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У статті розглянута інвестиційна діяль-
ність підприємств в управління фінансовими 
ресурсами на основі моделювання в сучасних 
умовах. Обґрунтовано, що господарська 
і фінансова діяльність підприємств повинна 
бути спрямована на досягнення найвищих 
результатів для забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства, його продукції 
на ринку. У статті визначені в загальному 
вигляді джерела розбалансованості фінан-
сових потоків, які впливають на оптималь-
ність рішень фінансового менеджменту: 
соціально-економічні; міжгалузеві; техно-
логічні; виробничі; розрахунково-фінансові; 
інвестиційні. Визначено вимоги до систем 
моделей оптимізації. Виявлено, що на прак-
тиці системи мають, як правило, змішаний 
характер за превалювання одного з типів. 
Доцільним є застосування моделювання для 
дослідження складних систем (зі значною 
кількістю елементів, зв’язків, рівнів, тощо), 
до яких належить і фінансовий менеджмент, 
орієнтований на підвищення ефективності 
залучення фінансових ресурсів. У статті 
визначено фінансові інструменти, до яких 
належать договори, в результаті яких 
виникають фінансові активи у одного гос-
подарюючого суб’єкта та фінансові пасиви 
в іншого.
ключові слова: фінансові ресурси, оптиміза-
ція, моделювання, управління, підприємство.

В статье рассмотрена инвестиционная 
деятельность предприятий с точки зре-

ния управления финансовыми ресурсами 
на основе моделирования в современных 
условиях. Обосновано, что хозяйственная 
и финансовая деятельность предприятий 
должна быть направлена на достижение 
наивысших результатов для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия, его 
продукции на рынке. В статье определены в 
общем виде источники разбалансированно-
сти финансовых потоков, которые влияют 
на оптимальность решений финансового 
менеджмента: социально-экономические, 
межотраслевые, технологические, про-
изводственные, расчетно-финансовые, 
инвестиционные. Определены требования 
к системам моделей оптимизаций. Выяв-
лено, что на практике системы имеют, как 
правило, смешанный характер при превали-
ровании одного из типов. Целесообразным 
является применение моделирования для 
исследования сложных систем (со значи-
тельным количеством элементов, связей, 
уровней и прочее), к которым относится 
и финансовый менеджмент, ориентирован-
ный на повышение эффективности при-
влечения финансовых ресурсов. В статье 
определены финансовые инструменты, 
к которым относятся договора, в резуль-
тате которых возникают финансовые 
активы у одного хозяйствующего субъекта 
и финансовые пассивы у другого.
ключевые слова: финансовые ресурсы, 
оптимизация, моделирование, управление, 
предприятие.

The article discusses the investment activities of enterprises in terms of financial management based on modeling in modern conditions. It is substanti-
ated that the economic and financial activities of enterprises should be aimed at achieving the highest results in order to ensure the competitiveness of the 
enterprise and its products on the market. Only the achievement of the highest results can to some extent guarantee the effective development of the enter-
prise in the long term. The effective development of the enterprise in the future is inextricably linked with the optimal management of financial resources. 
For proper optimization, you need a correct and clear choice of optimization criteria in accordance with which the search for the most optimal solution will 
occur. The article defines in a general way the sources of the imbalance of financial flows that affect the optimality of financial management decisions: 
socio-economic; intersectoral; technological; production; settlement and financial; investment. The requirements for the systems of optimization models, 
which can be of two types: discrete and continuous. In a discrete system, state parameters change at different periods of time at the moment of fixing the 
state of an object. In a continuous system, the parameters change with a given regularity. It is revealed that in practice systems are usually mixed in nature 
when one of the types prevails. It is advisable to apply modeling to the study of complex systems (with a significant number of elements, connections, levels, 
etc.), which include financial management, aimed at improving the efficiency of attracting financial resources. The article defines the financial instruments to 
which the contracts relate; as a result of which financial assets arise from one business entity and financial liabilities from another. Financial relations perme-
ate all links and levels of an economic entity, as a result of which, without optimizing the management of financial resources, primarily based on modeling, 
it is impossible to achieve the highest financial and economic results and thus guarantee its place in the market.
Key words: financial resources, optimization, modeling, management, enterprise.

