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Глава 15 
Управління грошовими коштами 
і ліквідними цінними паперами 
 
Грошові кошти і ліквідні цінні папери формують абсолютну лі-

квідність підприємства. Крім того, вони забезпечують його безперер-
вну діяльність. Для успішного управління грошовими коштами фінан-
совому менеджеру слід представляти основні теоретичні положення, 
пов’язані із закономірностями руху цих активів і методами плануван-
ня витрат та надходжень. Отже, тут розглядаються: концепція 
циклу грошового потоку робочого капіталу; задачі та методи плану-
вання готівки; організаційні питання інкасації та контролю за спла-
тами, управління касовими залишками та зміст відомих моделей 
управління готівковими коштами. 

 
 
 

15.1. Концепція циклу грошового потоку 
робочого капіталу 

 
Для типової виробничої фірми цикл грошового потоку робочого 

капіталу може бути подано як наступне. (1) Фірма замовляє і отримує 
сировину, що необхідна для виробництва товарів. Оскільки чисельні 
фірми отримують сировину у кредит, суми для сплати породжують 
кредиторську заборгованість. (2) Праця використовується для перетво-
рення матеріалів у закінчену продукцію. Розмір, до якого заробітна 
платня не сплачується повністю у момент, у який завершено виробни-
цтво даної продукції, створює кредиторську заборгованість по заробіт-
ній платні. (3) Готова продукція продається, як правило, на умовах 
відстрочки платежу. Внаслідок цього створюється дебіторська забор-
гованість. (4) У певний момент часу суми кредиторської заборгованос-
ті повинні бути сплачені. Це має місце ще до того, як по рахунках де-
біторів будуть отримані кошти. Тому запаси готівки вичерпуються. (5) 
Цикл завершується, коли фірма отримує кошти від дебіторів. З цього 
моменту вона готова розпочати новий цикл (рис. 29). 

Тож: 
Період перетворення запасів – середня тривалість часу, що не-

обхідний для (а) перетворення матеріалів у готову продукцію і (б) для 
продажу готових виробів, – нехай це буде 30 днів. 
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Період перетворення дебіторської заборгованості – середня три-
валість часу, що необхідний для оплати рахунків дебіторами, – 15 днів. 

Період відкладення рахунків до сплати – середня тривалість ча-
су між отриманням сировини і матеріалів та сплатою по рахунках по-
стачальників – 10 днів. 
 

 
Рис. 29. Схема формування циклу перетворення готівки 
 
Цикл конвертації грошових коштів – тривалість часу між фак-

тичними витратами готівки на оплату виробничих ресурсів (сировини і 
праці) і фактичними надходженнями готівки від продажу готових ви-
робів: 

 
(1)+(2)-(3)=(4) або    30+15-10=35 днів. 

 
Завданням фінансового менеджера є скорочення циклу перетво-

рення готівки якомога більше але без зменшення обсягу операцій. У 
тому числі, це може бути зроблено за рахунок: 
− скорочення циклу виробництва, і особливо продажу товарів; 
− зменшення тривалості дебіторської заборгованості; 
− уповільнення процесу оплати кредиторської заборгованості.  

 
 
 

15.2. Управління готівкою 
 
Готівка (cash) – грошові кошти, що знаходяться на рахунку у 

банку та у касі підприємства. Для підприємства існують три головних 
мотиви утримання готівки: трансакційний, упереджувальний і спеку-
лятивний. 

Трансакційний – потреба у готівці для виконання зобов’язань по 
платежах, для закупок, оплати праці, сплати податків, дивідендів тощо. 

Тривалість  
дебіторської 
заборгованості 

Тривалість кре-
диторської забор-

гованості 

Придбання матеріалів Оплата матеріалів Продаж готової продукції 

Цикл перетворення готівки 

Цикл перетворення запасів 
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Упереджувальний – підтримання буфера для покриття потреб у 
разі непередбачених обставин. 

Спекулятивний – зберігання готівки з метою отримання вигоди 
від очікуваних змін у цінах на цінні папери. Фірма має утримувати 
певний запас готівки, поки продовжується зростання процентних ста-
вок, наприклад. 

Управління грошовими коштами фірми здійснюється з метою 
отримання готівкових коштів і доходу з іммобілізованих грошових 
активів. Для управління готівкою складається кошторис готівки (або 
бюджет готівки). У загальному вигляді він виглядає так, як наведено в 
табл. 85. 

