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Актуальність теми. Функціонування підприємства - це складний динамічний 

процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із 

проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і 

збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є 

запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на 

кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних 

механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта 

господарювання. Таким чином, існує загальна потреба в розробці методики обліку, 

контролю і аналізу грошових потоків, підвищенні наукової обґрунтованості прийняття 

фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних 

і модельних засобів управління коштами. Необхідність в організації обліку, контролю 

та економічного аналізу грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням 

практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання 

окремих підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи в 

цілому.   

Питання теорії та практики обліку, контролю грошових коштів досліджують такі 

автори як Ткаченко Н.М., Марочкіна А.М., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Завгородній 

В.П., Кулаковська Л.П., Піч Ю.В. Питання економічного аналізу грошових потоків 

висвітлюються ширше в роботах зарубіжних авторів і частково у вітчизняних 

спеціалізованих виданнях. Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення 

управління грошовими потоками зробили вітчизняні економісти: Бланк  

І.О., Голов С. Ф., Лігоненко Л.О., Литвин Б. М., Мних Є.В., Нусінов В. Я., Ситник Г.В., 

Суторміна В. М., Шкарабан С. І. та інші. Водночас у вітчизняному доробку бракує 

окремих комплексних завершених досліджень з питань управління грошовими 

потоками, які б розширили межі традиційного аналізу, сформували конкретні підходи 

до розробки аналітичного забезпечення управління ними, запропонували конкретні 

шляхи виходу підприємств із стану неплатоспроможності тощо.   

Очевидно, що брак досвіду функціонування підприємств України в ринкових 

умовах, недостатнє вирішення проблеми управління їх грошовими потоками як в 

методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній 
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практиці аналізу руху коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює 

ігнорування найбільш важливої - динамічної частини бізнесу і породжує низку 

серйозних проблем, пов’язаних з необґрунтованістю та хаотичністю управління і 

загостренням загальної проблеми не платежів. У зв’язку з цим тема роботи, в якій 

сформульовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо 

формування системи аналітичного забезпечення управління грошових потоків 

підприємств, є актуальною.   

Мета та завдання дослідження. Метою магістерської роботи є узагальнення 

теоретико-методичних підходів щодо обліку, аудиту та аналізу грошових потоків для 

надання конкретних рекомендацій стосовно поліпшення ефективності 

господарювання на комунальному підприємстві. Для досягнення цієї мети в роботі 

зроблена спроба вирішити такі завдання:   

− дослідити теоретичні основи обліку, аудиту і аналізу грошових потоків 

підприємства;  

− вивчити особливості організації обліку грошових потоків та ведення 

автоматизації на аналізованому підприємстві КП "Теплопостачання міста Одеси";  

− проаналізувати ефективність управління грошовими потоками на цьому 

підприємстві;  

− формулювати рекомендації для удосконалення організації обліку грошових 

потоків та поліпшення ефективності господарювання на КП "Теплопостачання міста 

Одеси".  

Об'єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є комунальне 

підприємство КП "Теплопостачання міста Одеси". Предметом дослідження є 

теоретичні та методичні проблеми, пов'язані з веденням обліку, аудиту та аналізу 

грошових потоків на КП "Теплопостачання міста Одеси".  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі 

використовувалися діалектичний метод пізнання, системний підхід та прийом 

порівняння - для здійснення критично-бібліографічного огляду літературних джерел; 
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логічний - при побудові логіки й структури дипломної роботи; аналіз коефіцієнтів - 

для формування критеріїв оцінювання ефективності грошовими потоками 

підприємства; математичні прийоми, які використовуються за умов існування 

стохастичного зв’язку між результативним показником та факторами щодо 

обумовлюють його зміну (регресія) - для побудови моделі.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних положень і вирішенні комплексу питань, пов’язаних із удосконаленням 

організації та методики обліку, аудиту та аналізу основних засобів з урахуванням 

специфіки з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на прикладі 

КП "Теплопостачання міста Одеси" та сучасних тенденцій її розвитку.  

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є праці 

вітчизняних і зарубіжних учених, статті у фахових наукових виданнях, законодавчі та 

нормативні акти України, Кабінету Міністрів України, Правління Національного 

Банку України, офіційні статистичні дані, статистична та фінансова звітність 

комунального підприємства КП "Теплопостачання міста Одеси".  

