5142123,0 6903001,5 

5 ВАТ «Запоріжжяобленерго» 4403247,7 2233657,0 2169590,7 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 2687371,0 1912348,0 775023,0 

7 ВАТ «Кіровоградобленерго» 968404,4 1678439,0 -710034,6 

8 ПАТ «Львівобленерго» 2311744,1 3660730,0 -1348985,9 

9 ПАТ «Миколаївобленерго» 4444000,1 1164060,0 3279940,1 

10 ПАТ «Закарпаттяобленерго» 1006739,7 1897056,0 -890316,3 

11 ПАТ «Київобленерго» 1420320,1 5268249,0 -3847928,9 

12 ПАТ «Полтаваобленерго» 5266607,8 2540734,0 2725873,8 

13 ВАТ «Тернопільобленерго» 2882959,4 848622,0 2034337,4 

14 ПАТ «ЕК Херсонобленерго» 1554240,4 1656598,0 -102357,6 

15 ПАТ «Черкасиобленерго» 217063,2 2075107,0 -1858043,8 

16 ПАТ «ЕК Чернівціобленерго» 2904328,7 648356,0 2255972,7 

17 ПАТ «Чернігівобленерго» 1742529,8 1018764,0 723765,8 

18 ПАТ «Київенерго» 15786811,6 23954987,0 -8168175,4 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 

 

Активи ж інших оцінюваних компаній генерують менший грошовий 

потік, що в підсумку веде до перевищення балансової над розрахунковою 

ринковою вартістю. Одним з ключових критеріїв оцінки ефективності 

управління грошовими потоками підприємств є ринкова ціна акцій, яку 

розрахуємо в табл.3.20, в якій відобразимо розрахункову ціну акцій для 

енергопостачальних компаній, у яких розрахункова ринкова вартість власного 

капіталу ( 𝑀𝑉𝐸 ) є додатньою. З табл.3.20 бачимо, що в абсолютному 

вираженні найбільша ринкова вартість власного капіталу у ВАТ «ЕК 

«Житомиробленерго» 10693435,5тис.грн., найменша ж у ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго» 1554240,4тис.грн. Натомість ринкова ціна акцій залежить 
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як від ринкової вартості власного капіталу так і від їх кількості, яка 

знаходиться в обігу. З табл.3.20 бачимо, що найменша кількість акцій в обігу 

у ПАТ «Вінницяобленерго» та ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго», що у 

поєднанні зі значною величиною ринкової вартості власного капіталу в 

підсумку дає найбільші значення ринкової ціни акцій 1274,5 грн. у ПАТ 

«Вінницяобленерго», 472,3 грн. у ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», 87,4 грн. у 

ВАТ «ЕК «Житомиробленерго». У інших досліджуваних компаній 

розрахункова ринкова ціна акцій коливається в межах 1,2–45 грн./шт.  

Таблиця 3.20 

Розрахункова ринкова ціна акцій (𝑷) енергопостачальних компаній у 2017р. 

№ Назва компанії 
𝑴𝑽, 

тис.грн. 

𝑫, 

тис.грн. 
𝑴𝑽𝑬, тис.грн. 

𝑺, 

шт. 

𝑷, 

грн. 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 4415823,1 468088,0 3947735,1 3097366 1274,5 

2 ПАТ «Волиньобленерго» 1783533,2 302538,0 1480995,2 477276000 3,1 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 6155692,8 3325890,0 2829802,8 5991617 472,3 

4 ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» 12045124,5 1351689,0 10693435,5 122398540 87,4 

5 ВАТ «Запоріжжяобленерго» 4403247,7 1860384,0 2542863,7 179360000 14,2 

6 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 2687371,0 356063,0 2331308,0 103635500 22,5 

7 ПАТ «Львівобленерго» 2311744,1 688760,0 1622984,1 193972320 8,4 

8 ПАТ «Миколаївобленерго» 4444000,1 835497,0 3608503,1 158640000 22,7 

9 ПАТ «Закарпаттяобленерго» 1006739,7 468863,0 537876,7 124603240 4,3 

10 ПАТ «Полтаваобленерго» 5266607,8 1456298,0 3810309,8 220960000 17,2 

11 ВАТ «Тернопільобленерго» 2882959,4 226395,0 2656564,4 61088160 43,5 

12 ПАТ «ЕК Херсонобленерго» 1554240,4 1338171,0 216069,4 178895040 1,2 

13 ПАТ «ЕК Чернівціобленерго» 2904328,7 350550,0 2553778,7 56780680 45,0 

14 ПАТ «Чернігівобленерго» 1742529,8 275484,0 1467045,8 119318024 12,3 

15 ПАТ «Київенерго» 15786811,6 12464419,0 3322392,6 108364280 30,7 

*Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності 

 

На основі проведеного дослідження теоретико–методичних підходів до 

визначення ринкової вартості підприємства бачимо, що концепція грошового 

потоку є фундаментальною парадигмою сучасних корпоративних фінансів. 

