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Ф І Н А Н С И

Постановка проблеми. Актуаль-
ні світові тенденції в економіці та сус-
пільстві висувають принципово нові ви-
моги до фінансів. В умовах хаотично-
го структурування сучасної економіки, 
якій притаманні інформатизація, неста-
більність, динамічність, турбулентність, 
глобалізація та інтеграція, актуальною є 
потреба загального розвитку фінансової 
системи шляхом еволюції міжнародних, 
державних та приватних фінансів з ура-
хуванням впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів.

Остання фінансова криза підтвер-
дила, що особливого значення у цьому 
аспекті набуває питання ефективного 
управління грошовими потоками як на 
рівні держави, так і на локальному рівні 
суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Незважаючи на підвищену потребу 
держави в налагодженні процесу управ-
ління грошовими потоками, проведений 
аналіз спеціальної літератури [1–11] за-
свідчив, що переважна більшість вітчиз-
няних досліджень спрямована на вирі-
шення питань управління грошовими 
потоками виключно на рівні підпри-
ємств. Так, зокрема, Л. Bacильєвa на-
голошує, що проблема управління гро-
шовими потоками підприємства є най-
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більш актуальною, тому необхідно ство-
рити таку систему управління грошови-
ми потоками, яка охоплювала б основні 
аспекти управління діяльністю підпри-
ємства: управління необоротними акти-
вами, товарно-матеріальними запасами, 
дебіторською і кредиторською заборго-
ваністю, кредитами банку, власним ка-
піталом [5].

Такий локальний підхід унемож-
ливлює комплексне врахування різних 
рівнів і форм зв’язків між грошовими 
потоками на макро-, мезо- та мікрорів-
нях, з метою посилення їх цілісності й 
ефективності, забезпечення спромож-
ності багатоваріантного руху грошових 
коштів у нестійкому економічному се-
редовищі з урахуванням статистичних і 
динамічних законів та закономірностей, 
що має визначальний характер для за-
гального розвитку сучасної фінансової 
системи. 

Постановка завдання. Для вирішен-
ня окресленого кола питань на осно-
ві узагальнення світового наукового та 
практичного досвіду щодо специфічних 
особливостей діяльності різноманітних 
компаній та попереднього досліджен-
ня [2, 7] сформуємо загальну парадиг-
му розвитку фінансів в умовах хаотич-
но структурованої економіки, розроби-
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мо модель грошових потоків за сегмен-
тами у національній економіці та модель 
системи управління грошовими потока-
ми в економіці України.

Виклад основного матеріалу. Зага-
лом сучасну фінансову систему форму-
ють три складові: 

– міжнародні фінанси;
– державні фінанси;
– приватні фінанси.
Відповідно при формування загаль-

ної парадигми розвитку такої системи, 
зокрема, щодо грошових потоків, прин-
ципового вирішення потребує питання 
визначення характеру зв’язків між таки-
ми складовими та ступенів впливу роз-
витку кожної складової на загальну ево-
люцію фінансової системи.

Фінансова криза, наслідки якої від-
чуває зараз увесь світ, засвідчила него-
товність переважної більшості держав на 
макрорівні та суб’єктів господарювання 
на мікрорівні до функціонування у не-
стабільному зовнішньому економічному 
середовищі. 

Тому розвиток фінансової системи 
повинен визначатися такими фактора-
ми:

1) реаліями еволюції економічних 
систем;

2) особливостями розвитку міжна-
родного суспільства;

3) фінансовими потребами еконо-
мічних суб’єктів.

В основу розвитку фінансової сис-
теми доцільно покласти синергетичний 
підхід, який дозволяє знайти ефективні 
шляхи управління нестабільними сис-
темами (зокрема, й фінансовою систе-
мою). Цей підхід зорієнтований на піз-
нання закономірностей самоорганізації 
складних об’єктів в умовах хаотичного 
структурування.