    

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ  

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ  

  

1.1.  Грошовий потік підприємства як економічна категорія  

  

В умовах ринкових реформ в економіці України гостро постає питання 

нестабільності та погіршення фінансового стану підприємств. У зв'язку з цим 

особливого значення набуває поняття «грошовий потік», яке привертає увагу багатьох 

практиків і науковців. Досліджуються і вивчаються різні аспекти нового для 

вітчизняних економістів поняття «грошовий потік». Важливість дослідження 

проблеми формування грошових потоків обумовлюється тим, що вони обслуговують 

господарську діяльність підприємства в усіх її напрямках. Грошові потоки 
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Сукупність конкретних методів і форм, що використовуються підприємством 

для організації руху грошових коштів у часі і просторі відповідно до визначених 

критеріїв і цілей, формує модель управління грошовими потоками підприємства, яка 

розв’язує вище визначені цілі. Така модель визначається підприємством самостійно і 

є індивідуальною, враховуючи особливості його фінансово-господарської діяльності, 

положення фінансової стратегії, а також специфічні умови зовнішнього та 

внутрішнього середовища її реалізації. Така індивідуальність досягається при 

використанні сукупності загальних підходів, прийомів та методів - інструментарію 

управління грошовими потоками.  

Підсумовуючи розглянуті вище рекомендації щодо розробки ефективної моделі 

управління грошовими потоками підприємства, можна стверджувати, що грошові 

потоки підприємства являють собою складне явище, органічно інтегроване в загальну 

систему організації його фінансово-господарської діяльності.  

ВИСНОВКИ  

Узагальнивши результати проведеного дослідження теоретичних та практичних 

аспектів обліку, аудиту та аналізу грошових потоків, нами були зроблені такі 

висновки:  

− Грошовий потік - це сукупність проведених за звітний період надходжень та 

витрат, які розподілені за операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю та 

змінюються під впливом ефективності здійснення господарської діяльності. 

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової 

рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів 

надходження і витрати коштів і їхньої синхронізації в часі. Аналіз грошових потоків 

проводиться в розрізі за видами діяльності. Використовуються методи 

горизонтального та вертикального аналізу, порівняння та нормування показників.  

−  Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість 

користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники 

управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, але і зовнішні користувачі 

інформації, що мають пряму фінансову зацікавленість: банки - при ухваленні рішення 
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про надання кредитів; постачальники - при укладанні договорів на постачання 

товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить 

рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання прибутків (дивідендів). 

Кошти необхідні для забезпечення єдності виробництва й обігу, опосередковують 

зміну форм руху авансованого капіталу з грошової в товарну, і з товарної в грошову. 

Готівка в касі підприємства утворюється з надходжень готівковими грошовими 

коштами за надані послуги, продані товари або з інших законних джерел і наявних 

коштів отриманих у банку на заробітну плату соціального характеру й інші потреби, 

у встановлених законом випадках.  

− Форма ведення бухгалтерського обліку журнально-ордерна. Для організації 

форми обліку використовується бухгалтерська програма «1С». Розроблений робочий 

план рахунків. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється 

прямолінійним методом та податковим методом 50%-50%. Амортизація 

нематеріальних активів здійснюється лінійним методом, а малоцінних необоротних 

матеріальних активів нараховується в першому місяці використання у розмірі 50% від 

суми первісної вартості. Вибуття запасів здійснюється методом ФІФО.  

− Власного капіталу підприємство останні три роки не має, існує за рахунок 

кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість зменшується, зменшується 

платоздатність підприємства, про це свідчить зменшення коефіцієнту швидкої 

ліквідності підприємства. КП "Теплопостачання міста Одеси" є фінансово нестійким, 

але є інвестиційно привабливим.  

− При детальному аналізі господарських операцій було з’ясовано, що КП 

"Теплопостачання міста Одеси" придбало у грудні 2013 року обігрівач у МП «Скай» 

на суму 800 грн., у т.ч. ПДВ і не розрахувалося за цей товар. Обігрівач було введено у 

експлуатацію в офіс та нарахована амортизація. Заборгованість за цим малоцінним 

необоротним матеріальним активом було включено до рядка 100.   

Придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів 

це інвестиційна діяльність, до того ж за цей обігрівач було не сплачено, а  у II розділу 

“Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності” у рядку 260 “Придбання 
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необоротних активів” у графі “Видаток” включаються оборот за Дт 10,11,12,15,16,18 

в кореспонденції з рахунками розрахунків у частині оплати. Тому ця заборгованість 

взагалі у звіт не включається. Підприємству рекомендовано створити службу 

внутрішнього контролю, яка серед іншого буде забезпечувати достовірність ведення 

обліку та складення звітності.  

− На КП " Теплопостачання міста Одеси" є кредиторська заборгованість на суму 

2000 грн., термін позивної давності якої пройшов (тобто  термін позивної давності 3 

роки було вичерпано) і вона знаходиться на рахунках кредиторської заборгованості.   

Вважаємо за доцільне відмітити, що знаходження вичерпаної кредиторської 

заборгованості на рахунках кредиторської заборгованості є помилковим, оскільки її 

треба списати на доходи на Кт 717 рахунка бухгалтерською проводкою Дт 685 Кт 717 

та зарахувати у валові доходи у декларації з податку на прибуток, на основі наказу та 

акту звірки з кредитором.   

− Підприємство 12.08.2015 р. виявило помилку, допущену в лютому 20015 р.: 

завищення амортизації виробничого приміщення на суму 3000 грн. З метою 

виправлення помилки необхідно зробити проведення Д-т 23 К-т 131 на суму 3000 грн 

сторно. Підставою для такого проведення має бути бухгалтерська довідка (Додаток 

29). Створити службу внутрішнього контролю, яка серед іншого буде забезпечувати 

достовірність ведення обліку та складення звітності.  

− У ході аудиторської перевірки грошових коштів у Головній книзі виявлено по 

рахунках 301 та 311 незначні відхилення по розрахованих сумах, це свідчить про 

арифметичні помилки, а також недотримання вимог інвентаризації каси.  

Підприємству рекомендовано вивчити всі аспекти ведення косової дисципліни 

згідно Постанови Правління Національного Банку України №637 з внесеними змінами 

06.06.2013р. [5]. Перевіряти стан розрахунків обліку грошових коштів проводити 

першочерговою контрольною дією на об'єкті - інвентаризацією каси. Після 

інвентаризації починати з перевірка касових операцій, яка має проводитись методом 

суцільного контролю касових документів відносно прибутків, видатків, правильності 
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їх оформлення і законності здійснення та відображення касових операцій на рахунках 

обліку.  

− Аналізуючи діяльність КП "Теплопостачання міста Одеси" за період від 2013р. 

по 2015р. та оцінивши ситуацію, яка склалася, явно видно, що підприємство не 

ефективно управляє своїми грошовими потоками, загальна оцінка якості управління в 

2013р.- низька, в 2014р. та 2015р. підприємство мало кризове становище, це відбулося 

за рахунок від’ємного сальдо по фінансовій діяльності. Так, у період з 2013-2015рр.  

підприємство спрямувало грошові кошти, отримані в результаті операційної 

діяльності, та позичені кошти на придбання необоротних активів, тобто на проведення 

інвестиційної діяльності.  

− Грошовий  потік від фінансової діяльності має від’ємні значення у 2013р., це 

пов’язано з поверненням раніше позичених грошових коштів, у 2014-2015рр.  що 

пов’язано з поверненням відсотків за кредит і це має наслідком частки власних коштів 

у структурі активів підприємства та зниження його фінансової стійкості.  

− Грошовий потік від інвестиційної діяльності на протязі аналізованого періоду 

2013-2015рр. має негативне значення, це пов’язано з придбанням необоротних активів 

та їх неефективного використання протягом досить тривалого часу.  

− Чистий рух грошових коштів (загальний результат від усіх видів діяльності ) 

був позитивним протягом 2013р., а протягом двох наступних негативним. Це свідчить 

про погіршення фінансово-господарської діяльності та неефективного використання 

фінансових та інвестиційних ресурсів підприємством протягом чотирьох років.   

