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ПЕРЕДМОВА 
 

На сучасному етапі розвитку світової та вітчизняної економіки, в умо-

вах глобалізації економічних процесів, зміни орієнтирів та напрямків руху 

капіталу в світі, посилення ролі транснаціональних корпорацій та фінансово-

промислових груп на національному і глобальному рівнях, пришвидшення 

темпів ведення бізнесу питання контролю та управління фінансовими пото-

ками стають вельми актуальними як на макро, так і на мікро рівні. 

Вітчизняні підприємства, стикнувшись з новими умовами ведення біз-

несу, підвищеними вимогами щодо конкурентноздатності їх продукції, тех-

нологій, послуг, змушені шукати шляхи покращення свого фінансового ста-

ну, зміцнення позицій на внутрішніх ринках, посилення присутності на зов-

нішніх ринках. Однак досягти успіху в цьому можливо не тільки за умови на-

явності у підприємства достатньої суми фінансових ресурсів, а і ефективного 

їх використання в нестабільних умовах зовнішнього середовища. 

Дослідження основних макроекономічних показників, що висвітлюють 

обсяги та інтенсивність руху фінансових потоків в Україні на різних рівнях 

економіки, свідчить про обмеженість фінансових ресурсів, низьку ефектив-

ність їх використання, незадовільний рівень взаємодії між економічними 

суб’єктами, що, у свою чергу, є віддзеркаленням невпорядкованості системи 

управління фінансовими потоками підприємства. 

Наукові дослідження щодо управління фінансовими потоками підпри-

ємств почали розвиватися лише в другій половині ХХ сторіччя. При чому 

управління здебільшого зводилось до вирішення окремих задач, які не давали 

комплексної уяви про процеси формування, розподілу та використання фі-

нансових потоків підприємств. Дослідження робіт багатьох вітчизняних та 

закордонних вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії фінансів 

та фінансових потоків засвідчив, що існуючі підходи до визначення структу-

ри, змісту фінансових потоків, побудови системи управління фінансовими 

потоками підприємства потребують на просто удосконалення, а розробки 

принципово нової концепції управління фінансовими потоками з урахуван-



ням особливостей побудови організаційно-економічних та фінансових відно-

син промислових підприємств, сучасних тенденцій інтеграції та глобалізації, 

вдосконалення технології та інструментів фінансових ринків, впливу інте-

ресів індивідів та окремих груп на діяльність підприємства, визначення цілей 

його функціонування.  

Неопрацьованими є такі важливі питання як формування комплексного 

підходу до створення системи управління фінансовими потоками підприємс-

тва, визначення основних критеріїв ефективності функціонування системи 

управління фінансовими потоками, вдосконалення організаційної системи 

управління підприємством, системи мотивації та контролю з точки зору оп-

тимізації фінансових потоків підприємства. 

Сучасні тенденції вітчизняної та світової економіки, інтенсивна втеча 

капіталу з України, недосконалість інституційних меж, вимоги міжнародних 

організацій що забезпечення ефективного моніторингу фінансових потоків 

вимагають також розробки дієвого механізму управління фінансовими пото-

ками не тільки на рівні окремого підприємства, а і на загальнодержавному 

рівні. 

В цілому, вирішення проблеми формування системи управління фінан-

совими потоками підприємства в умовах розвитку фінансового ринку тісно 

пов’язане з такими важливими науковими і практичними задачами на мікро-

рівні, як забезпечення стабільної прибуткової діяльності підприємства, під-

вищення його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, а на 

макрорівні – забезпечення підвищення економічної безпеки держави, її ста-

лого та динамічного розвитку, зміцнення конкурентних позицій у світовій 

економічній спільноті. 

В данній монографії представлені результати дослідження, спрямовані 

на обґрунтування та розробку теоретико-методологічних та прикладних ос-

нов управління фінансовими потоками промислових підприємств, подальший 

розвиток теорії фінансових потоків з визначенням закономірностей процесів 

їх формування, розподілу та використання на мікро- і макрорівні. 



Основною ідеєю монографії стало обґрунтування нової цілісної конце-

пції системно-потокового підходу до управління фінансовими потоками. 