оПтиміЗаціЯ уПравліннЯ фінансовими ресурсами ПідПриЄмства 
на основі моделЮваннЯ: теоретичні асПекти
OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES  
OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF MODELING: THEORETICAL ASPECTS

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність 
має суттєвий вплив на ключові результати націо-
нальних і глобальних фінансових систем, а сту-
пінь і напрям її результуючого впливу на гармоній-
ний розвиток економіки багато в чому залежить 
від структурованості і якості взаємодії учасників. 
Ефективно проведена суб’єктами господарської 
діяльності фінансова політика щодо формування та 
використання фінансових ресурсів є головним аргу-
ментом успішної реалізації інвестиційних проектів.

Сучасна постановка завдання вдосконалення 
менеджменту фінансових ресурсів підприємств 

повинна виключати фіксацію максимальних фінан-
сових результатів, оскільки це позбавляє суб’єктів 
господарювання можливості довгострокового роз-
витку. За динамічної постановки проблеми, адек-
ватної реальному економічному середовищу, 
потрібне розроблення і застосування цілої низки 
критеріїв, які вичерпно описують зовнішні параме-
три середовища і внутрішні параметри суб’єкта.

Склад моделі, яка описує фінансово-господар-
ську діяльність суб’єкта, доцільно визначити як 
логічно взаємопов’язану сукупність параметрів, 
необхідних для опису системи на певний момент 
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часу відповідно до завдань дослідження, що дає 
змогу отримувати рішення, спадкоємні щодо 
попередніх. Під час дослідження моделі управ-
ління фінансовими ресурсами параметрами стану 
можуть слугувати відносні та абсолютні показ-
ники ендогенного й екзогенного середовища, що 
характеризують фінансовий стан та результати 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта еко-
номіки, ринкові умови тощо. У загальному вигляді 
джерела розбалансованості фінансових потоків, 
які впливають на опціонність та оптимальність 
рішень фінансового менеджменту підприємств, та 
характер їх прояву можна навести таким чином:

– соціально-економічні (коливання валютних 
курсів і процентних ставок, інфляційні очікування; 
латентний попит і цінові коливання на ринку; 
локальний і проциклічний характер ринку; високий 
рівень транзакційних витрат; недостатній рівень 
кваліфікації кадрів);

– міжгалузеві (зміна вартості залучених і пози-
кових джерел; зміна рівня конкуренції і ємності на 
ринку; зміна попиту і пропозицій на ринку товарів-
субститутів і товарів-комплементів; фінансовий 
стан і платоспроможність замовників; випереджа-
юче зростання індексу цін виробників матеріалів 
і комплектуючих);

– технологічні (незбалансованість структури 
та обсягу портфеля замовлень; неадекватна орга-
нізаційно-правова структура і розмір господарю-
ючого суб’єкта; залежність від постачальників 
і замовників);

– виробничі (невідповідна наявність і незадо-
вільний стан основних виробничих фондів; від-
сутність широкої практики застосування сучасних 
технологій і масового застосування нової техніки; 
високі ризики невиконання або порушення контр-
агентами субконтрактів; низька продуктивність 
праці; недостатня для ринку якість);

– розрахунково-фінансові (відсутність пози-
тивної кредитної історії; порушення порядку роз-
рахунків за договорами; неоптимальний розподіл 
сукупного капіталу; залежність від постачальників 
і замовників);

– інвестиційні (незбалансованість структури та 
обсягу портфеля замовлень; неадекватна орга-
нізаційно-правова структура і розмір господарю-
ючого суб’єкта; порушення параметрів технічних 
завдань, проектно-конструкторської документації, 
техніко-економічних обґрунтувань, калькуляцій-
них розрахунків).

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченню проблеми управління фінансо-
вими ресурсами присвячена значна кількість 
теоретичної та емпіричної літератури. Ця тема 
активно досліджувалася такими дослідниками, як: 
І.О. Бланк [1], О.Д. Данілов [8], Г.Г. Кірейцев [2], 
В.В. Ковальов [3], Е.В. Негашев [10], А.М. Поддє-
рьогін [6], В.П. Ходаківська [8], А.Д. Шеремет [10] 

