


розроблення теоретико-методологічних, методичних та прикладних засад удосконалення аналізування та 
оцінювання грошових потоків електронного бізнесу

● удосконалення понятійно-категорійного апарату грошових потоків, класифікації грошових потоків та  
визначення специфіки формування грошових потоків електронного бізнесу;

● визначення чинників внутрішнього та зовнішнього впливу на грошові потоки електронного бізнесу;
● розроблення інструментарію аналізування грошових потоків електронного бізнесу;
● удосконалення методу оцінювання грошових потоків електронного бізнесу шляхом визначення 

чинників впливу на них;
● розроблення економіко-математичної моделі впливу внутрішніх чинників на грошові потоки 

електронного бізнесу. СЛАЙД



процеси аналізування та оцінювання грошових потоків у сфері електронного бізнесу

теоретико-методологічні та методичні положення з аналізування та оцінювання грошових потоків 
електронного бізнесу

СЛАЙД
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СЛАЙД



Наукова новизна одержаних результатів:  
полягає у концептуальному вирішенні науково-прикладного завдання розроблення теоретичних положень і 

методів  аналізування та оцінювання грошових потоків електронного бізнесу

Понятійно-категорійний апарат грошових потоків, 
класифікацію грошових потоків та  визначення специфіки 
формування грошового потоку електронного бізнесу

Метод оцінювання впливу зовнішніх чинників на грошові 
потоки з урахуванням специфіки функціонування 
електронного бізнесу

Методологічний інструментарій оцінювання доцільності 
інвестування у розвиток е-магазинів на основі вільного 
грошового потоку

 Вперше  розроблено метод оцінювання впливу внутрішніх чинників  
на грошові потоки електронного бізнесу

СЛАЙД



Отримали подальший розвиток

СЛАЙД

Наукова новизна одержаних результатів:  
полягає у концептуальному вирішенні науково-прикладного завдання розроблення теоретичних положень і 

методів  аналізування та оцінювання грошових потоків електронного бізнесу



Вхідні грошові потоки Вихідні грошові потоки

1. Надходження від реалізації товарів (робіт, 
послуг) через е-магазин 

2. Надходження від розміщення реклами на 
сторінках сайту

3. Надходження від продажу електронного 
магазину

1. Витрати на створення е-магазину
2. Витрати на створення контенту
3. Оплата оренди домену та хостингу
4. Оплата послуг платіжних систем 

операторів
5. Оплата послуг SEO-аудиторів

СЛАЙД



СЛАЙД



СЛАЙД



СЛАЙДГрафічне відображення індексу NASDAQ 
протягом 1997-2020 рр. відн.од.

dotcom бульбашка 2000-х



СЛАЙД



Послідовність проведення аналізу грошових потоків 
електронного бізнесу

СЛАЙД



Основні результати аналізування грошових потоків 
е-магазину “Інтелект-Нова”

СЛАЙД

Показники координації та розподілу грошових потоків 
"Інтелект-Нова"  за 2016-2019 рр.

Синхронність генерування грошових потоків 
"Інтелект-Нова" за 2019 рік в розрізі за 

місяцями

ICF - вхідні грошові потоки; OCF - вихідні грошові потоки; періодичність;
SD - середньоквадратичне відхилення, і - поточне значення; а- середнє 
значення



Коефіцієнт кореляції між вхідними та вихідними 
грошовими потоками е-магазинів за 2014-2019 рр

коефіцієнт кореляції між вхідними та вихідними 
грошовими потоками; ICF - вхідні грошові потоки; OCF - вихідні
 грошові потоки; періодичність; SDICF - середньоквадратичне 
відхилення вхідних грошових потоків; SDICF - середньоквадратичне 
відхилення вихідних грошових потоків

СЛАЙД



СЛАЙД

CFO
Чистий грошовий потік операційної діяльності 

відображає ефективність роботи основної діяльності

Показник є предметом зацікавлень для 
менеджерів, що відповідають за ефективність 

діяльності е-магазину

CF
Чистий грошовий потік підприємства відображає 
ефективність діяльності електронного бізнесу в 

цілому

Показник є необхідним для власників бізнесу, які 
повинні отримувати інформацію про наявність 

вільних коштів

FCF
Вільний грошовий потік відображає ефективність 

грошового потоку для вкладника коштів

Показник є інформативним для вкладника,  який 
зацікавлений у подальшому розвитку бізнесу 
(вдосконалення матеріально-технічної бази)

NFCF
Чистий вільний грошовий потік відображає 

ефективність грошового потоку для кредитора

Показник є інформативним для вкладника коштів 
та кредитора,  який зацікавлений у подальшому 

розвитку бізнесу 



Динаміка коефіцієнта рентабельності активів за 
різними видами грошових потоків "Логастер" 

за 2016-2019 рр

Динаміка коефіцієнта рентабельності активів за вільним та 
операційним грошовим потоком сайту "Інтелект-Нова" 