За даними балансу КП "Теплопостачання міста Одеси" було проведене 

дослідження структури джерел утворення та напрямів витрачання коштів. Воно 

дозволило визначити статті балансу підприємства, що увібрали в себе основну суму 

витрачених коштів, та статті, за якими ці кошти було утворено. Було відзначено, що 

основними джерелами, які вплинули на утворення коштів підприємства у звітному 

періоді, є збільшення кредиторської заборгованості за товари. Питома вага інших 

джерел утворення коштів була несуттєвою, отже, можна стверджувати, що вони не 

відігравали суттєвої ролі у загальному розширенні джерел фінансування 
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підприємства. За рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари і 

поточних зобов'язань за розрахунками створюються додаткові джерела фінансування 

оборотних активів.  

Підприємству рекомендовано вести платіжний календар, як надійний 

інструмент оперативного управління грошовими потоками підприємства він, надасть 

змогу: оптимізувати та максимально можливо синхронізувати вхідний і вихідний 

грошові потоки; забезпечити пріоритетність платежів підприємства за критерієм їх 

впливу на кінцеві результати його фінансової діяльності; забезпечити ліквідність 

грошового потоку підприємства.  

На погіршення платоспроможності товариства вказує негативна динаміка 

показника швидкої ліквідності на кінець 2015р. 0,462. Кореляційно- регресійний 

аналіз показав, що на неї впливають такі фактори -  рентабельність продажів; 

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги;  

питома вага дебіторської заборгованості у загальній сумі оборотних активів. Якщо 

інтерпретувати модель з позиції економіки підприємства, то ми можемо побачити, що 

при зменшенні збитковості продажів на 1% призводить до збільшення коефіцієнта 

швидкої ліквідності на 0,11. Тобто, при зменшенні збитковості продажів спадає 

негативна дія ризикового сигналу. Збільшення цього коефіцієнта відображає 

зовнішню причину платоспроможності підприємства.  

Позитивну дію на збільшення готівки в обороті КП "Теплопостачання міста 

Одеси" показує коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. Збільшення 

цього коефіцієнта призводить до збільшення коефіцієнта швидкої ліквідності на 2,05. 

Економічний аналіз дії такого фактору, як питома вага дебіторської заборгованості за 

товари, роботи та послуги у загальній сумі оборотних активів свідчить, що зменшення 

цього показника призводить до спаду коефіцієнту швидкої ліквідності на 2,05.   

Зазначимо також, що найбільш вагомим для КП "Теплопостачання міста Одеси" 

є управління рентабельністю продажів, а саме, її поступове збільшення. Про це 

свідчить значення фактору х1 (0,1147), а на другому місці стоїть питома вага 
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дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги у загальній сумі оборотних 

активів (значення фактору х3 дорівнює 2,0507).  

Спираючись на висновки, які були зроблені нами за допомогою 

кореляційнорегресійного аналізу, а також на результати проведеного фінансового 

аналізу виробничо-фінансової діяльності КП "Теплопостачання міста Одеси" 

вважаємо за потрібне для збереження стійкого фінансового стану досліджуваного 

товариства надати такі рекомендації:  

− досягнення прибутковості, що передбачає збільшення обсягів продажу та 

зменшення витрат, залучення довгострокових позик на фінансування капітальних 

витрат, або залучення інвестиційних проектів;  

− раціональне управління наявними фінансовими ресурсами, зокрема 

визначення оптимальних обсягів виробничих запасів, управління дебіторською 

заборгованістю, координація планів виробництва та продажу, забезпечення 

безперебійної роботи підприємства. Раціональне використання фінансових ресурсів 

передбачають результати моделі Баумола. Оптимальний розмір середнього залишку 

грошових активів підприємства = 9992,50 тис. грн..  

Необхідно також мінімізувати витрати грошових коштів, для цього варто  

відновлювати основний капітал тільки за рахунок процедур лізингу; намагатися 

скоротити постійні витрати підприємства.  

Отже, ситуація КП "Теплопостачання міста Одеси" не є катастрофічною, але 

потребує негайного втручання. Забезпечення достатнього рівня ліквідності є 

запорукою ефективної діяльності підприємства та стабільного розвитку. Дотримання  

наведених вище рекомендацій для КП "Теплопостачання міста Одеси" дозволить 

поліпшити фінансовий стан підприємства.  
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