та інші. Аналіз академічних публікацій показав, 
що наявні моделі управління фінансовими ресур-
сами підприємства не дають змоги визначати 
оптимальну структуру фінансових ресурсів, не 
враховують багатьох чинників, що характеризують 
результати не тільки фінансової, а й інших сфер 
діяльності підприємства. Також залишається дис-
кусійним питання тлумачення економічної сутності 
фінансових інструментів, які є основою моделі 
управління фінансовими ресурсами.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження та вдосконалення процесів управління 
фінансовими ресурсами підприємств на основі 
моделювання цих процесів.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Коротко охарактеризуємо вимоги, що 
пред’являються до систем моделей оптимізації, 
що дасть змогу, з одного боку, уточнити тип моделі, 
що розробляється, а з іншого – пояснити вимоги 
до критеріїв систем і їх критичних умов. Є системи 
двох типів: дискретні і безперервні. У дискретній 
системі параметри стану змінюються в різні пері-
оди часу на момент фіксування стану суб’єкта або 
об’єкта. Прикладом змінних дискретної системи 
можуть слугувати показники фінансового стану 
підприємств, розраховані за даними балансу. 
У безперервній системі параметри змінюються 
із заданою регулярністю. Фінансові результати 
за попередній або на прогнозований період – це 
приклад безперервної системи. На практиці сис-
тема показників рідко є повністю дискретною або 
повністю безперервною. Але в кожній системі, як 
правило, превалює один тип змін.

Системи моделювання управління фінансо-
вими ресурсами підприємств слід розглядати як 
системи, які неможливо віднести ні до повністю 
дискретних, ні до повністю безперервних, що зако-
номірно приводить до виникнення необхідності 
у створенні моделі, яка об’єднує в собі всі аспекти 
як дискретно-подійного, так і безперервного моде-
лювання, в результаті чого виходить комбіноване 
безперервно-дискретне моделювання. Оптиміза-
ційні моделі разом з імітаційними й експертними 
утворюють блок проблемно-орієнтованих моделей, 
спрямованих на пошук кращих підприємницьких 
рішень, і передбачають їх подальшу реалізацію.

Методи імітаційного моделювання дають змогу 
отримати кількісні характеристики функціонування 
суб’єкта економіки. У процесі імітації фіксується 
певний стан системи, вимірюються вихідні показ-
ники, обчислюються характеристики якості функ-
ціонування системи.

Моделювання застосовується для дослідження 
складних систем, до яких відноситься фінансовий 
менеджмент, орієнтований на підвищення ефек-
тивності залучення фінансових ресурсів.

Першим етапом побудови динамічної моделі 
управління фінансовими ресурсами, що врахо-
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вує умови ентропії, є обґрунтування критеріїв, за 
якими буде оцінюватися ефективність прийнятих 
рішень. Набір критеріїв, який використовується 
для побудови моделей, повинен мати властивості 
повноти, дієвості, розкладності, ненадлишковості 
і мінімальної розмірності [5].

Ядром моделі управління фінансовими ресур-
сами підприємств є фінансові інструменти. Дис-
кретно-безперервна модель щодо фінансових 
інструментів розкривається через мінливість 
(математичне очікування) зобов’язань – дебітор-
ської і кредиторської заборгованості.

Договірна природа фінансових інструментів 
витікає з визначення зобов’язань відповідно до 
визначення у Цивільному кодексі України, в якому 
зазначено, що зобов’язанням є правовідношення, 
в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчи-
нити на користь другої сторони (кредитора) певну 
дію (передати майно, виконати роботу, надати 
послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися 
від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), 
а кредитор має право вимагати від боржника вико-
нання його обов’язку [9, ст. 509]. Це свідчить про 
необхідність оцінки зобов’язання як дії, яке має 
відбутися в найближчому майбутньому, і саме це 
перетворює самі зобов’язання в предмет купівлі-
продажу. Будь-який фінансовий інструмент – це 
якийсь логічний засіб, що формально висту-
пає у формі договору для доцільного отримання 
фінансового результату – прибутку.

Робота з фінансовими інструментами часто 
має дуже складний характер і нині вимагає не 
тільки математичного апарату, використовува-
ного в традиційних фінансах, але і таких методів, 
як теорія ігор, математична статистика й інші, ще 
більш складні досягнення економіко-математич-
ної сфери.

