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Маліков В. В. Алгоритм побудови системи управління фінансами на підприємстві
Основною проблемою управління фінансами в практичних умовах є те, що через безліч наявного з цього питання матеріалу керівнику підприєм-
ства важко зрозуміти, з чого саме треба починати, яка інформація йому потрібна та на які показники (проблеми, явища) слід звертати увагу 
першочергово, а також яким чином все це пов’язано. Автор пропонує алгоритм побудови системи управління на підприємстві подати в такому 
вигляді: 1. Визначення фінансових цілей підприємства. 2. Виділення підсистем управління фінансами. 3. Визначення інформаційного забезпечення 
функціонування системи управління фінансами. 4. Визначення та дотримання правил управління фінансами. Для практичного застосування про-
понується фінансові цілі підприємства навести у вигляді такої ієрархічної трирівневої моделі: основна ціль – отримання надлишкового грошо-
вого потоку; додаткові цілі – отримання прибутку та забезпечення платоспроможності підприємства; цілі розвитку – підвищення вартості 
підприємства та збільшення прибутку для його капіталізації. Виходячи зі сформульованих вище фінансових цілей пропонується виділити такі 
підсистеми управління фінансами: управління грошовими потоками; управління платоспроможністю; управління витратами, доходами і при-
бутком. Крім того, автор пропонує управлінські звіти умовно розділити на кілька рівнів (оперативний, тактичний і підсумковий) та виділити 
певні правила управління фінансами. Запропоновані рекомендації дозволять на практиці уникнути, зокрема, таких проблем, як виникнення касо-
вих розривів, ускладнення відносин з кредиторами тощо.
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Маликов В. В. Алгоритм построения системы управления финансами на предприятии
Основной проблемой управления финансами в практических условиях является то, что из-за множества имеющегося по этому вопросу матери-
ала руководителю предприятия трудно понять, с чего надо начинать, какая информация ему нужна и на какие показатели (проблемы, явления) 
следует обращать внимание в первую очередь, а также каким образом всё это связано. Автор предлагает алгоритм построения системы 
управления на предприятии подать в следующем виде: 1. Определение финансовых целей предприятия. 2. Выделение подсистем управления 
финансами. 3. Определение информационного обеспечения функционирования системы управления финансами. 4. Определение и соблюдение 
правил управления финансами. Для практического применения предлагается финансовые цели предприятия представить в виде следующей 
иерархической трехуровневой модели: основная цель – получение избыточного денежного потока; дополнительные цели – получение прибыли 
и обеспечение платежеспособности предприятия; цели развития – повышение стоимости предприятия и увеличения прибыли для её капита-
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лизации. Исходя из сформулированных выше финансовых целей предложено выделить следующие подсистемы управления финансами: управле-
ние денежными потоками; управление платежеспособностью; управление затратами, доходами и прибылью. Кроме того, автор предлагает 
управленческие отчеты условно разделить на несколько уровней (оперативный, тактический и итоговый) и выделить определенные правила 
управления финансами. Предложенные рекомендации позволят на практике избежать, в частности, таких проблем, как возникновение кассо-
вых разрывов, осложнения отношений с кредиторами и т. п.
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Malikov V. V. The Algorithm for Building a Financial Management System at the Enterprise
The main problem of financial management in practical conditions is that because of the many material available on this issue, it is difficult for the head of en-
terprise to understand where to start, what information he needs and what indicators (problems, phenomena) should be paid attention in the first place, as well 
as how everything is connected. The author proposes an algorithm for building a management system in the enterprise to be submitted in the following form:  
1. Determining the financial goals of the enterprise. 2. Allocating the financial management subsystems. 3. Determining the information support for the finan-
cial management system. 4. Determining and enforcing financial management rules. For practical application, it is proposed that the enterprise’s financial ob-
jectives be presented as the next hierarchical three-tier model: the main goal is to generate excess money flow; additional goals are to make a profit and ensure 
the solvency of the enterprise; development goals are to increase the value of the enterprise and increase profits for its capitalization. Based on the financial 
objectives outlined above, the following financial management subsystems are proposed: money flows management; management of solvency; management 
of costs, income and profit. In addition, the author proposes management reports be conditionally divided into several levels (operational, tactical and final) 
with the allocated certain rules of financial management. The proposed recommendations will allow in practice to avoid, in particular, such problems as the 
occurrence of cash gaps, complications of relations with creditors, etc.
Keywords: management, finance, solvency, payments, money flows.
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Управління підприємством складається з декіль-
кох функцій, серед яких найважливішою можна 
вважати функцію управління фінансами. 