За умов використання синергетич-
ного підходу фінансова система повин на 
розглядатися як відкрита система, яка 
визначається зовнішнім та внутрішнім 
середовищем, що забезпечить її:

1) самоорганізацію;
2) зв'язок із зовнішнім світом;
3) нелінійність.
Безперечними перевагами синер-

гетичного розвитку фінансової системи 

є забезпечення її спроможності опера-
тивно реагувати на зміни у зовнішньому 
та внутрішньому середовищі економіч-
них суб’єктів (зокрема, через урахування 
впливу випадковостей на розвиток сус-
пільства і економіки), можливість фор-
мування грошових потоків з урахуван-
ням існуючих та ймовірних фінансових 
потреб користувачів, узгодженість руху 
грошових ресурсів на макро-, мезо- та 
мікрорівнях. 

Пропоновану парадигму розвитку 
фінансів в умовах хаотично структуро-
ваної економіки схематично наведено 
на рис. 1.

Рис. 1. Парадигма розвитку фінансів
у хаотично структурованій економіці

Міжнародні 
фінанси

Приватні 
фінанси

Державні 
фінанси

Грошові потоки в національній 
економіці можуть рухатися за трьома 
сегментами: сегмент приватних фінан-
сів, сегмент державних фінансів і сег-
мент міжнародних фінансів.

Сегмент державних фінан-
сів включає сукупність розподільчо-
перерозподільних відносин, які вини-
кають у процесі формування й вико-
ристання фінансових ресурсів держави, 
призначених для забезпечення виконан-
ня функцій, покладених на неї держа-
вою [11]. Відповідно, в сегменті держав-
них фінансів функціонують грошові по-
токи держави.

Грошові потоки сегмента приват-
них фінансів включають грошові нако-
пичення, надходження, доходи, які фор-
муються в процесі розподілу вартості ва-
лового внутрішнього продукту, інших 
джерел, що перебувають у власності або 
розпорядженні підприємств і які вико-
ристовуються на розширене відтворен-
ня підприємницької діяльності й задо-
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волення інших потреб суб’єктів госпо-
дарювання.

Сегмент міжнародних фінансів 
включає відносини, що характеризують 
сукупність міжнародних фінансових ре-
сурсів у їх русі. Відповідно, за цим сег-
ментом функціонують грошові потоки 
міжнародного характеру.

Наступним кроком є формування 
системи управління грошовими потока-
ми в національній економіці.

Найбільш універсальне та узагаль-
нююче визначення категорії «система», 
надав О.Г. Старіш: «система – це від-
окремлена сукупність взаємодіючих між 
собою елементів, яка утворює деяку ці-
лісність, володіє певними інтегральни-
ми властивостями, що дозволяє їй ви-
конувати в середовищі визначену функ-
цію» [6, с. 86]. 

Як зазначалось у попередніх пра-
цях [2, с. 152] системі притаманні ряд 
властивостей, серед яких основним є 
те, що всі елементи мають бути взаємо-
пов’язаними між собою, причому сила 
зв’язків за потужністю переважає зв’язки 

цих елементів з елементами, які не вхо-
дять у цю систему. 

Система управління грошовими 
потоками країни має включати сукуп-
ність усіх методів, інструментів, форм 
управління, сегментів грошових потоків. 
Суб’єктами системи управління грошо-
вими потоками в національній економі-
ці виступають органи державної влади, 
керований об’єкт – грошові потоки. 

Узагальнені та систематизовані еле-
менти (складові) системи управління 
грошовими потоками в економіці Укра-
їни наведено на рис. 2.

Розглянемо більш детально кожний 
елемент системи управління грошовими 
потоками в національній економіці.

У процесі руху грошові потоки кра-
їни можуть рухатися за трьома сегмента-
ми: приватних фінансів, державних фі-
нансів і міжнародних фінансів.

Суб’єктами управління грошовими 
потоками України є органи стратегічно-
го, оперативного управління та тактич-
ного управління. 

