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Н еобхідним Є розробка моделей розвитку персоналу, які дозволять 
керівництву підприємств та організацій більш ефективніше ВИКОРИСТОВУВАТИ
нововведення у кадровій роботі (технологічні -  новітні ТЄХНОЛОГН ДЛЯ 
забезпечення розвитку  персоналу; управлінські — підвищення продуктивності 
праці та  ефективності виробництва та  ІН,). Це дасть м ож ли вість  ф орм увати  у  
працівників на засадах синергетики довгострокову співпрацю, яка дозволить 
вирішити проблеми розвитку персоналу. Управління процесом адаптац ії 
персоналу організації повинні базуватися на засадах соціальної 
відповідальності, підвищення рівня мотивації персоналу до високопродуктивної 
праці.
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Едуард Козленко, магістрант 

Полтавська державна аграрна академія

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Теоретичні та практичні аспекти управління грошовими потоками 
п ідприємств вивчали такі вітчизняні науковці як: І. Бланк, М. Білик, Г. Вознюк,
В. Гриньова О. Дзюблюк, А. Загородній, Л. Лігоненко.. О. Ролько, В. Харченко, 
М. Матвієць, Н. Перловська, О. Мицак, Р. Слав’юк, Т. Смовженко, О. Сорокіна,
О. Терещенко, а також такі відомі зарубіжні вчені як: М. Бертонеш, Р. Брейлі, 
Ю. Брігхем, А. Гроппеллі, Дж. Ван Хори, Б. Койлі, Б. Коласс. Р. Найт, 
Е. Нікбахтом, Б. Райзберг, Т. Райс та інші.

Грошові потоки -  це частка прибутку, що використовується на 
фінансування, створення нових, розширене відтворення діючих основних 
виробничих фондів, збільшення власних обігових коштів підприємств [З, с. 60].
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Деякі автори ВВажаЮТЬ, ЩО грошовий потік -  це сукупність платежів, які
обслуговують відтворення економічної системи. Так, окремими грошовими
потокам и у  таком у відтворенні є отрим ання доход ів  дом огосиодарствам и, 
витрати  с у б ’єктів  п ідп риєм ни цько ї діяльності на придбання факторів 
виробництва т а  ін. [1, с. 140]. Отже, грошовий потік -  не фактичні надходження 
або вибуття грошових кошгіеі, які відтворюються підприємством в результаті 
фінансово-господарської діяльності.

Ефективність управління грошовими потоками визначається впливом 
цього процесу на платоспроможність підприємства, швидкість обороту 
обігового капіталу, обсяги залучення коштів та кредиторську заборгованість, а 
в кінцевому результаті на рентабельність підприємства та його конкурентні 
позиції. Практична реалізація складові-іх управління грошовими потоками дає 
змогу' певною мірою знайти компроміс між необхідністю підтримувати певний 
обсяг грошових коштів для забезпечення ліквідності підприємства і бажанням 
інвестувати тимчасові вільні кошти для забезпечення їх ліквідності [5, с. 392].

Для підвищення ефективності управління грошовими потоками 
вітчизняних підприємств необхідно:

- залучати в практику розрахунок системи показників грошових потоків 
як вимірників фінансової стійкості, платіжної стабільності та нормальної 
платоспроможності;

- досліджувати галузеві закономірності грошових потоків;
- визначати потоки в обліковій, у тому числі оперативній, інформації для 

формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху 
грошових коштів підприємств;

- удосконалити методику гіналізу грошових потоків, ураховувати фактори 
руху коштів вітчизняних господарчих суб'єктів в умовах невизначеності та 
ризику [2, с. 309].

Основними складовими успіху ефективного управління грошовими 
потоками є формування залишків грошових коштів у необхідних розмірах з 
урахуванням їх резерву: покращення оперативного управління, особливо з 
точки зору збалансованості надходжень і витрат грошових коштів, контроль за 
виконанням фінансових планів за місяць і квартал у частині витрат грошових 
коштів підприємства [4, с. 309]

Обгрунтування цілей та встановлення поточних завдань управління 
грошовими потоками має здійснюватися із дотриманням таких правил:

- системність формування цільових фінансових показників та 
коефіцієнтів управління рухом грошових коштів відповідно до сукупності цілей 
та завдань моделі управління грошовими потоками підприємства;

- повнота та достовірність формування вхідної первинної інформації 
щодо управління грошовими потоками за напрямами такого управління -  у 
розрізі вхідних та вихідних грошових потоків, грошових потоків від 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства [6, с. 2].

Висока роль ефективного управління грошовими надходженнями 
визначається такими основними положеннями:
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- грошові потоки обслуговують господарську діяльність підприємства 
практично в усіх її аспектах;

- раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню
ритмічності здійснення операційного процесу;

- управління грошовими потоками — важливий фінансовий важіль 
забезпечення прискорення обертання кап італу;

- активні ф орм и управл інн я грош овим и потокам и  даю ть  зм огу
підприємству отримувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо 
його грошовими потоками.

Література:
1. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. [С. В. Мочерний, 

Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Ю рій]; за ред. С. В. Мочерного. -  Львів : Світ, 
2005. -  Т. і . - б і б с .

2. Майборода О. Є. Напрями управління грошовими потоками 
підприємства / О. Є. Майборода, О. В. Майборода, О. В.Реплюк / Науковий 
вісник Мукачівського державного університету. -  Серія: Економіка. -  Вип. 
№ 10 ,-2017 .-С . 305-309.

3. Оєовська Г. В. Економічний словник [Текст] : наукове видання / 
Г'. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. -  К. : Кондор, 2007. -  358 с.

4. Томілін О. О. Вдосконалення управління грошовими потоками / 
О. О. Томілін // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових 
праць. -  Випуск № 237: В 6 т. -  Т. IV. -  Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. -  С. 907- 
916.

5. Томілін О. О. Управління грошовими надходженнями підприємств / 
О. О. Томілін // Вісник Харківського національного технічного університету 
сільського господарства. -  Випуск № 72. -  Харків: ХНТУСГ, 2008. -  С. 392- 
395.

6. Циган P. М. Удосконалення класифікації грошових потоків з 
урахуванням сучасних умов господарювання / P. М. Циган // Актуальні 
проблеми економіки. -  2010. - №  4 (106). -  С. 150-155.

Антон Тригубченко, магістрант; 
Науковий керівник: Надія: Резнік, д.е.н., професор 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

В соціально-економічному житті України сільські території займають 
особливе місце. На них проживає третина населення нашої держави і припадає 
90 % її площі. Значимість цих територій посилюється їх винятковим внеском у 
формування основ продовольчої безпеки та нарощування експортного 
потенціалу країни [1].
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