Як би не було добре налагоджено виробництво, 
постачання та продаж, без правильного управління 
фінансами підприємство буде постійно відчувати 
брак коштів і поступово збільшувати кредиторську 
заборгованість (борги, зобов’язання), що не тільки 
гальмує його (підприємства) розвиток, а й прямо по-
значається на особистих доходах власника.

Розробкою проблем управління фінансами під-
приємств займалися багато як вітчизняних, так і за-
рубіжних науковців, серед яких: А. Сміт, Д. Рікардо, 
Ф. Блек, У. Шарп, Ю. Фама, Дж. Тобін та багато інших.

Фінансовий стан підприємства вивчали, зокре-
ма, А. В. Бурковська, Л. В. Івченко, О. Є. Федорченко, 
О. П. Квасова, М. Ю. Аверіна, Л. І. Шмалюк, А. В. Ко-
валевська, А. А. Акопян та ін. 

У цих та інших працях [1–10] викладені основні 
положення, що розкривають сутність, особливості та 
проблематику питань фінансів та управління ними.

На думку автора, для узагальнення висвітлених 
у наведених працях аспектів щодо системи управлін-
ня фінансами на підприємстві необхідно розробити 
покроковий алгоритм її побудови.

Основною проблемою управління фінансами в 
практичних умовах є те, що через безліч наявного з 

цього питання матеріалу керівнику (або ж власнику) 
підприємства важко зрозуміти, з чого саме треба по-
чинати, яка інформація йому потрібна та на які показ-
ники (проблеми, явища) слід звертати увагу першо-
чергово, а також яким чином усе це пов’язано. 

Мета дослідження полягає у створенні чіткого 
покрокового алгоритму побудови системи управлін-
ня фінансами на підприємстві з наданням певних ре-
комендацій щодо кожного його елементу.

На основі аналізу напрацювань науковців і 
власних досліджень пропонується алгоритм 
побудови системи управління на підприєм-

стві в такому вигляді (рис. 1).
Будь-яке управління повинно починатися з ви-

значення мети або цілей. Підприємство створюється 
для того, щоб воно приносило кошти власнику. Для 
цього потрібно, щоб сума грошових надходжень пе-
ревищувала суму грошових платежів. 

Різниця між вхідним і вихідним грошовими по-
токами дає надлишковий грошовий потік, тобто те, 
що і можна вважати основною метою (ціллю) ство-
рення будь-якого підприємства.

На практиці орієнтуватися виключно на над-
лишковий грошовий потік не можна, оскільки при-
чинами його виникнення можуть бути отримання 
авансів і передоплат, затримка оплати рахунків по-
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Алгоритм побудови системи управління

фінасами на підприємстві  

Визначення фінансових цілей
підприємства

Виділення підсистем управління
фінансами

 

Визначення інформаційного 
забезпечення функціонування 
системи управління фінансами

Визначення та дотримання правил
управління фінансами

Рис. 1. Алгоритм побудови системи управління 
фінансами на підприємстві

Джерело: авторська розробка.

стачальників і підрядників або несвоєчасна виплата 
заробітної плати.

Такі причини виникнення (або збільшення) над-
лишкового грошового потоку призводять до зрос-
тання кредиторської заборгованості (боргів) та втра-
ти платоспроможності.