Згідно з П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» 
фінансовий інструмент – контракт, який одночасно 
приводить до виникнення (збільшення) фінансо-
вого активу в одного підприємства і фінансового 
зобов’язання або інструмента власного капіталу 
в іншого [7]. Подібне визначення наведено в Міжна-
родному стандарті бухгалтерського обліку 32 Фінан-
сові інструменти: фінансовий інструмент – це 
будь-який контракт, який приводить до виникнення 
фінансового активу у одного суб’єкта господарю-
вання та фінансового зобов’язання або інструмента 
капіталу в іншого суб’єкта господарювання [4].

Тобто фінансові інструменти – це договори, 
в результаті яких одночасно виникають фінан-
сові активи в одного господарюючого суб’єкта та 
фінансові пасиви – в іншого.

Фінансові активи складаються з грошових 
коштів та їх еквівалентів, дебіторської забор-
гованості, цінних паперів та інших фінансових 
інвестицій, інших фінансових активів, а фінансові 
пасиви – це зобов’язання перед іншими господа-

рюючими суб’єктами (кредиторська заборгова-
ність) і вкладення інших господарюючих суб’єктів 
у власний капітал. Інакше кажучи, фінансові 
інструменти – це засоби, що дозволяють, по суті, 
створювати дебіторську заборгованість у одного 
підприємства й одночасно кредиторську заборго-
ваність – у іншого.

Всі інструменти мають фінансову основу, 
і гроші зовсім не є винятком. Під час визначення 
фінансового інструмента маються на увазі лише ті 
договори, в результаті яких змінюються фінансові 
активи, зобов’язання або капітал.

висновки з проведеного дослідження. Про-
цес побудови моделі управління фінансовими 
ресурсами підприємства націлений на досяг-
нення оптимального сукупного результату діяль-
ності суб’єкта господарської діяльності, тобто 
пошук оптимального рішення зачіпає показники, 
що характеризують результати не тільки фінан-
сової, а й виробничої, комерційної, комунікатив-
ної сфер діяльності підприємства. У таких ситу-
аціях завдання оцінки ефективності вирішується 
за допомогою методу багатоцільової оптимізації, 
який припускає використання кількох критеріїв 
оптимальності.
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OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE  
ON THE BASIS OF MODELING: THEORETICAL ASPECTS

Effectively conducted by economic entities financial policy in relation to the formation and use of financial 
resources is the main argument for the successful implementation of investment projects. In the study of the 
model of financial resources management, state and relative indicators of the endogenous and exogenous 
environment characterizing the financial condition and the results of the financial and economic activities of the 
economic subject, market conditions, etc. can serve as state parameters.

Thе purpose of the article is to research and improve the management of financial resources of enterprises 
based on the modeling of these processes.

The article discusses the investment activities of enterprises in terms of financial management based on 
modeling in modern conditions. It is substantiated that the economic and financial activities of enterprises 
should be aimed at achieving the highest results in order to ensure the competitiveness of the enterprise and 
its products on the market. Only the achievement of the highest results can to some extent guarantee the effec-
tive development of the enterprise in the long term. The effective development of the enterprise in the future 
is inextricably linked with the optimal management of financial resources. For proper optimization, you need a 
correct and clear choice of optimization criteria in accordance with which the search for the most optimal solu-
tion will occur. The article defines in a general way the sources of the imbalance of financial flows that affect 
the optimality of financial management decisions: socio-economic; intersectoral; technological; production; 
settlement and financial; investment.

The requirements for the systems of optimization models, which can be of two types: discrete and continu-
ous. In a discrete system, state parameters change at different periods of time at the moment of fixing the state 
of an object. In a continuous system, the parameters change with a given regularity. It is revealed that in prac-
tice systems are usually mixed in nature when one of the types prevails. It is advisable to apply modeling to 
the study of complex systems (with a significant number of elements, connections, levels, etc.), which include 
financial management, aimed at improving the efficiency of attracting financial resources.

The article defines the financial instruments to which the contracts relate; as a result of which financial 
assets arise from one business entity and financial liabilities from another. Financial relations permeate all 
links and levels of an economic entity, as a result of which, without optimizing the management of financial 
resources, primarily based on modeling, it is impossible to achieve the highest financial and economic results 
and thus guarantee its place in the market.

The article may be useful in developing models of financial flows and the financial condition of enterprises, 
as well as in training specialists in this area.

Some theoretical aspects of building models of financial flows and the financial condition of a modern busi-
ness entity are considered.


