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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування вітчизняних суб'єктів господарю-

вання під впливом процесів інтеграції та глобалізації
зумовлюють необхідність перегляду філософії управ-
ління фінансовими ресурсами. Нині управління фінан-
совими ресурсами суб'єктів господарювання потребує
суттєвого удосконалення на основі розробки дієвих
процедур аналізу інформаційних потоків, що циркулю-
ють в економічній системі, а також процесів підготовки
і прийняття управлінських рішень на основі широкого
впровадження вимог цифровізації. Розробка дієвих
підходів до формування інформаційно-аналітичного
забезпечення управління фінансовими ресурсами
суб'єктів господарювання створює умови для пошуку
нових напрямів розвитку економіки України та фінан-
сової системи, подолання проблем ліквідності та пла-
тоспроможності, удосконалення фінансових ме-
ханізмів.
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Зважаючи на численні здобутки вітчизняних нау-
ковців [1—10], на сучасному етапі ще не повною мірою
висвітлені особливості створення системи інформацій-
но-аналітичного забезпечення управління фінансовими
ресурсами суб'єктів господарювання. Інформаційно-
аналітичне забезпечення щодо управління динамічним
станом фінансових ресурсів (фінансовими потоками)
перебуває на стадії становлення та характеризується
широтою поглядів на сутність, особливості, принципи
та завдання, невизначеністю особливостей подальшого
розвитку в контексті глобальної трансформації, зумов-
леної активізацією процесів інтеграції, глобалізації,
інформатизації. Вирішення вимагають питання створен-
ня методології орієнтованої на динамічну рівновагу еко-
номічних систем (класичні теорії фінансового менедж-
менту базуються на статичному стані підприємств та
лінійному програмуванні), інтегрування нових напрямів
економічних наук і теорій в концептуальні підходи
фінансового менеджменту (методологія нових напрямів
економічних наук дозволяє врахувати змінність ринко-
вих ситуацій, незбалансованість попиту і пропозиції,

————————————————————————
1 Роботу виконано в межах фундаментальної науково-дослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру-

мент суспільного розвитку" 0117U000506).



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201822

стихійність відтоку капіталу, а також спрогнозувати і
виявити тенденції, принципи самоорганізації економі-
чних явищ), розробка методичних підходів до управ-
ління фінансами суб'єктами господарювання, які мають
базуватися на нелінійному динамічному моделюванні та
недетермінованих моделях прогнозування (лінійні де-
терміновані моделі в умовах швидкої мінливості зовні-
шнього середовища не встигають адекватно і точно від-
ображати ринкові ситуації, а отже не дозволяють прий-
мати обгрунтовані фінансові рішення), обгрунтування
нового інструментарію до оцінки вартості підприємства
з точки зору теорій, заснованих не на статичних показ-
никах, а на динамічних (застосування динамічних показ-
ників дозволить своєчасно коригувати фінансову стра-
тегію підприємства шляхом прийняття своєчасних
фінансових рішень), розробка нової цільової фінансо-
вої моделі підприємства, націленої на синхронізацію та
збалансованість фінансових та супутніх їм потоків, що
в цілому забезпечить гармонізацію інтересів не тільки
суб'єктів господарювання, але і всіх зацікавлених осіб
та суспільства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування особливостей фор-

мування системи інформаційно-аналітичного забезпе-
чення управління фінансовими ресурсами суб'єктів гос-
подарювання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансові ресурси знаходяться в основі господарсь-

кої діяльності кожного суб'єкта господарювання. Не-
рівномірність та несинхронізованіть надходження
фінансових ресурсів призводить до тимчасового їх де-
фіциту, який негативно впливає на показники
ліквідності, платоспроможності, прибутковості. Отри-
мання високих кінцевих результатів, економічне зрос-
тання та ефективність розвитку підприємств залежить
від раціонального формування та використання наяв-
них фінансових ресурсів.