Для того, щоб не втратити платоспроможність, 
потрібно враховувати такі правила:

 по-перше, щоб надлишковий грошовий потік 
формувався головним чином за рахунок при-
бутку;

 по-друге, треба мати достатню суму ліквідних 
активів для того, щоб своєчасно погасити по-
точну кредиторську заборгованість. При цьо-
му на дату здійснення обов’язкових платежів 
необхідно мати на банківських рахунках до-
статні для погашення зобов’язань суми.

Таким чином, додатковими цілями управління 
фінансами підприємства на практиці автор вважає:
 отримання прибутку;
 забезпечення платоспроможності.

Для того, щоб надлишковий грошовий потік 
збільшувався, необхідно розвивати та масштабувати 
підприємство. Для цього необхідно вкладати (інвес-
тувати) в нього кошти (як власні, так і залучені).

На цьому етапі автор виділяє ще дві цілі:
а) підвищення вартості підприємства, що дає 

можливість отримати гроші від його продажу та/або 
залучити позикові фінансові ресурси;

б) збільшення прибутку підприємства для його 
капіталізації та виплати дивідендів інвесторам.

Таким чином, для практичного застосування 
пропонується фінансові цілі підприємства на-
вести у вигляді такої ієрархічної трирівневої 

моделі (рис. 2).
Виходячи із сформульованих вище фінансових 

цілей підприємства пропонується виділити такі під-
системи управління фінансами (табл. 1).

Фінансові цілі
підприємства

 

Ціль першого
рівня

(основна ціль)
 

Отримання
надлишкового

грошового потоку
 

Цілі другого 
рівня

(додаткові цілі)
 

Отримання прибутку 

Забезпечення
платоспроможності

підприємства

 

 

Цілі третього
рівня

(цілі розвитку)
 

Підвищення вартості
підприємства 

Збільшення прибутку
підприємства для його

капіталізації 

Рис. 2. Ієрархічна трирівнева модель фінансових цілей підприємства
Джерело: авторська розробка.
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Дані фінансової звітності не можуть викорис-
товуватися для прийняття управлінських рішень, 
оскільки:
 вони відображають минулі події, а управління 

орієнтоване на майбутнє;
 дуже часто, з метою захисту активів та подат-

кового планування, єдиний бізнес розділено 
на кілька юридичних та/або фізичних осіб – 
підприємців, у кожного з яких своя власна фі-
нансова звітність;

 для управлінського обліку важлива не тільки 
загальна сума прибутку за період, а й дані про 
те, як на цю величину впливав продаж кожно-
го продукту, що випускається підприємством.

Автор пропонує управлінські звіти, які є осно-
вою інформаційного забезпечення функціо-
нування системи управління фінансами, 

умовно розділити на кілька рівнів:
 оперативний рівень – звіти, які використову-

ються для поточного управління та потрібні 
щодня;

 тактичний рівень – звіти, які складаються 
щомісяця та відображають доходи і витрати 
від окремих продуктів і підрозділів підприєм-
ства та його платоспроможність;

 підсумковий рівень – річні звіти, які свідчать 
про фінансовий стан підприємства на дату по-
дання фінансової звітності.

Керуючи фінансами, треба дотримуватися пев-
них правил, або принципів. Автор вважає за доцільне 
основні правила управління фінансами сформулюва-
ти таким чином (табл. 2).

Для реалізації цих правил необхідні технічні 
інструменти (таблиці), в яких будуть відображати-
ся надходження та витрачання грошових коштів. На 
сучасному етапі розвитку IT-технологій процес пла-

нування та контролю грошових потоків може бути 
автоматизований.

