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Концепція обліково-аналітичного забезпечення 
управління грошовими потоками 

 
Метою статті є обґрунтування концепції обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими 

потоками, яка базується на інтегрованому, збалансованому і стратегічному підходах та визначає 
необхідність удосконалення обліку, оцінки, аналізу, контролю та планування грошових потоків на 
підприємстві. Здійснено аналіз наукових підходів до трактування сутності обліково-аналітичного 
забезпечення процесів управління. Виявлено, що дослідники дають визначення поняття обліково-аналітичне 
забезпечення через призму процесного та системного підходів. Визначено основні сутнісні характеристики та 
уточнено поняття «обліково-аналітична система». Розкрито основні чинники, що обумовлюють потребу 
формування концепції обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими коштами. Виокремлено та 
охарактеризовано основні елементи та підсистеми системи обліково-аналітичного забезпечення управління 
грошовими потоками. Обґрунтовано ключові положення концепції обліково-аналітичного забезпечення 
управління грошовими потоками. Імплементація обґрунтованої в роботі системи обліково-аналітичного 
забезпечення дозволить знизити ризик нецільового використання грошових коштів менеджментом 
підприємства та, як наслідок, зменшити вплив агентського ризику на операційну діяльність суб’єкта 
господарювання. 
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Концепция учетно-аналитического обеспечения 
управления денежными потоками 

 
Целью статьи является обоснование концепции учетно-аналитического обеспечения управления 

денежными потоками, которая базируется на интегрированном, сбалансированном и стратегическом 
подходах и определяет необходимость совершенствования учета, оценки, анализа, контроля и планирования 
денежных потоков на предприятии. Осуществлен анализ научных подходов к трактовке сущности учетно-
аналитического обеспечения процессов управления. Выявлено, что исследователи дают определение понятия 
учетно-аналитическое обеспечение через призму процессного и системного подходов. Определены основные 
сущностные характеристики и уточнено понятие «учетно-аналитическая система». Раскрыты основные 
факторы, обуславливающие необходимость формирования концепции учетно-аналитического обеспечения 
управления денежными средствами. Выделены и охарактеризованы основные элементы и подсистемы 
системы учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками. Обоснованно ключевые 
положения концепции учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками. Имплементация 
обоснованной в работе системы учетно-аналитического обеспечения позволит снизить риск нецелевого 
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использования денежных средств менеджментом предприятия и, как следствие, уменьшить влияние 
агентского риска на операционную деятельность предприятия. 
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Concept of Accounting and Analytical Provision  
of Cash Flow Management 

 
The purpose of the article is to justify the concept of accounting and analytical provision of cash flow 

management based on integrated, balanced and strategic approaches and defines the need for improvement of 
accounting, valuation, analysis, control and planning of cash flows at the enterprise. The analysis of scientific 
approaches to the interpretation of the essence of accounting and analytical provision of management processes is 
carried out. It was found that researchers provide the definition of accounting and analytical support through the prism 
of process and system approaches. The basic essential characteristics are defined and the concept "accounting and 
analytical system" is specified. The main factors that determine the need to formulate the concept of accounting and 
analytical support for cash management are outlined. The main elements and subsystems of the accounting and 
analytical system of cash flow management are described and characterized. The key provisions of the concept of 
accounting and analytical support for cash flow management are substantiated. The implementation of a reasonable 
accounting and analytical support system will reduce the risk of misuse of funds by the management of the enterprise 
and, as a result, reduce the impact of agency risk on the operating activities of the entity. 

Keywords: accounting, analysis, accounting and analytical provision, control, managerial decisions, cash flows. 
 