за 2016-2019 рр
СЛАЙД



Удосконалено автором для електронного бізнесу
 на основі моделі п'яти сил Портера, що впливають на підприємство:

 гравці ринку, продукт, постачальники, споживачі, конкуренція
СЛАЙД



Визначення впливу конкуренції на грошові потоки е-магазину

СЛАЙД

Результати впливу конкуренції на кількість 
відвідувачів е-магазинів за 2017-2019 рр



Визначення потенційної кількості споживачів продукції

2019

33%
абонентів 

Інтернету є 
покупцями в 

онлайн 
магазинах

2018

31%

2020

35%
абонентів Інтернету 

є покупцями в 
онлайн магазинах

СЛАЙД

Результати впливу зміни споживачів на кількість 
відвідувачів електронних магазинів за 2017-2019 рр



Визначення зміни попиту на товар

1. Фінансові видання 
(Business, AIN...) 

2. Статистичні сервіси 
(Statica, Statista..)

3. Закриті бази та звіти 

Результати впливу попиту на товари (послуги) на 
кількість відвідувачів е-магазинів за 2017-2019 рр

СЛАЙД



Вплив зовнішніх чинників на кількість відвідувачів “Інтелект-
Нова”

СЛАЙД



СЛАЙД

Результати моделювання наслідків впливу зовнішніх 
чинників на відвідуваність е-магазинів

Результати аналізу впливу зовнішніх чинників на відвідуваність е-
магазинів у 2019 році



СЛАЙД

Результуючі показники оцінювання грошових потоків 
електронного бізнесу

Результати оцінювання грошових потоків 
електронного сервісу “Логастер”



Вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на грошові потоки 
електронного бізнесу

СЛАЙД



Ймовірність покупки товарів при різних технічних станах е-
магазинів

СЛАЙДФорма зі зверненням до 
користувачів Інтернету 

пройти опитування



Інтегральний коефіцієнт технічного стану е-магазину

де kтс  –  коефіцієнт технічного стану сайту, відн.од.;

pшв– ймовірність покупки на сайті за рахунок швидкості 

завантаження сайту, %;

pмб– ймовірність покупки на сайті завдяки наявності мобільної 

версії, %;

pткс– ймовірність покупки на сайті за рахунок текстового 

супроводу, %;

pгрф– ймовірність покупки на сайті за рахунок графічного 

супроводу, %

Коефіцієнт kтсприймає значення від 0 до 1.

Якщо kтс= 0, обсяги продажу будуть відсутніми. 

Якщо kтс= 1, обсяги продажу є оптимальними. 

Нормальним є значення показника від 0,8 до 1. 

СЛАЙД



Результат технічного оцінювання сайту "Інтелект-Нова"

СЛАЙД



СЛАЙД
Ланцюг фінансового впливу чинників 

на стадії формування грошових 
потоків е-магазину

FCF – вільний грошовий потік (англ. Cash Flow), грош.од.;
V – кількість відвідувачів сайту (англ. Visitors), осіб.
CR  – конверсія продажу (англ. Converse Rate), відн.од.
CPO – розмір середнього чеку (англ. Cost Per Order), грош.од.;
M(cf) – маржа чистого грошового потоку, відн.од



Алгоритм прямого впливу чинників на грошовий потік

FCF – вільний грошовий потік 
AC – витрати на рекламу 
CRC –    витрати на збільшення конверсії е-магазину
ICF (in) –  обсяг реалізації (товарів / послуг) без зовнішніх 
чинників
FCF – вільний грошовий потік
S –    обсяг реалізації товарів / послуг

СЛАЙД



Результат застосування економіко-математичної моделі оцінювання 
впливу внутрішніх чинників в 

аналізуванні грошових потоків електронного бізнесу в 2019р

СЛАЙД



Результат моделювання величини вільного грошового потоку сервісу 
“Логастер” в залежності від плану виконання мети по кількості відвідувачів 

е-магазину

Результат застосування економіко-математичної моделі оцінювання 
впливу внутрішніх чинників у

плануванні грошових потоків електронного бізнесу на 2020 р

СЛАЙД



Висновки

Наведені у дисертаційній роботі прикладні результати сприятимуть розвитку інструментарію аналізування 
грошових потоків та оцінювання електронного бізнесу за грошовим потоком.

Практичне використання дослідження:

На практиці можна створити програму, яка дозволить спланувати вільний грошовий потік в залежності від витрат 
на рекламу чи витрат на покращення технічного стану е-магазину. Таке вартісне оцінювання дозволить SEO-
аудиторам краще продавати свої послуги, власникам інтернет-магазинів буде більш зрозумілою потреба у 
здійсненні робіт по вдосконаленню технічного стану сайту, а фінансистам отримати можливість оцінювання та 
планування ефективності інвестування у електронний бізнес. 

Отримані результати дослідження рекомендуються до використання при аналізуванні та оцінюванні 
грошових потоків електронного бізнесу, а також при формуванні планових показників діяльності 
підприємств електронного бізнесу.