Рис. 2. Елементи (складові) системи управління грошовими потоками
в економіці України

 Мета управління грошовими потоками України – забезпечення 
фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності країни шляхом 
оптимізації грошових потоків за надходженнями та видатками та їх 

синхронізації в часі

Система управління грошовими потоками України

Елементи системи управління грошовими потоками в економіці

Сегменти 
грошових потоків:

– сегмент держав-
них фінансів;
– сегмент приват-
них фінансів;
– сегмент 
міжнародних 
фінансів

Суб’єкти 
управління 
грошовими 
потоками:

– органи 
стратегічного 
управління;
– органи 
оперативного 
управління;
– органи 
тактичного 
управління

Форми 
управління 
грошовими 
потоками:

1. Планування.
2. Організація.
3. Реалізація.
4. Контроль 
(моніторинг)

Інструменти 
системи управління 

грошовими 
потоками:

– фінансові 
методи;
– фінансові 
інструменти;
– нормативне 
забезпечення;
– інформаційне 
забезпечення

Механізми системи управління грошовими потоками України
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Так, стратегічне управління гро-
шовими потоками країни є найвищим 
рівнем у системі управління, здійснює 
вплив на стратегію розвитку країни в 
особі органів стратегічного управлін-
ня (Президент України, Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України), 
відповідає за вирішення глобальних за-
вдань розвитку фінансової системи кра-
їни.

Тактичне управління грошовими 
потоками країни в особі Міністерства 
фінансів України, Національного бан-
ку України, Антимонопольного комі-
тету України, Митної служби України, 
Фонду державного майна України, Ко-
місії з цінних паперів та фондового рин-
ку України формує цілі, пов’язані з ру-
хом коштів на період понад 1 рік, зокре-
ма, розробку ефективних методик над-
ходження та видатків коштів країни. 

Оперативне управління грошовими 
потоками країни в особі Рахункової па-
лати України, Державного казначейства 
України, Державної податкової адміні-
страції України, Головного контрольно-
ревізійного управління України здій-
снюють реалізацію оперативних рі-
шень щодо реального управління рухом 
кош тів, аналізу, обліку та прогнозуван-
ня кош тів за короткий термін до 1 року 
(тиждень, місяць, квартал).

Форми управління. Виокремлюють 
чотири основні форми управління гро-
шовими потоками країни: планування, 
організація, реалізація і контроль (мо-
ніторинг). У процесі планування про-
водиться оцінка перспективних обсягів 
надходження і витрачання коштів. 

Організація грошових потоків 
пов'язана з операційною діяльністю й 
визначає її ефективність. Організація 
грошових потоків має бути адекватною 
стратегії розвитку країни. Від цього за-
лежить реалізація цілей фінансової полі-
тики країни. 

Реалізація грошових потоків перед-
бачає впровадження затверджених засад 
фінансової політики управління грошо-
вими потоками.

Контроль грошових потоків вклю-
чає оцінювання ступеня виконання пла-
нових завдань щодо формування і вико-

ристання коштів, рівня рівномірності, 
синхронності грошових потоків і ефек-
тивності управління ними.

Інструментами системи управлін-
ня грошовими потоками є фінансові ме-
тоди і інструменти, нормативне та ін-
формаційне забезпечення. Серед фінан-
сових методів, що мають безпосередню 
дію на організацію, динаміку і структу-
ру грошових потоків країни, можливо 
виокремити систему взаємозв’язків між 
державними органами влади та юридич-
ними і фізичними особами, міжнарод-
ними кредиторами.

Фінансові інструменти об'єднують 
кошти, кредити, податки, форми розра-
хунків, інвестиції, ціни, векселі та інші 
інструменти фондового ринку, норми 
амортизації, дивіденди, депозити тощо.

Нормативне забезпечення скла-
дається з системи законодавчо-норма-
тивних актів, встановлених норм і нор-
мативів. 