Постановка проблеми. Грошові кошти – це той 

вид активів, багатогранність форм існування та 
необхідність забезпечення руху яких, визначає 
потребу у підвищенні ефективності управління, 
оскільки саме вони є базисом не лише поточного 
функціонування, а й стратегічного розвитку кожного 
підприємства. В умовах нестійкої динаміки 
глобальної економіки, загострення конкурентної 
боротьби на ринках більшості видів продукції 
питання управління грошовими коштами окремого 
підприємства, яке в умовах розвинених фінансових 
ринків, неначе було вирішеним, знову потребує 
дослідження. Українські підприємства протягом 
останніх років зіткнулись з проблемами втрати 
частини внутрішнього ринку, обмеження доступу до 
кредитних ресурсів у зв’язку з банкрутством банків 
та нестабільністю національної валюти, що суттєво 
впливає на ефективність діяльності, в тому числі в 
частині використання грошових потоків.  

Питання підвищення ефективності управлінських 
рішень в сфері використання грошових ресурсів 
перестає бути виключно предметом дослідження 
обліку, аналізу чи менеджменту. Цей процес потребує 
комплексного та системного вирішення, що може 
бути досягнути за рахунок організації процесів 
обліково-аналітичного забезпечення безпосередньо 
управлінських рішень щодо грошових потоків. 
Відсутність зовнішніх сприятливих умов для 
забезпечення ефективного управління грошовими 
потоками переміщує акценти в сферу обліково-
аналітичного забезпечення, яке потребує 
удосконалення на основі цілісної концепції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методичні та організаційні засади обліково-
аналітичного забезпечення управлінських рішень на 
підприємстві розкрито в роботах Т.М. Безродної [1], 
Р.Ф. Бруханського [2], А.Г. Загороднього [4], 
І.В. Зенкіної [6], І.В. Кірілова [12], В.С. Швеця [26], 
М.Г. Білопольського [14] та інших. 

Вітчизняні дослідники приділяють увагу 
вивченню різноманітних аспектів обліково-
аналітичного забезпечення управлінських рішень 
щодо управління інноваційним та стратегічним 
розвитком підприємства [3, 15, 20, 10], прибутком [9], 
основним капіталом та необоротними активами в 
цілому [18, 28], витратами [16, 17, 29], для 
сільськогосподарських підприємств [8, 19]. Однак 
питання обліково-аналітичного забезпечення 
управлінських рішень щодо оптимізації використання 
грошових потоків, рух яких набуває особливого 
значення і в ході оперативної діяльності, і в контексті 
забезпечення стратегічних цілей, залишаються поза 
увагою.  

Важливим чинником розвитку концептуальних 
положень обліково-аналітичного забезпечення в 
цілому, та грошових також потоків зокрема, є і 
необхідність адаптації процесів обліку та складання 
фінансової звітності до міжнародних стандартів [11]. 
Метою статті є обґрунтування положень 

концепції обліково-аналітичного забезпечення 
управління грошовими потоками, яка базується на 
інтегрованому, збалансованому і стратегічному 
підходах та визначає необхідність удосконалення 
обліку, оцінки, аналізу, контролю та планування 
грошових потоків на практиці. 
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Виклад основних результатів. Останнім часом у 
наукових дослідженнях багато уваги приділяється 
інформаційному забезпеченню усіх елементів 
діяльності будь-якого підприємства, важливою 
складовою якого є обліково-аналітична система. 
Проте питання формування концепції обліково-
аналітичного забезпечення управління грошовими 
потоками підприємства в сучасних умовах 
господарювання розглянуто недостатньо. 
Актуальність цього напряму дослідження пов’язана з 
існуванням проблеми агентських відносин, втратою 
довіри до топ-менеджменту компаній і загалом 
зростанням вимог до інформації щодо діяльності 
підприємств з боку зовнішніх користувачів. 

Більшість дослідників в галузі облікових наук 
схиляються до розуміння важливості розвитку 
теоретичних та методологічних концепцій, що 
спрямовані на удосконалення теоретичного, 
методичного та нормативно-правового забезпечення 
обліково-аналітичного процесу. Формування 
«нового» концептуального бачення розвитку 
обліково-аналітичної думки є достатньо складним 
напрямком розвитку у цій галузі, однак є об’єктивно 
необхідним процесом, зважаючи на постійне 
удосконалення бухгалтерського обліку, методів 
аналізу та контролю. 