 
Таблиця 85 

 

Приклад побудови балансу готівки 
 

№ Найменування 1 
міс.

2 
міс.

3 
міс. 

4 
міс. 

5 
міс. 

6 
міс. 

7 
міс. 

І Надходження        
 Валовий продаж 500 500 1000 1000 1500 1800 1200
 – 20% кредит 

на 30 днів 
100 100 200 200 300 300 200 

 – 70% кредит 
на 60 днів 

300 350 350 700 700 1050 1050

 – 10% кредит 
на 90 днів 

30 030 50 50 100 100 150 

 Загалом: 430 480 600 950 1100 1450 1400
ІІ Платежі       
 – покупки17 225 450 450 675 810 540 360 
 – заробітна платня 80 80 100 100 110 90 80 
 – інші рахунки 100 100 110 110 120 110 100 
 – податки 20 20 40 40 60 50 40 
 – капітало- 

вкладення 
0 100 100 200 80 0 0 

 Загалом: 425 750 800 1125 1180 790 580 
ІІІ Бюджет готівки      
 – баланс 

на початок періоду 
450 455 185 -15 -190 -270 390 

                                                           
17 45% наступного місяця. 
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Закінчення таблиці 85
 – надходження, 

всього 
430 480 600 950 1100 1450 1400

 – платежі, всього -425 -750 -800 -1125 -1180 -790 -580
 – баланс 

наприкінці періоду 
455 185 -15 -190 -270 390 1210

 – кумулятивна 
сума 

455 640 625 435 165 555 

ІV Цільовий баланс 200 200 200 200 200 200 200 
V Потреба 

у фінансуванні 
   365 470   

VI Надлишок готівки 255 240 25   190 1200
 
 
 

15.3. Значення та інструменти прискорення інкасації 
 
В управлінні готівкою фірма одночасно використовує методи 

інкасації і проводить певну політику виплат. Головна ідея у тому, щоб 
скоріше конвертувати у готівку рахунки дебіторів і повільніше         
(але так, щоб не постраждала репутація фірми) сплачувати рахунки 
кредиторів. 

Інкассо (іт. Incasso) – банківська операція по отриманню банком 
грошей по різноманітних документах від імені і за рахунок своїх        
клієнтів. 

Тривалість інкасації – тривалість періоду від акцепта банком 
платіжного доручення до моменту, коли готівка з’явиться на рахунку 
бенефіціара, залежить від способу здійснення розрахунків, який пе-
редбачено умовами укладеної угоди, або від особливостей продажу 
товарів чи надання послуг. Необхідним реквізитом кожної господарсь-
кої угоди має бути спосіб і валюта здійснення розрахунків. Способи 
здійснення розрахунків представлені у відповідному Положенні НБУ.  

В останні роки періоди інкасації у значній мірі скорочені завдя-
ки електронним системам банківських розрахунків (SWIFT – у зовні-
шньоекономічних розрахунках). Між тим за певних умов розрахунки 
між фірмами можуть тривати і 10, і 15 днів і більше, особливо коли 
мова йде про розрахунки акредитивами. 

Як відомо, одним з джерел формування кредитних ресурсів бан-
ків є зростання залишків у розрахунках між клієнтами. Тому банки у 
певних ситуаціях можуть затримувати інкасацію на 1-3 і більше днів. 
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Це є порушенням угод на обслуговування, і в таких випадках з банку 
має стягуватися штраф. 

Питання таке, що готівки має бути стільки, скільки її треба для 
здійснення поточних платежів. Звичайно, що її обсяг на рахунку коли-
вається, і коли її недостатньо – використовується система overdraft 
(або у вітчизняній практиці – факторингу), що дає змогу фірмі сплачу-
вати свої поточні зобов’язання без перешкод. Для випадків, коли обсяг 
готівки перевищує поточні потреби, у світовій практиці, наприклад, 
існує система нульових рахунків, за умов яких готівка у розмірі пере-
вищення автоматично спрямовується банком на купівлю “швидких” 
цінних паперів. 

Щодо касових залишків, то в Україні існує суворе обмеження як у 
розрахунках “живими” грошима, так і щодо касових залишків готівки. 