Сучасні механізми управління фінансовими ресур-
сами не повною мірою відповідають вимогам часу, рівню
розвитку продуктивних сил, класичним закордонним
зразкам. Це пояснюється тим, що кожен етап суспіль-
ного відтворення вимагає постійного відновлення про-
цесів їх формування та використання. Фінансові ресур-
си, будучи у розпорядженні суб'єктів господарювання
різних форм власності та різних організаційно-право-
вих форм господарювання, використовуються для ви-
рішення господарських завдань. Обіг фінансових ре-
сурсів призводить до збільшення економічних вигод, які
втілюють у собі активи, або їх зменшення, що визна-
чається погашенням зобов'язань. Тому фінансові ресур-
си завжди є обмеженими, що зумовлює необхідність
створення відповідних умов їх залучення та можуть бути
мобілізованими лише тими суб'єктами господарювання,
які приділяють ключове значення їх раціональному фор-
муванню та використанню. Раціональні підходи до фор-
мування та використання фінансових ресурсів, а також
ефективні механізми управління ними визначаються в
межах системи їх фінансів. Власні фінансові ресурси є
основою забезпечення відтворювальних процесів, і це
дає змогу стверджувати про втілення у господарську
практику доктрини самофінансування, суть якої — у
використанні насамперед власних фінансових ресурсів
з метою гарантування фінансової стійкості й незалеж-
ності суб'єктів господарювання в умовах мінливої
кон'юнктури [3].

У сучасних умовах практично неможливо забезпе-
чити ефективність управління фінансовими ресурсами
суб'єктів господарювання без застосування інформа-
ційних технологій і програмних комплексів для аналізу,
планування, підтримки і ухвалення відповідних рішень.
Інформаційно-аналітична складова управління еконо-
мічними процесами з кожним роком набуває все більшо-

го значення. Інформаційно-аналітичне забезпечення
повинно об'єктивно відображати стан управління фінан-
совими ресурсами на будь-який момент часу і з будь-
яким рівнем деталізації, а також враховувати можливі
загрози з боку зовнішнього середовища. Основними
принципами інформаційно-аналітичного забезпечення
системи управління фінансовими ресурсами є: структу-
рованості, якості, системності, своєчасності, гнучкості,
інтеграційної обробки, методичної єдності, оператив-
ності [7].

Сучасний етап розвитку економіки викликає не-
обхідність використання національних інформаційних
ресурсів, адаптованих до відповідних міжнародних стан-
дартів, основною метою яких є усунення помилок в
обміні інформацією між суб'єктами господарювання та
їх складовими. Створення суб'єктами господарювання
інформаційних систем забезпечить постійний моніто-
ринг інформаційних потоків та накопичення даних про
внутрішні фінансові можливості, розвиток зовнішніх
умов, необхідних для зменшення невизначеності при
прийнятті необхідних фінансових рішень. Така ситуа-
ція потребує різних видів інформаційних ресурсів і
новітніх технологій їх отримання, та використання у
напряму ефективного управління фінансовими ресур-
сами суб'єктів господарювання.

Складність існуючих систем залучення, розподілу і
трансформації фінансових ресурсів визначає уні-
кальність і залежність фінансових потоків від конкрет-
них умов функціонування суб'єктів господарювання.

 Управління фінансовими ресурсами суб'єктів гос-
подарювання має відображати можливі способи їх фор-
мування (об'єднання фінансових ресурсів кількох
підприємств, зростання фінансових ресурсів за рахунок
внутрішніх та зовнішніх джерел, поділ майна з метою
формування та їх фінансових ресурсів, виділення час-
тини майна та його реалізація для зменшення зайвого
майнового навантаження) та використання (здійснен-
ня довгострокових фінансових вкладень, капітальних
інвестицій, поточних фінансових вкладень, розширен-
ня оборотних коштів, фінансування науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт, сплата податків,
зборів та обов'язкових платежів, розподіл прибутку між
власниками підприємства, стимулювання працівників і
підтримка членів їх сімей, проведення благодійних
акцій).

Формування, розвиток і управління фінансовими
ресурсами суб'єктів господарювання неможливе без
інтенсивного обміну інформацією в реальному часі та
швидкої реакції на потреби всього кола зацікавлених
сторін. Потоки фінансових ресурсів завжди супровод-
жуються інформаційними потоками і не можуть існу-
вати без них. Недостовірність інформаційного потоку
стає джерелом невизначеності фінансового потоку.
Тому ефективність управління фінансовими ресурсами
безпосередньо залежить від характеру та часу перетво-
рення вхідної та вихідної інформації.

У сучасних умовах досконалість інформаційно-ана-
літичного забезпечення управління фінансовими ресур-
сами суб'єктів господарювання має визначати чіткість
зворотних зв'язків між елементами системи та дозво-
лить оперативно реагувати на зміни внутрішньої та зов-
нішньої інфраструктури. Інформаційно-аналітичне за-
безпечення управління фінансовими ресурсами
суб'єктів господарювання — це процес безперервного
цілеспрямованого підбору інформації, необхідної для
підготовки і прийняття фінансових рішень. Воно фор-
мується шляхом чіткої взаємодії інформаційних потоків
та застосуванні сучасних систем пошуку, збереження,
відтворення й передачі інформації. Тому основним його
завданням має бути адаптивна організація процесів збо-
ру інформації в умовах постійної мінливості ринкової
інфраструктури, оцінка отриманої інформації та її ви-
важене використання для прийняття фінансових рішень,
аналіз встановлених орієнтирів. Це обумовлює не-
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обхідність формування єдиного інформа-
ційно-аналітичного простору, який ство-
рить умови для застосування інтегровано-
го підходу до функцій інформаційно-ана-
літичного забезпечення управління фінан-
совими ресурсами суб'єктів господарю-
вання. Їх представлено на рисунку 1.