Проблеми конструювання облікових концепції та 
концепцій обліково-аналітичного забезпечення 
широко розкривається у роботах таких вчених: 
М.В. Корягін [13], В.М. Жук [7], А.А. Пилипенко 

[15], Л.О. Чайковська [25], С.В. Сирцева [19]. Згадані 
праці доцільно взяти за основу в процесі 
обґрунтування концепції обліково-аналітичного 
забезпечення управління безпосередньо грошовими 
коштами. 

Грошові кошти (потоки) – вид активів, відносно 
якого необхідними є управлінські рішення різного 
часового горизонту, інформаційного забезпечення та 
наслідків для діяльності підприємства. 
Різноманітність операцій з грошовими коштами, 
множинність рішень щодо управління ними визначає 
потребу у складних обліково-аналітичних 
процедурах, які повинні забезпечувати своєчасне 
формування необхідного обсягу інформації. Відтак, 
на нашу думку, концепція повинна бути розроблена 
на двох рівнях: 

– теоретичному, що передбачає формування 
теоретичного, методичного підґрунтя для 
формування організації відповідного процесу; 

– практичному, який повинен забезпечувати 
організаційну імплементацію розроблених положень.  

Теоретичну основу концепції обліково-
аналітичного забезпечення управління грошовими 
потоками формують: по-перше, закономірності 
формування, руху та використання грошових потоків; 
по-друге, сутнісні характеристики та зміст процесу 
обліково-аналітичного забезпечення управлінських 
рішень у цілому, на яких слід зупинитись детальніше.  

Огляд пропонованих дослідниками визначень 
представлено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Обліково-аналітичне забезпечення процесів управління 

Автори Зміст 

1 2 
а) процесний підхід 

А.Г. Загородній [4] Система обліково-аналітичного забезпечення підприємства є формою організації всіх 
видів обліку й аналізу, метою якої є забезпечення менеджерів підприємства 
інформацією для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень та 
контролю за їхньою реалізацією 

А.А. Пилипенко 
[15] 

Обліково-аналітичне забезпечення це процес створення інформаційних умов 
функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему 
засобів пошуку, отримання, зберігання, передача, обробка інформації, організації 
банків даних 

Т.М. Безродна [1] Обліково-аналітичне забезпечення – це процес підготовки обліково-аналітичної 
інформації, забезпечення її кількості та якості 

Н.М. Хахонова [22] Обліково-аналітичне забезпечення є складовою частиною інформаційного 
забезпечення, а також система бухгалтерського обліку об’єднує облікові та аналітичні 
операції в один процес. При цьому вдосконалюються як загальна методологія, так і 
нормативні положення обліку і аналізу для раціонального використання в єдиній 
обліково-аналітичній системі 

б) системний підхід 
Т.В. Шимоханська 
[27] 

Під обліково-аналітичним забезпеченням розуміють інформаційну система, 
складається із взаємопов’язаних підсистем: бухгалтерського, фінансового, 
управлінського (виробничого), податкового обліку; звітності, що складається для 
різних потреб користувачів; аналізу фінансово-господарської діяльності та фінансового 
аналізу звітності 
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Продовження табл. 1 
1 2 

І.В. Зенкіна [6] Обліково-аналітичне забезпечення представляє собою інтегровану систему обліку і аналізу, 
яка систематизує інформацію для обґрунтування бізнес-стратегій, координації напрямів 
стратегічного розвитку підприємства, системної оцінки ефективності реалізації 
оперативно-тактичних і стратегічних управлінських цілей 

Н.А. Тичиніна 
[20] 

Обліково-аналітичне забезпечення стійкого розвитку підприємства являє собою єдність 
систем обліку, аналізу і аудиту, об’єднаних інформаційними потоками для управління 
економічними процесами при виборі (або реалізації) напрямів стійкого розвитку та 
варіантів їх фінансування  