У свою чергу, інформаційне забез-
печення – набір даних про стан обсягу і 
якості потоків грошових коштів країни, 
напрями руху грошових потоків.

Крім того, важливим є виокремлен-
ня механізмів системи управління гро-
шовими потоками країни.

Механізми системи управління гро-
шовими потоками України – це сукуп-
ність заходів та прийомів процесу управ-
ління, а також окремих складових, за 
допомогою яких здійснюється управ-
ління грошовими потоками країни (на-
приклад, державний бюджет, державний 
кредит, податкові ставки, податкові над-
ходження, кошти юридичних та фізич-
них осіб тощо).

Для пізнання сутності реально іс-
нуючого складного об'єкта, процесу чи 
явища, яким без сумніву є грошові по-
токи національної економіки за різни-
ми сегментами, ефективним є створен-
ня відповідної моделі. 

Сформовану модель системи управ-
ління грошовими потоками в економіці 
України наведено на рис. 3. 

В основі побудови моделі управлін-
ня грошовими потоками держави є сис-
тема управління грошовими потоками 
України.
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Запропонована модель управлін-
ня грошовими потоками в національ-
ній економіці дозволяє чітко визна-
чити мету управління грошовими по-
токами держави, визначити суб’єкти, 
які стоять в основі моделі управління. 
Об’єктом управління є грошові потоки 
в національній економіці, управління 
якими здійснюється через етапи управ-
ління. На кожному етапі управління ви-
окремлюються інструменти, за допомо-
гою яких здійснюється управління та 
елементи управління. 

Управління грошовими потоками 
здійснюється через канали руху грошо-
вих потоків. Наприклад, рух коштів у 
вигляді фінансування чи розподілу кош-
тів. Канали руху грошових коштів мож-
ливо поділити на вхідні і вихідні.

Висновки та перспективи. Таким чи-
ном, використання запропонованої мо-
делі системи управління грошовими по-
токами в економіці України, яка базу-
ється на сформованій загальній парадиг-
мі розвитку фінансів в умовах хаотично 
структурованої економіки та виокрем-
лених елементах (складових) системи 
управління грошовими потоками в наці-

ональній економіці (суб’єкти управлін-
ня, форми управління, фінансові інстру-
менти та канали руху коштів), уможлив-
лює комплексне врахування різних рів-
нів і форм зв’язків між грошовими по-
токами на макро-, мезо- та мікрорів-
нях. Це сприяє посиленню їх цілісності 
й ефективності, можливості багатоварі-
антного руху грошових коштів у нестій-
кому економічному середовищі з ураху-
ванням статистичних і динамічних зако-
нів та закономірностей, що має визна-
чальний характер для загального розвит-
ку сучасної фінансової системи та наці-
ональної економіки загалом. 

У подальших дослідженнях доціль-
но буде сформувати модель функціо-
нального управління грошовими пото-
ками держави, оскільки за умови по-
стійної взаємодії органів стратегічно-
го, тактичного та оперативного управ-
ління можливо досягнути головної мети 
управління грошовими потоками краї-
ни – забезпечення фінансової рівнова-
ги та стабільної платоспроможності кра-
їни шляхом оптимізації вхідних та вихід-
них грошових потоків та їх синхроніза-
ції в часі.

Рис. 3. Модель управління грошовими потоками в національній економіці 
(авторська розробка)
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Сформирована парадигма развития финансов в условиях хаотично структурированной 
экономики. Разработана модель движения денежных потоков по сегментам в национальной 
экономике. Обоснована модель системы управления денежными потоками национальной 
экономики в современных условиях ее хаотического структурирования.

Ключевые слова: управление национальной экономикой, денежный поток, управление де-
нежными потоками, финансовая система, государственные финансы, международные финан-
сы, хаотично структурированая экономика.

Paradigm of finance was formed in the chaotic economy structuring. Cash flow model developed 
by segments in the national economy. The model of cash management of the national economy 
grounded in modern terms its chaotic structure.
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