Реалізацію функцій інформаційно-
аналітичного забезпечення управління
фінансовими ресурсами суб'єктів господа-
рювання доцільно здійснювати на основі
формування та узгодженого використан-
ня його складових. Інформаційна і аналі-
тична складові утворюються шляхом ви-
окремлення в них зовнішньої і внутріш-
ньої частин. Інформаційна зовнішня нор-
мативна складова характеризує вимоги за-
конодавства щодо діяльності суб'єктів
господарювання, які представлені в кодек-
сах, законах, постановах, наказах, рішен-
нях та інших нормативно-правових актах.

Інформаційна зовнішня діагностична
складова відображає інформацію про на-
укові дослідження у сфері фінансового
менеджменту. Інформаційна внутрішня
нормативна складова базується на вимо-
гах зовнішньої нормативної складової та
характеризується положеннями, інструк-
ціями, наказами суб'єктів господарювання. Інформац-
ійна внутрішня діагностична складова містить інформа-
цію про ринкову інфраструктуру, а також перспективи
виникнення нових відносин з контрагентами ринку з
урахуванням специфіки господарської діяльності.

Аналітична зовнішня нормативна складова пред-
ставлена статистичними даними за видами та суб'єкта-
ми економічної діяльності, які формуються щорічного
органами статистичного управління. Аналітична зовні-
шня діагностична складова відображає розроблені ме-
тодики та системи показників управління фінансовими
ресурсами. Аналітична внутрішня нормативна складова
характеризується затвердженими методичними підхо-
дами до управління фінансовими ресурсами суб'єктів
господарювання, які відображають специфіку підприє-
мницької діяльності.

Аналітична внутрішня діагностична складова відоб-
ражає інформацію про динаміку основних показників
діяльності, учасників фінансових відносин, особливості
розширення та скорочення, а також параметри фінан-
сових потоків.

Комунікативна функція інформаційно-аналітичного
забезпечення управління фінансовими ресурсами
суб'єктів господарювання проявляється у встановленні
взаємозв'язків між складовими системи та між складо-
вими системи фінансових відносин. Інформація, пред-
ставлена системою параметрів фінансових потоків, є спо-
лучною ланкою в поведінці учасників фінансових відно-
син і визначає вибір відповідних дій у напряму створення
їх цінності, що значно знижує ризики невизначеності під
час руху фінансових ресурсів. Поряд з цим, комунікативні
властивості проявляються через сумісність систем фінан-
сового та управлінського бухгалтерського обліку, сис-
теми показників та бюджетів управління фінансовими
ресурсами суб'єктів господарювання, а також гармоні-
зацію інтересів учасників фінансових відносин у напря-
му отримання економічних вигод.

Релевантна функція реалізується шляхом форму-
вання звітності для цілей управління фінансовими ре-
сурсами. Вона передбачає підбір системної фінансової
та не фінансової інформації, яка генерується суб'єктом
господарювання, а також інформації про зміни на рин-
ку та стан інфраструктури, яку доцільно використати
для покращення параметрів фінансових потоків під
впливом відповідних фінансових рішень. Для її реалі-
зації важливим є формування за результатами ведення

управлінського і фінансового обліку якісної інформації,
необхідної для обгрунтування й прийняття ефективних
фінансових рішень, а також забезпечення стратегічної
обгрунтованості показників і форм звітності у напрямі
вибору моделі управління фінансовими ресурсами.

Аналітична функція передбачає можливості оцінки
стану управління фінансовими ресурсами суб'єктів гос-
подарювання та розробки фінансових рішень щодо усу-
нення виявлених недоліків. Характер її впливу прояв-
ляється через існуючі методичні підходи до управління
фінансовими ресурсами. Оцінки, отримані за результа-
тами аналізу, є основою для планування фінансових по-
токів в поточній та довгостроковій перспективі, а також
розробки заходів з удосконалення управління ними.