І.Н. Кирилов 
[12] 

Обліково-аналітичне забезпечення являє собою систему збору даних, що передбачає 
групування облікової інформації у потрібному розрізі для потреб управління, складання 
бухгалтерської звітності 

С.В. Сирцева 
[19] 

Під обліково-аналітичним забезпеченням розуміється система підприємства, існує в 
єдиному інформаційному просторі, базисом якої виступає інформація бухгалтерського 
обліку і включає в себе дві підсистеми: облікову та аналітичну, останні в свою чергу, 
виконують відповідні функції в системі управління 

Джерело: систематизовано авторами. 
 

Науковці дають визначення поняття «обліково-
аналітичне забезпечення» через призму процесного та 
системного підходів, що дозволяє розглядати його як 
складний процес, що потребує чіткої організації, та у 
загальній системі формування управлінських рішень, 
які базуються на обліково-аналітичній та контрольній 
інформації.  

Представлені визначення дозволяють вказати 
основні сутнісні характеристики поняття «обліково-
аналітичне забезпечення»:  

по-перше, це визначальна роль у формуванні 
інформаційної бази управлінських рішень – головне 
призначення обліково-аналітичної системи полягає у 
представленні повної інформації у вигляді, 
придатному для прийняття ефективних 
управлінських рішень; 

по-друге, інтегрований характер підсистем – 
облікові та аналітичні процедури, які є основними 
складовими, повинні реалізовуватись на основі 
цілісної та узгоджено нормативної та методичної 
бази. Облікова підсистема має забезпечувати 
формування облікових даних та звітних показників у 
вигляді, в тому числі, спеціально-розроблених форм 
для аналізу. Аналітичні процедури повинні 
базуватись на сучасних методичних підходах та 
забезпечувати формування набору показників, які в 
повній мірі відповідатимуть потребам прийняття 
ефективних рішень.  

Загалом обліково-аналітична система – це 
сукупність взаємопов’язаних синхронізованих 
змістовно-часових процедур обліку та аналізу 
здійснюваних бізнес-процесів та господарських 
операцій, які відображають всі аспекти 
функціонування підприємства. Управлінські рішення 
будь-якого рівня та часу прийняття потребують 
належного інформаційного забезпечення, а отже 
залежать від чітко організованої та добре інтегрованої 
системи обліково-аналітичного забезпечення.  

Серед основних чинників, що визначають 
необхідність формування концепції обліково-
аналітичного забезпечення управління грошовими 
коштами варто вказати: 

– розвиток ринкових відносин в цілому та 
фінансового ринку, зокрема, які ускладнюють зміст 
господарських операцій та зумовлюють потребу у 
прийнятті складних управлінських рішень щодо 
грошових потоків; 

– поточний етап розвитку українських 
підприємств, які потребують забезпечення активного 
інвестування модернізації виробництва, прискорення 
інноваційної діяльності тощо, прогнозовано потребує 
консолідації та оптимізації грошових потоків; 

– глобалізація економіки проявляється в уніфікації 
вимог до сучасних підприємств не лише щодо якості 
продукції, методів роботи на ринку, але й процесу 
складання звітності, обліково-аналітичних процедур;  

– необхідність адаптації нормативної бази обліку 
та звітності до міжнародних стандартів та 
оприлюднення нефінансової інформації з 
урахуванням вимог фінансових ринків. 

Оскільки питання формування та ефективного 
управління грошовими потоками набули у сучасних 
умовах особливої значимості для підприємств, то 
доцільно розглядати та регламентувати процеси 
обліково-аналітичного забезпечення цього виду 
операцій. Обліково-аналітичне забезпечення 
управління грошовими потоками необхідно 
розглядати як складову загальної системи 
формування інформаційної бази для прийняття 
управлінських рішень на підприємствах. Рівень 
узгодженості облікових та аналітичних процесів має 
велике значення, а тому їх доцільно розглядати у 
взаємозв’язку. 