Більшість вартісно–орієнтованих моделей, які базуються на грошових потоках, 

дозволяють пов’язати між собою генеровані операційною діяльністю грошові 

потоки з процесами створення вартості підприємствами. На практиці, особливо 

в умовах нестабільних перехідних економік, на нашу думку, для оцінки 

створення (поглинання) вартості впродовж періоду варто використовувати 
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модель залишкового грошового потоку та доданої грошової вартості. 

Використання моделей дисконтування грошових потоків для визначення 

вартості підприємства є досить проблематичним через труднощі розробки 

об’єктивного достовірного прогнозу грошових потоків на майбутні періоди 

функціонування підприємства. Особливо, якщо поточні значення проектованих 

грошових потоків є від’ємними. 

Стосовно майбутніх тенденцій у грошових потоках є дуже багато 

невизначеностей, які зумовлені динамічним характером внутрішнього і 

зовнішнього середовища функціонування підприємств, які складно врахувати 

під час прогнозування майбутніх грошових потоків. За цих умов для 

забезпечення приросту вартості підприємств в контексті управління грошовими 

потоками необхідно застосовувати комплекс заходів, які дозволять з одного 

боку максимізувати величину операційних грошових потоків підприємств, а з 

іншого – мінімізувати сукупні витрати на капітал, які визначаються його 

обсягом і вартістю.  

На основі проведеного дослідження ми дійшли висновку, що впродовж 

досліджуваного періоду енергопостачальні компанії поглинають, а не 

створюють вартість. З метою збільшення грошових потоків від операційної 

діяльності необхідно: забезпечити збільшення надходжень за реалізовану 

електроенергію віж споживачів; здійснити модернізацію та реконструкцію ліній 

електропередач та трансформаторних підстанцій, що дозволить зменшити 

операційні витрати; мінімізувати фінансові ризики з метою зменшення витрат 

на капітал; в повній мірі реалізувати пропоновані заходи для збалансування 

грошових потоків запропоновані в пункті 3.1 дисертації; запровадити ефективну 

систему планування та контролю грошових потоків. На нашу думку, реалізація 

зазначених положень дозволить забезпечити зростання грошових потоків 

підприємств та створить передумови для зростання їх вартості у 

довгостроковому періоді. 
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Висновки до 3 розділу 

 

 

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, в той час як для інших – порівняно незначна. Ця 

особливість  дозволяє ідентифікувати підприємства за критерієм ризиковості 

грошових потоків як більш чи менш ризикові з позиції синхронності та 

рівномірності надходження (або витрачання) грошових коштів. 

Для оцінки рівня збалансованості грошових потоків по підприємству 

запропоновано використовувати коефіцієнт достатності сукупного грошового 

потоку. Якщо його значення більше 1, то у цьому випадку у підприємства 

надлишковий грошовий потік, якщо ж менше 1, то грошовий потік – 

дефіцитний, якщо дорівнює 1 – збалансований. 

Побудовано факторну модель достатності грошового потоку. Для кожного 

із досліджуваних підприємств отримано економіко–математичну модель 

збалансування грошових потоків, яка дозволяє проектувати взаємозв’язок між 

коефіцієнтом достатності грошових потоків та факторами моделі (коефіцієнтом 

інкасації чистого доходу, коефіцієнтом оборотності активів, коефіцієнтом 

поточної ліквідності, коефіцієнтом фінансового левериджу, коефіцієнтом 

покриття вихідного грошового потоку власним капіталом).  