ВИСНОВКИ
Запропонований алгоритм побудови системи 

управління фінансами на підприємстві дозволить на 
практиці уникнути, зокрема, таких проблем, як виник-
нення касових розривів; ускладнення відносин з кре-
диторами; збільшення дебіторської заборгованості; 
виготовлення та продаж продуктів, що не покривають 
витрат підприємства (бізнесу); перевищення фінансо-
вими зобов’язаннями ліквідних активів тощо.              
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Таблиця 1

Підсистеми управління фінансами підприємства та їхній зміст

Підсистема управління  
фінансами Зміст підсистеми управління фінансами

Управління грошовими потоками
– забезпечення здійснення всіх грошових платежів у встановлені законом та/або 
договором терміни;  
– отримання коштів (надлишкового грошового потоку) власником

Управління платоспроможністю

– постійний контроль за сумою дебіторської та кредиторської заборгованості;  
– регулярний розрахунок показників, що характеризують платоспроможність  
і фінансову стійкість бізнесу;  
– визначення термінів і напрямів використання коштів, а також джерел отримання 
та тимчасового залучення коштів

Управління доходами, витратами 
і прибутком

– розрахунок достовірного значення доходів, витрат і прибутку;  
– визначення видів виробленої продукції, робіт, послуг, придбаних для продажу 
товарів;  
– визначення цін на продукцію, товари, послуги та порядок їхньої оплати;  
– вибір постачальників і узгодження умов оплати;  
– визначення витрат, пов’язаних з веденням господарської діяльності, у тому числі 
витрат на оплату праці;  
– вироблення системи податкового планування та контроль за її застосуванням
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Таблиця 2

Правила управління фінансами та коментарі до них

№з/п Правило Коментар до правила

1 Створення резервів

Резерви створюються:  
а) для накопичення грошових коштів з метою інвестування в капітальні  
та фінансові активи;  
б) для створення фінансової впевненості, уникнення ризику неплатежів.  
Якими повинні бути ці резерви, в якій формі та де їх зберігати – це питання 
управління. Це можуть бути:  
– кошти на рахунках підприємства, у тому числі депозитних;  
– кошти на рахунках власників підприємства;  
– готівкові заощадження, у тому числі в іноземній валюті;  
– золото та інші дорогоцінні метали;  
– довгострокові договори накопичувального страхування життя

2 Забезпечення прибутковості 
підприємства (бізнесу)

Для забезпечення прибутковості необхідно встановлювати правильне співвід-
ношення:  
– цін;  
– змінних витрат на виробництво та продаж;  
– обсягів виробництва та продажу;  
– постійних витрат.  
Планування і контроль цих показників здійснюється на підставі CVP-моделі

3 Використання фінансового 
важеля

Фінансовим важелем бізнесу можна вважати позикові кошти, використовуючи 
які, власник заощаджує власні кошти й отримує прибуток.  
Позикові кошти бувають:  
– платні (кредити, облігації, оренда майна);  
– безкоштовні – заборгованість за отримані товари, матеріали, послу-
ги, аванси, а також заборгованість із заробітної плати, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове соціальне страхування, ПДВ та інших податків.  
Можливо також залучення грошей на умовах безвідсоткових позик.  
Деякі підприємства можуть залучати гроші, продаючи акції

4
Планування та контроль ба-
лансу грошових надходжень 
і платежів

Для отримання надлишкового грошового потоку треба забезпечити, щоб гро-
шові надходження були менше грошових платежів. Для цього потрібно:  
– вміти визначати мінімально необхідну виручку від реалізації;  
– домагатися своєчасного погашення дебіторської заборгованості;  
– шукати джерела фінансування

5 Ліквідація касових розривів 

При поточному управлінні грошима найбільш негативним явищем можна  
вважати касові розриви, коли на дату платежу коштів немає (або недостатньо), 
а коли кошти надходять, платіж уже виконано, у тому числі за рахунок відмови 
від необхідних витрат. Для ліквідації таких касових розривів необхідно вста-
новити політику платежів. Політика платежів має керуватися такими рекомен-
даціями: поділ платежів на категорії, наприклад на «обов’язкові», «важливі», 
«надзвичайні», «звичайні», «на розсуд керівництва»; створення, використання 
та аналіз графіка платежів
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