Питання безпосередньо обліково-аналітичного 
забезпечення управління грошовими потоками значно 
менше досліджені науковцями. Серед найбільш 
значимих робіт варто відзначити роботи 
Є.М. Заремби [5], Н.М. Хахонової [23], С.О. Уколова 
[21]. Так, Н.М. Хахонова [22] досліджує грошові 
потоки як обліково-аналітичну одиницю, розглядає 
формування інформаційного забезпечення управління 
грошовими потоками, пропонує методологію 
формування системи та концепцію обліково-
аналітичного забезпечення інтегрованого обліку 
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грошових потоків комерційної організації. 
С.О. Уколова під обліково-aнaлітичним 
забезпеченням управління грошовими потоками 
розуміє комплект необхідної та достатньої облікової 
інформації, яка формується системою 
бухгалтерського обліку, що містить аналітичні дані, 
на підставі яких керівництво підприємства буде 
спроможне приймати адекватні тактичні та 
стратегічні рішення [21]. 

Узагальнивши існуючий понятійний апарат сфери 
обліково-аналітичного забезпечення та зважаючи на 
завдання, які постають перед системою управління, 
безпосередньо грошовими потоками, на 
підприємствах доцільно організаційно виокремити 
систему обліково-аналітичного забезпечення 
управління грошовими потоками, під яким розуміємо 
набір процесів щодо накопичення, акумулювання й 
використання грошових потоків, взаємопов’язаних 
метою представлення набору даних у придатній для 
потреб управління формі, сформованих на принципах 
ефективності, своєчасності та оптимальності.  

Окреслюючи функціональне призначення 
обліково-аналітичного забезпечення, слід наголосити 
на важливості: 

– своєчасного формування облікової інформації у 
достатньому обсязі та відповідно до потреб аналізу; 

– обробки облікових та звітних даних із 
застосуванням сучасних методів та моделей аналізу; 

– формування індикаторів стану бізнес-процесів, 
контроль за якими, дасть можливість забезпечити 
підвищення рівня ефективності використання 
грошових потоків.  

Для формування концепції обліково-аналітичного 
забезпечення використаємо наступні підходи: 
структурний підхід – дозволяє окреслити складові 

процеси та визначити сферу їх функціонального 
призначення у контексті формування необхідної 
інформації відповідно до потреб управління у розрізі 
часу, змісту, обсягу, форми представлення; 
інтегрований підхід – визначає необхідність 

впровадження цілісної системи «обліку – аналізу – 
аудиту (контролю) – планування – прогнозування», в 
межах якої відбувалось би скоординоване управління 
грошовими потоками;  
стратегічний підхід – регламентує 

трансформацію ролі грошових коштів виключно у 
фінансування оперативної діяльності та 
переорієнтовує на довгостроковий період часу й 
розширення масштабів інформаційного забезпечення, 
що відповідає потребам стратегічного розвитку; 
комплексний підхід – дозволяє розглядати 

виокремлену підсистему обліково-аналітичного 
забезпечення грошових потоків у загальній системі 
обґрунтування управлінських рішень відносно 
грошових потоків, які є і ресурсом, і результатом 
діяльності підприємства відповідно до вимог 
сьогодення; 
збалансований підхід – визначає необхідність 

забезпечення збалансування витрачання та 
надходження грошових потоків, визначальну роль в 
якому мають обліково-аналітичні процедури.  

При обґрунтуванні концепції виходимо з того, що 
обліково-аналітичне забезпечення управління 
грошовими потоками: по-перше, повинно 
узгоджуватись з іншими процесами обліково-
аналітичного забезпечення всього комплексу 
управлінських рішень; по-друге, потребує 
удосконалення та узгодження всіх підсистем (обліку, 
аналізу, контролю), які мають чітку орієнтацію – 
підвищення рівня інформаційного забезпечення 
управління. 