Серед цінних паперів, які використовуються у світовій практиці 
як засіб управління готівкою, розглядаються наступні: 
− ОВДП, які повинні вільно обертатися і мають певну доходність; 
− угода типу репо (repurchase agreement) – продаж ділером клієнту 

короткострокових цінних паперів з одночасним зобов’язанням 
ділера викупити ці папери через визначений період часу; 

− банківські акцепти (bankers’ acceptance) – комерційне боргове 
зобов’язання між двома сторонами (фірмами), що акцептоване 
банком і, таким чином, гарантоване; у вітчизняній практиці ни-
ми можуть бути акцептовані векселі; 

− короткострокові комерційні векселі (commercial papers) – коротко-
строкові боргові зобов’язання крупних компаній, що не є гаранто-
ваними банками, вони є інструментами грошового ринку; 

− депозитні сертифікатні (CD) – строкові депозити у банках, що 
приносять фіксований процент. 
 
 
 

15.4. Визначення оптимального балансу готівки 
 
Фінансовий менеджер, вирішуючи питання щодо середнього 

обсягу готівки, завжди балансує між витратами на обслуговування 
трансакцій, якщо залишки готівки мінімальні, й втратами від іммобілі-
зації грошових коштів, коли баланс готівки підтримується на доволі 
значному рівні. Існуючі моделі визначення середнього балансу готівки 
на рахунку підприємства якраз і спрямовані на мінімізацію витрат. 
Одна з них – модель Баумоля: 
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де b - постійні трансакційні витрати, котрі не залежать від 

обсягів коштів, що переміщуються; 
Т – загальний попит на готівку за період, що розглядається; 
і – процентна ставка по ринкових цінних паперах (приймається 

незмінною); 
Т/С – число операцій по продажу цінних паперів за період (якщо 

помножити його на постійні трансакційні витрати, отримаємо загальні 
постійні витрати за період); 

С/2 – середній залишок готівкових коштів (помножений на про-
центну ставку, він дає доход, від якого відмовляється фірма внаслідок 
того, що залишає у своєму розпорядженні готівку). 

Припустимо, що фірма має середній обсяг платежів 12000 грн. і 
сплачує банку у середньому за обслуговування 100 грн. на місяць. 
Процентна ставка по ринкових цінних паперах – 36%, або 3% на мі-
сяць. Тоді С*=[2(100)(12000)/0,03]1/2=(80)1/2*1000=8944 грн. Таким 
чином, оптимальний середній залишок готівки має складати біля 
4500 грн. 

Наступна модель ,
4

3*
2

i
bC σ

=  де σ – дисперсія чистих що-

денних потоків готівки. Це загальний вигляд моделі Міллера-Орра. 
Модель Міллера-Орра 
Модель Баумоля припускає, що готівка використовується одна-

ково протягом кожного з періодів. Модель Miллера-Oрра є більш 
складною, оскільки визнає, що рухи грошових коштів змінюються не-
передбачено. 

Щоб зрозуміти, як модель Miллера-Oрра враховує зміни потре-
би у готівці, розглянемо три ключових рівні залишка готівки: 
– нижній ліміт, нижче якого рівень залишка не спадає; 
– поворотна точка, рівень запасів, який є метою, якщо або нижчо-

го, або верхнього лімітів досягнуто; 
– верхній ліміт, вище якого рівень запасів не підіймається. 

Нижній ліміт – це показник реально безпечного запасу готівки, 
нижче якого ніколи не повинен бути фактичний залишок готівкових 
коштів.  

Базуючись на (a) тому, як очікувані потреби змінюються кожно-
го дня, (b) вартості операцій і (c) альтернативній вартості готівки (що-
денній потребі), ця модель свідчить про наступні розміри залишку: 
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1. Рівень готівки, за умов якого потрібне нове “вливання”. Цей 
рівень називається поворотною точкою. Рівні залишків готівки 
нижче безпечного запасу не можуть припускатися; рівні нижче 
поворотної точки – можуть, але доки вони не створюють загрозу 
для безпечного запасу. 

2. Верхній ліміт готівки. Кількість готівки, яка перевищила цей 
ліміт, має бути інвестована в ліквідні цінні папери. 
Поворотна точка і верхній ліміт визначені моделлю як такі обся-

ги залишку, що необхідні для мінімізації витрат готівки, маючи на ува-
зі (a) щоденні коливання у грошових потребах, (b) вартість операцій і 
(c) альтернативну вартість зберігання залишку готівки. 

Модель Miллера-Oрра забезпечує декілька правил рішення: по-
перше, наявний баланс готівки може бути між верхнім і нижнім лімі-
тами; існує наявний баланс (поворотна точка), до якого має прагнути 
фірма, якщо наявний баланс перевищує верхній ліміт або якщо він ме-
нше нижнього ліміту. 