Прогнозна функція створює умови для формуван-
ня інформації, необхідної для оцінки перспектив роз-
витку суб'єкта господарювання шляхом побудови про-
гнозних схем руху фінансових потоків, моделювання
раціональних траєкторій руху та вибору оптимальних
прогнозних сценаріїв. Будь-які зміни у складі учасників
фінансових відносин впливають на параметри фінансо-
вих потоків та вимагають перегляду траєкторій їх руху.
Завдяки досконалому інформаційно-аналітичному за-
безпеченню суб'єкт господарювання буде спроможним
конкретизувати потреби учасників фінансових відносин,
узгоджувати їх вимоги, відслідковувати рух фінансових
потоків, забезпечувати формування необхідних пара-
метрів та оперативно коригувати дії елементів.

Поряд із зазначеними функціями та складовими
інформаційно-аналітичне забезпечення управління
фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання має
відображати наявність певних критеріїв оцінки, оскіль-
ки умови та особливості діяльності різних суб'єктів гос-
подарювання істотно відрізняються. Критерії ефектив-
ності є оціночним показником, що найбільш повно й з
різних боків відображає поставлену мету та дозволяє
кількісно визначити повноту реалізації даної мети за ва-
ріантами рішень [4, с. 156]. Варто зауважити, що кожен
із критеріїв ефективності управління є складною вели-
чиною, елементами якої є певні параметри, що необхід-
но оптимізувати для дотримання вимог критерію. Кри-
терій, що характеризує ефективність інформаційно-ана-
літичного забезпечення управління фінансовими ресур-
сами суб'єктів господарювання, мають оптимізувати па-
раметри фінансових потоків та базуватися на кількісній
оцінці ступеня досягнення поставлених завдань, бути
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Рис. 1. Склад та функції інформаційно-аналітичного забезпечення
управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання
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науково обгрунтованими та побудованими з урахуван-
ням положень концепції управління фінансовими ресур-
сами, забезпечувати порівняння результатів з витратами
на його організацію, комплексно враховувати вплив
зовнішніх і внутрішніх чинників різних аспектів, надава-
ти можливість порівняння значень аналогічних показ-
ників. Відображаючи різні види та напрями руху фінан-
сових ресурсів, критерії управління фінансовими ресур-
сами можуть характеризуватися прямим чи оберненим
зв'язком. При цьому одні критерії управління фінансо-
вими ресурсами можуть створювати умови для дотриман-
ня або недотримання інших. У цьому напряму на основі
аналізу причинно-наслідкових зв'язків між критеріями,
доцільно визначити пріоритетні для конкретних умов
функціонування суб'єктів господарювання критерії.

Вибір інструментів інформаційно-аналітичного за-
безпечення управління фінансовими ресурсами суб'єктів
господарювання має здійснюватися шляхом врахування
його мети та завдань, які визначають комплекс організа-
ційно-управлінських дій. Дієвість зазначеного комплек-
су забезпечується доцільністю та обгрунтованістю ме-
тодів адміністрування, мотивування, обліку, планування,
бюджетування, внутрішнього контролю, моніторингу та
діагностики. Ці методи є досить складними і потребують
відповідного досвіду використання. Від складу та повно-
ти їх використання залежить процес розробки, впровад-
ження та реалізації механізму управління фінансовими
ресурсами суб'єктів господарювання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, представлений підхід до побудови

інформаційно-аналітичного забезпечення управління
фінансовими ресурсами дозволить забезпечити інтегру-
вання інтересів зацікавлених осіб у процесі фінансово-
го управління, узгодження стратегічних, тактичних,
оперативних фінансових планів, що забезпечить вста-
новлення оптимальних обсягів фінансових ресурсів та
мінімізацію відхилень у показниках, оперативність,
точність, повноту, своєчасність інформації про відпо-
відність параметрів фінансових і матеріальних потоків,
їх вплив на ефективність функціонування суб'єкта гос-
подарювання, правильність розподілу фінансових ре-
сурсів за напрямами формування та використання, а
також оптимальність схем руху фінансових потоків між
каналами постачань, встановлення на основі аналізу
вхідних та вихідних фінансових потоків потенційних
можливостей скорочення витрат на виконання госпо-
дарських операцій. Разом з цим, необхідним є вирішен-
ня комплексу завдань щодо забезпечення дієвості
інформаційно-аналітичного забезпечення управління
фінансовими ресурсами, до яких відносяться створен-
ня сприятливих умов для залучення інвестицій, розвит-
ку державно-приватного партнерства, інтенсифікації
процесу розробки і впровадження нових технологій та
прискорення їх практичного використання, вдоскона-
лення системи забезпечення виробництва якісними си-
ровинними ресурсами, створення науково-виробничих
структур та кластерів на основі повного технологічно-
го циклу.
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