Для реалізації поставленої мети та втілення визначеної ідеї монографії 

нами була визначена методологія дослідження фінансових потоків в умовах 

посилення впливу інститутів на діяльність економічних суб’єктів. Зауважи-

мо, що управління фінансовими потоками промислових підприємств повинно 

відбуватись з урахуванням інституційної неповноти, наявності інституційних 

меж, недосконалості інформації та обмеженої раціональності індивідів при 

прийнятті та реалізації управлінських рішень, а саме підприємство повинно 

розглядатись як цілісний суб’єкт економічних відносин, який підпадає під 

вплив внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Для встановлення сутності фінансових потоків в першому розділі мо-

нографіх представлений ретроспективний аналіз підходів до розуміння даної 

категорії, висвітлені особливості взаємодії підприємства зі своїми контраген-

тами в межах організаційно-економічних та фінансових відносин. На основі 

цього нами представлене поглиблене розуміння сутності фінансових потоків, 

обґрунтована класифікація фінансових потоків та встановлені їх базові пара-

метричні характеристики. 

Виявлені тенденції формування, розподілу та використання фінансових 

потоків на макро- та мікро-рівнях в умовах глобалізації та інституційного ро-

звитку, представлені в розділі 1 засвідчили наявність значних дисбалансів у 

русі фінансових потоків промислових підприємств, що обумовило сутність та 

логіку викладення матеріалу. 

Другий розділ монографії, присвячений розкриттю сутності джерел фі-

нансових ресурсів, поглибленню їх класифікація та встановленню взає-

мозв’язків класифікаційних груп фінансових потоків та джерел їх формуван-

ня, представляє авторський погляд на джерела фінансових ресурсів як на 

джерела формування вхідних фінансових потоків, що забезпечує перехід від 

статичних категорій в управлінні фінансовими потоками до динамічних. Це, 

в свою чергу, надає можливість встановити сутність руху фінансових потоків 



як об’єкту управління, визначити його особливості, представити та обгрунту-

вати концептуальну модель руху фінансових потоків. 

Реалізація зазначених кроків дозволила нам представити у третьому ро-

зділі монографії нову концепцію системно-потокового підходу до управління 

фінансовими потоками промислового підприємства, на основі якої була роз-

роблена система управління фінансовими потоками промислового підприєм-

ства, визначені її елементи, властивості, параметри, характеристики та архі-

тектоніка з точки зору системно-потокового підходу, механізм управління 

фінансовими потоками.  

Реалізуючи викладену в першому розділі методологію дослідження в 

межах представленої концепції нами також представлені фактори, що впли-

вають на процес управління фінансовими потоками. Особливий акцент зроб-

лений на фінансових потоках транснаціональних корпорацій та факторах, які 

впливають на їх фінансові потоки. 

Як продовження реалізації викладеної концепції в третьому розділі 

представлена модель стратегічного управління фінансовими потоками про-

мислового підприємства. Для побудови адекватної моделі нами були встано-

влені чинники, що обумовлюють приріст ринкової вартості підприємства, які 

і є кінцевою ціллю управліня фінансовими потоками в стратегічній перспек-

тиві.  

Хотілось би звернути увагу на представлену в четвертому розділі сис-

тему тактичного та оперативного управління розподілом та використанням 

фінансових потоків, яка базується на теорії масового обслуговування та тео-

рії розпізнання образів, удосконалених методологічних підходах до вибору 

джерел фінансових ресурсів, формування і використання фінансових резервів 

при обслуговуванні фінансових потоків підприємства та визначених чинни-

ках, що впливають на ефективність функціонування системи обслуговування 

фінансових потоків. Задля забезпечення комплексності уявлення про систему 

тактичного та оперативного управління розподілом та використанням фінан-

сових потоків нами виявлені та охарактеризовані її можливі стани та харак-



теристики. Вважаємо за необхідне звернути увагу читача на розроблений пі-

дхід до визначення вартості руху фінансових потоків, часу та вартості їх об-

слуговування, який також представлений в розділі 4. 

Як логічне завершення викладення результатів досліджень щодо фор-

мування системи управління фінансовими потоками промислових підпри-

ємств в п’ятому розділі представлені організаційно-еконгомічні методи за-

безпечення ефективного управління фінансовими потоками: визначені осно-

вні методологічні підходи до планування фінансових потоків підприємства, 

напрямки трансформації організаційної структури управління, удосконален-

ня системи мотивації та організаційно-інформаційного забезпечення процесу 

управління; обґрунтовані основні напрямки удосконалення системи регулю-

вання фінансових потоків промислових підприємств на макрорівні в умовах 

інституційного розвитку. 

За результатами досліджень представлених у монографії сформульовані 

висновки та рекомендації теоретико-концептуального, методологічного та 

науково-практичного спрямування. 

Сподіваємося, що монографія буде корисною для керівників промисло-

вих підприємств та фахівців з управління фінансами, наукових працівників, 

викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 
 