Якщо наявний баланс перевищує верхній ліміт, будь-яка готівка 
в надлишку над рівнем поворотної точки інвестується в ліквідні цінні 
папери. Якщо наявний баланс менше нижнього ліміту, будь-який де-
фіцит, аж до поворотної точки, ліквідується шляхом продажу ліквідни 
цінних паперів або за рахунок запозичення. 

Поворотна точка – це функція: нижнього ліміту, вартості однієї 
операції, альтернативної вартості утримування готівки (за день), а та-
кож мінливості щоденних рухів грошових коштів, які вимірюються, як 
варіації щоденних рухів грошових коштів. 

Поворотна точка визначається математично як 
 
( ) ( ) ,75,0

3min
d

d
t OC

VCFTСLL ⋅⋅
+=  

 
де 
Lmin – нижній ліміт; 
TC – вартість однієї трансакції; 
VCFd – варіативність денного грошового потоку; 
ОCd – альтернативна вартість утримання денного запасу готівки.  
Чим більшою є мінливість рухів грошових коштів, тим вищою є 

поворотна точка. Чим більшою є вартість утримування готівки, тим 
нижчою є поворотна точка. 

Верхній ліміт – це сума нижнього ліміту плюс збільшений втри-
чі термін найбільш сприйнятного рівня поворотної точки. 

Поворотна точка визначається таким чином: 
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Припустимо, що альтернативна вартість утримання готівки на 

день складає 0,01%, варіативність денного грошового потоку – 20 тис. 
грн., вартість однієї трансакції – 0,2 тис. грн. та нижній ліміт – 10 тис. 
грн., поворотна точка:  

 

 тис.грн.42,14
0001,0

202,075,010 3 =
⋅⋅

+=tL  

 
Верхній ліміт Lmax = 10 + 3⋅(14,42) = 53,27 тис. грн. 
 
 
 
Терміни  

 
Цикл грошового потоку 
робочого капіталу 

Тривалість інкасації 

Період перетворення запасів Бенефіціар 
Період перетворення 
дебіторської заборгованості 

Мотиви утримання готівки: 
трансакційний, упереджу вальний 
і спекулятивний 

Період відкладення рахунків 
до сплати 

Угода типу репо 

Цикл конвертації грошових 
коштів 

Акцептовані векселі 

Грошові кошти Сертифікатні депозити 
Цільовий баланс Оптимальний баланс готівки 
Модель Баумоля Модель Міллера-Орра 

 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. Які складові містить цикл грошового потоку робочого капіталу? 
2. Що означає “цикл перетворення запасів”, як визначається його 

тривалість? 
3. В чому полягають завдання фінансового менеджера у процесі 

управління готівкою? 
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4. Назвіть три головних мотиви утримання готівки підприємствами. 
5. Яку роль в управлінні готівковими коштами відіграє прискорен-

ня інкасації? 
6. Що означає термін “репо”? 
7. Який зміст вкадається у термін “банківський акцепт”? 
8. Для чого використовуються короткострокові комерційні вексе-

лі? 
9. Які задачі вирішує використання сертифікатних депозитів? 
10. Розкрийте фінансово-економічну сутність моделі Баумоля. 
11. Які методичні засади побудови моделі Міллера-Орра? 

 
 
 
Задачі 

 
Задача 133 
Фірма “Гей, Слов’яни!” є провідним виробником меблів у регі-

оні. Вона випускає 1500 комплектів меблів на день з вартістю 1200 
грн. за деревину, матеріали і працю. Фірмі потрібно 22 дні, щоб пере-
творити сировину на готову продукцію. Крім того, вона надає своїм 
клієнтам 40 днів відстрочки по платежах, а сама фірма користується 
30-денним кредитом у постачальників. Яка тривалість циклу конвер-
тації готівки компанії “Гей, Слов’яни!”? За умов наведеного обсягу 
виробництва, яку суму оборотного капіталу фірма має фінансувати?  

 
Задача 134 
Компанія “Фермер” виробляє інвентар для сільгоспробіт. Вона 

випускає 150 комплектів інвентарю на день з вартістю 200 грн. за ме-
тал, комплектуючі, матеріали і працю. Компанії потрібно 46 днів, щоб 
перетворити сировину на готову продукцію. Крім того, вона надає сво-
їм клієнтам 30 днів відстрочки по платежах, а сама компанія користу-
ється 45-денним кредитом у постачальників. Яка тривалість циклу 
конвертації готівки компанії “Фермер”? Яку суму оборотного капіталу 
вивільнить компанія за умов розширення постачальниками кредиту до 
50 днів?  