На основні застосування структурного підходу 
виокремимо основні блоки системи обліково-
аналітичного забезпечення управління грошовими 
потоками (рис. 1). 

Врахування структурного підходу до розуміння 
функціональної зони обліково-аналітичного 
забезпечення дає змогу виокремити три основні 
підсистеми: облікову, аналітичну та контролюючу. 

1) Облікова підсистема повинна бути 
зорієнтована на організацію облікових процедур не 
лише грошових коштів, але й грошових потоків, 
контроль за рухом яких набуває все більшого 
значення для розвитку підприємства. Облік грошових 
коштів, який здійснюється на підприємствах, не 
дозволяє відслідковувати завершеність господарських 
операцій з формування та використання грошових 
потоків. Тому внутрішньо-організовані облікові 
процедури у розрізі грошових потоків мають велике 
значення. Їх необхідність зумовлює і розширення 
класифікації грошових потоків, яке здійснюється на 
рівні науки та практики відповідно до потреб 
управління. 

Облікова складова включає: 
– збір даних різних видів обліку, що ведеться не 

підприємстві;  
– отримання інформації на базі поєднання 

фінансових та нефінансових показників у звітності 
компанії.  

2) Аналітична підсистема повинна забезпечувати 
формування повної інформації щодо формування 
(консолідації) та напрямів використання грошових 
потоків відповідно до вимог їх оборотності, 
оптимальності, збалансованості. Традиційний аналіз 
руху грошових не в повній мірі відповідає потребам 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
у сучасних умовах. Складність процесів формування, 
оцінки величини, визначення доцільності розміщення 
та ефективності з урахуванням чинника часу 
потребують застосування нових методів та моделей.  

Аналітична складова включає: 
– аналітичне обґрунтування мети ефективного 

управління грошовими потоками підприємства; 
– розробку індикаторів тактичного та 

стратегічного аналізу грошових потоків 
підприємства; 

– використання запропонованого аналітичного 
інструментарію в діяльності суб’єкта 
господарювання.  

3) Контролююча підсистема повинна 
забезпечувати постійний контроль за параметрами 
руху всіх грошових потоків підприємства, моніторинг 
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джерел підвищення їх ефективності, а також 
забезпечувати використання стратегічних 
можливостей розвитку підприємства. Рух грошових 
потоків підприємства постійно пов’язаний з дією 
різноманітних чинників, які можуть загрожувати 
фінансовій стійкості підприємства як у 

короткостроковий період часу, так і в перспективі. 
Відповідно постає питання швидкого реагування на 
погіршення ситуації шляхом прийняття своєчасних 
управлінських рішень, які базуються на постійному 
контролі за ключовими індикаторами стану тих чи 
інших грошових потоків. 

 
Рис. 1. Структуровані завдання підсистем обліково-аналітичного забезпечення управління 

 грошовими потоками 
Джерело: розроблено авторами. 

 
Контролююча складова передбачає: 
– розробку набору показників-індикаторів, які 

дозволяють провести об’єктивну оцінку процесів 
формування та використання грошових потоків; 

– розподіл повноважень між існуючими 
структурами задля здійснення постійного 
моніторингу за грошовими потоками; 

– ідентифікацію ризиків та забезпечення їх 
врахування;  

– контроль доцільності, обґрунтованості та 
цільового використання грошових потоків. 

Все вище викладене дозволяє запропоновувати 
ключові положення концепції обліково-аналітичного 
забезпечення управління грошовими потоками 
(рис. 2). 

1) Основою розробки ефективних управлінських 
рішень щодо грошових коштів повинна стати цілісна 
інтегрована система обліково-аналітичного та 
контрольного забезпечення. 

2) Формування системи обліково-аналітичного 
забезпечення – складний багатоаспектний процес, 
який повинен враховувати сучасні напрями розвитку 
науки та практики всіх складових підсистем та 
процесів: обліку, оцінки, складання звітності, аналізу, 
контролю, планування, прогнозування. 