Доведено, що реальне збалансування грошових потоків підприємств може 

бути досягнуто шляхом використання методів та механізмів, які дозволяють в 

залежності від потреби (дефіцит або надлишок грошових коштів), збільшити 

надходження або зменшити виплати грошових коштів. Зазначено, що методи 

збалансування дефіцитного грошового потоку спрямовані на забезпечення 

зростання обсягу вхідного і зниження величини вихідного грошових потоків від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей.  
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Показано, що 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. Найбільш розповсюдженим способом покриття розрахунково–касових 

розривів є короткостроковий кредит. 

Акцентовано на тому, що у більшості інших енергопостачальних компаній 

відсутній спеціальний структурний підрозділ, який би займався контролем за 

грошовими потоками. Запропоновано створити «центри грошової 

відповідальності», зокрема доцільно виділити: центри витрачання грошових 

коштів (здійснюють контроль виплат по окремим видам 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). Рекомендовано створити спеціалізоване казначейство, яке 

відповідатиме за дотримання лімітів по статтям витрат, працюватиме з 

реєстрами платежів та контролюватиме відповідальних працівників підрозділів. 

Крім того у штаті доцільно передбачити посаду фінансового контролера. 

Запропоновано багатоетапну концептуальну модель побудови системи 

контролінгу грошових потоків підприємства, яка включає: 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; розробка кількісних індикаторів контролінгу грошових потоків; 

формування системи моніторингу індикаторів грошових потоків; виявлення 

відхилень фактичних значень індикаторів від планових та нормативних; 

розробка порядку дій щодо впливу на виявлені відхилення. Доведено, що 

запровадження системи контролінгу грошових потоків дозволить суттєво 

підвищити ефективність всього процесу управління господарською діяльністю 

підприємства. 
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Констатовано, що з позиції капіталодавців вартість підприємства 

визначається потоком грошових коштів за рахунок якого забезпечуються 

повернення на інвестований у підприємство капітал. Цей грошовий потік 

виникає в результатів обороту активів і розраховується як операційний 

грошовий потік після оподаткування після задоволення усіх інвестиційних 

потреб підприємства, які забезпечують поточні операції та майбутнє зростання. 

Доведено необхідність 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 підприємств та інформаційну базу для цього, отриману 

на основі форм фінансової звітності. Продемонстровано, що грошові потоки, 

які використовуються у вартісно–орієнтованих моделях оцінки 

результативності підприємств можуть бути спроектовані на основі 

перетворення бухгалтерських даних у фінансові, побудованих на руху 

грошових коштів. Результати дослідження апробовано у працях здобувача 

[21, 23, 24, 32, 33, 120]. 
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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. Виділено статичний, динамічний та агрегований підходи щодо розуміння 

сутності грошових потоків підприємства. 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. Визначено, що   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. Встановлено, що 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.      

Виявлено,    що за   досліджуваний   період    2010–2017    років    від 80 % до 
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98 % вхідного грошового потоку від операційної діяльності складають 

надходження    від реалізації   електроенергії.   Виявлено, що 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.  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.  

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. Встановлено, що проблеми із розрахунковою 

дисципліною споживачів у 2017 році є у 11 із 23 досліджуваних підприємств. 

Запропоновано алгоритм контролю надходження грошових коштів на основі 

коефіцієнта оплат. 

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), в   той   час   як у   інших – на фінансові інвестиції 
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(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.  
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8. Встановлено, що 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 

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 

підприємств та інформаційну   базу   для   цього,   отриману   на   основі   
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форм    фінансової   звітності перетворення    бухгалтерських даних у 

фінансові   показники    грошових    потоків.    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.  

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. 

Розраховані види грошових потоків на відміну від даних звіту про рух 

грошових коштів краще показують можливі надходження грошових коштів 

для цільової групи стейкхолдерів. 

 Встановлено, що впродовж досліджуваного періоду енергопостачальні 

компанії поглинають, а не створюють вартість. Виявлено, що десять із 18 

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. 

недооціненими є ВАТ «ЕК «Житомиробленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», 

ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «ЕК 

«Чернівціобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ВАТ «Терно-

пільобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Чернігівобленерго», ПАТ 

«Волиньобленерго». 

Реалізація висвітлених у дисертації пропозицій щодо планування та 

контролю грошових потоків підприємств повинна сприяти підвищенню якості 

управління грошовими потоками підприємств, забезпечити високий рівень 
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фінансової стійкості та платоспроможності й досягти високого рівня фінансової 

рівноваги в поточному та довгостроковому періодах. 
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