 
Задача 135 
Фірма “Чиста вода” є провідним виробником екологічно чистої 

види у регіоні. Вона випускає 2500 пляшок води на день з вартістю 0,7 
грн. за воду, матеріали і працю. Виробничий цикл триває 20 днів. Крім 
того, вона надає своїм клієнтам 40 днів відстрочки по платежах, а сама 
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фірма користується 15-денним кредитом у постачальників. За умов 
наведеного обсягу виробництва, яку суму оборотного капіталу фірма 
має фінансувати? Яку суму оборотного капіталу вивільнить фірма за 
умов розширення постачальниками кредиту до 35 днів?  

 
Задача 136 
На 31 грудня баланс компанії ААА виглядав, як це представле-

но у табл. 86.  
 

Таблиця 86 
 

Баланс компанії ААА 
 

Актив  Пасив  
Необоротні активи:  Акціонерний капітал 100 
 – залишкова вартість 1836 Нерозподілений прибуток 1439 
Оборотні активи  Кредиторська 

заборгованість: 
 

Запаси 545  – товарна 360 
Дебіторська заборгованість 530  – за розрахунками 400 
Грошові кошти 50 Довгострокова 

заборгованість 
450 

Ліквідні цінні папери - Нарахування 212 
Всього активів 2961 Всього пасивів 2961 

 

Компанія щойно отримала велике замовлення, що, як передба-
чається, потягне за собою необхідність звернутися до банку за креди-
том. Отже, компанії необхідно спрогнозувати баланс готівки на І квар-
тал року. Кредитна політика щодо покупців формується таким чином: 
20% обсягів продажу за місяць сплачуються протягом цього періоду; 
70% – протягом наступного місяця; 10% – на другий місяць. Сировина 
для виробництва продукції закуповується протягом місяця, що передує 
продажу. Закупки здійснюються на суму в 60% обсягу продаж наступ-
ного місяця. Оплата поставок здійснюється протягом місяця після по-
купки сировини. Компанія очікує, що витрати на оплату праці мають 
розподілятися наступним чином: 150 тис. грн. у січні, 200 тис. грн. у 
лютому та 160 тис. грн. у березні. Інші витрати (адміністративні, на 
збут продукції, податки тощо) очікуються у сумі 100 тис. грн. на мі-
сяць. Фактичний та планований обсяги продажу з листопада по квітень 
представлені у табл. 87. 
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Таблиця 87 
 

Фактичний та планований обсяги продажу продукції 
компанії ААА 

 

Період Сума, тис. грн. Період Сума, тис. грн. 
Листопад 500 Лютий 1000 
Грудень 600 Березень 650 
Січень 600 Квітень 750 

 

Використовуючи надану інформацію, виконайте наступне: 
а) складіть баланс готівки на І квартал; 
б) визначте розмір додаткової заборгованості, що необхідна для 

підтримки залишку грошових коштів на рахунку на рівні 50 тис. грн. 
протягом планового періоду; 

в) складіть прогнозний баланс на 31 березня (врахуйте, що ком-
панія підтримує страховий резерв запасів). 

 
Задача 137 
Компанія Seminole бажає застосувати модель Міллера-Орра, 

щоб управляти грошовими потоками. Управління компанії зібрало 
наступні дані: 

Вартість трансакції = 200 грн. Варіації щоденних рухів грошо-
вих коштів = 10 тис. грн. Альтернативна вартість готівки за день = 
0,05%. 

Управління Seminole, базуючись на досвіді, визначило, що по-
винна мати страховий залишок готівки у 20 тис. грн. Обчисліть насту-
пне: а) нижній ліміт; b) поворотну точку; c) верхній ліміт.  

 
Задача 138 
Управління Book Warehouse Company бажає застосувати модель 

Miллера-Oрра, щоб управляти наявною готівкою. Визначили, що вар-
тість або інвестування, або продажу ринкових цінних паперів складає 
100 грн. Переглядаючи минулі потреби, вони визначили, що варіації 
щоденних грошових потоків складають 16 тис. грн. Для компанії аль-
тернативна вартість готівки за день оцінена у 0,03%. Крім того, наяв-
ний баланс ніколи не повинен падати нижче 10 тис. грн. 

Обчисліть нижній ліміт, поворотну точку і верхній ліміт готівки. 
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