3) Система обліково-аналітичного забезпечення 
процесів управління грошовими потоками повинна 
бути зорієнтована на інформаційне забезпечення 
тактичних та стратегічних рішень, тобто на 
забезпечення довгострокової фінансової стійкості за 
рахунок використання всіх способів генерування 
грошових потоків, забезпечення їх найбільш 
ефективного розміщення в контексті стратегічного 
розвитку підприємства. 

Основою імплементації розроблених положень 
концепції обліково-аналітичного забезпечення у 
практику діяльності українських підприємств є 
пропоновані принципи реалізації, методичний 
інструментарій та набір конкретних завдань. 
Найважливішими принципами, які регламентують 
практичне втілення пропонованої концепції, є:  

– принцип системності та інтегрованості 
облікових, аналітичних і контрольних процедур, що 
забезпечується шляхом розробки удосконалених 
облікових форм, вибору об’єктивних методів оцінки, 
формування набору аналітичних показників, що на 
рівні підсистем та у комплексі має забезпечити 
розширення інформації щодо грошових потоків; 

Підсистеми Об'єкт Завдання 

Контролююча підсистема 
 

- фінансовий облік; 
- управлінський облік; 
- стратегічний облік 
 

Облікова підсистема 

Аналітична підсистема 

- управлінський аналіз; 
- фінансовий аналіз; 
- стратегічний аналіз 

- внутрішній аудит; 
- контролінг 

- грошові кошти; 
- грошові потоки 
- звітність підприємства 
 

- обсяг інформації 
відповідно до 
класифікація грошових 
потоків 
 

- показники-індикатори 
процесів формування та 
використання грошових 
потоків 
 

- розробка облікової документації; 
- забезпечення всіх видів обліку 
грошових коштів та потоків; 
- складання звітності підприємства 

- оцінка вартісних характеристик 
грошових потоків у часі; 
- вибір чи розробка методичних 
підходів та моделей проведення 
аналізу грошових потоків; 
- проведення аналізу; 
-  інтерпретація результатів аналізу; 
- розробка прогнозів та планів руху 
грошових потоків 

- забезпечення постійного 
моніторингу за грошовими потоками; 
- ідентифікація ризиків та 
забезпечення їх врахування;  
- контроль доцільності, 
обґрунтованості та цільового 
використання грошових потоків 
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– принцип суттєвості наданої інформації, який 
забезпечується її використанням в процесах 
прийняття управлінських рішень, що дозволяє 
підвищити рівень їх обґрунтування на основі 
використання існуючої теоретичної бази та сучасних 
аналітичних процедур. 
Висновки. Таким чином, концепція створення 

обліково-аналітичного забезпечення ефективного 
управління грошовими потоками підприємства 
передбачає: 

– визначення об’єктів і суб’єктів в рамках 
розробленої концепції створення обліково-
аналітичного забезпечення; 

– окреслення основних принципів реалізації дій із 
забезпечення обліково-аналітичною інформацією; 

– постановку цілей обліково-аналітичного 
забезпечення ефективного управління грошовими 
потоками; 

– формулювання завдань, вирішення яких буде 
сприяти досягненню поставлених цілей обліково-
аналітичного забезпечення ефективного управління 
грошовими потоками; 

– розробку методологічного та аналітичного 
інструментарію реалізації концепції; 

– розробку та удосконалення процесу збору та 
аналізу облікових і необлікових даних. 

Комплексне вирішення проблеми підвищення 
ефективності управління грошовими потоками 
пропонується через розробку та імплементацію 
відповідної системи обліково-аналітичного 
забезпечення, що дозволить знизити можливості 
нецільового використання грошовими коштами 
керівниками підприємства. Це, відповідно, дає 
можливість уникнути агентського ризику чи хоча б 
зменшити його вплив на діяльність підприємства. 
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