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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ  
ПІДПРИЄМСТВА: БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Функціонування підприємств в скла-

дних конкурентних умовах вимагає від ме-
неджменту підприємства пошуку найбільш 
ефективних методів, форм та підходів до 
організації управлінського процесу. При 
чому динамічність розвитку зовнішнього 
середовища висуває все більш жорсткі ви-
моги до надійності та працездатності самої 
системи управління підприємством та її 
підсистем. Система управління фінансови-
ми потоками будучи складовою комплекс-
ної системи управління підприємством 
віддзеркалює найбільш динамічні процеси, 
що відбуваються у господарській діяльнос-
ті підприємства, а саме процес формуван-
ня, розподілу та руху вхідних та вихідних 
фінансових потоків підприємства. В цих 
умах необхідно чітко встановити вимоги 
до базових характеристик системи, визна-
чити взаємозв’язок між зміною базових 
параметрів фінансових потоків (обсяги, 
швидкість, регулярність, напрями руху, 
джерела формування) та зміною базових 
характеристик системою. 

Роботи І. Ансоффа [1], М. Мескона, 
М. Альберта та Ф. Хедоурі [2], П. Друкера 
[3], Л. Глиненко та О. Лужко [4] та інших 
науковців, присвячені характеристикам си-
стеми управління підприємством в цілому, 
не враховують особливостей формування, 
розподілу та руху фінансових потоків, під-
вищеного рівня динамічності та рухливості 
об’єкта управління (фінансових потоків), 
не віддзеркалюють особливого характеру 
фінансових відносин, що виникають в 
процесі управління фінансовими потоками.  

Роботи, які розглядають саме аспект 
управління фінансовими потоками підпри-
ємства, містять лише частковий опис від-
повідних характеристик і не дають повної 
характеристик системи управління фінан-
совими потоками. Так, наприклад, в роботі 
Г. Баранець [5] управління фінансовими 
потоками зводиться до вирішення задачі 

управління запасами та вибору інструмен-
тів розрахунку (вексель), в роботі Л. Яст-
рубецької [6] – до оптимізації обсягу лікві-
дних коштів та формування страхового за-
лишку. Ці роботи взагалі не містять харак-
теристик системи управління фінансовими 
потоками, а розглядають цей процес лише 
як елемент загального механізму управлін-
ня, не виокремлюючи в систему. 

Більш комплексні підходи представ-
лені в роботах А. Бабенко [7], яка визначає 
цілі, задачі, принципи та функції управлін-
ня фінансовими потоками підприємства, та 
Г. Ковальчук [8], яка представила модель 
управління фінансовими потоками. Однак, 
як в першому, так і в другому випадку 
управління зводиться до вирішення однієї 
окремої задачі, яка дає відповіді лише на 
дуже вузьке коло питань, і не задовольняє 
базовим положенням теорії систем. 

Роботи Г. Азаренкової [9, С. 81-103] 
та Л. Руденко [10, С. 170-200] містять бі-
льше концептуальних положень щодо сис-
теми управління фінансовими потоками, 
однак як в першій, так і у другій роботі 
практично відсутні базові характеристики 
самої системи, а представлені принципи 
функціонування системи [9, С. 102] та Л. 
Руденко [10, С. 163] лише частково харак-
теризують її діяльність. Більш того, оскі-
льки роботи присвячені руху фінансових 
потоків на макро- [9] та мезо- [10] рівнях, а 
конкретизація подана для відповідно бан-
ківської сфери та транснаціональних ком-
паній (на прикладі закордонних), застосу-
вання розроблених положень до промисло-
вого підприємства є проблематичним. 

Відповідно, питання надання уза-
гальненої найбільш повної характеристики 
самої системи управління фінансовими по-
токами як складової комплексної системи 
управління підприємством потребує роз 
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робки та обґрунтування. 
Метою даного дослідження є визна-

чення та обґрунтування базових характе-
ристик системи управління фінансовими 
потоками з точки зору теорії систем та на 
основі системно-потокового підходу. 

Згідно з положеннями системно-по-
токового підходу управління фінансовими 
потоками підприємства [11] слід розгляда-
ти як безперервне функціонування склад-
ної багаторівневої динамічної впорядкова-
ної системи, діяльність якої спрямована на 
формування, обслуговування, розподіл та 
рух таких фінансових потоків, які забезпе-
чували б стале збільшення ринкової варто-
сті підприємства як об’єкта інвестування. 
Ґрунтуючись на існуючих класифікаціях 
систем та характеристиках окремих класи-
фікаційних груп [12, С. 26-36, 13, С. 149-
162, 14, С. 41-51], можемо визначити та 
обґрунтувати основні ознаки, які властиві 
системі управління фінансовими потоками. 
Згідно до традиційних класифікаційних 
груп за системоутворюючими властивос-
тями система управління фінансовими по-
токами підприємства може бути віднесена 
до складної омнікаузальної системи з імо-
вірнісною дією та інтеркаузальною склад-
ною багаторівневою структурою, оскільки 
вона характеризується наступними поло-
женнями: 

− система має розгалужену структу-
ру як по горизонтальних, так і по вертика-
льних рівнях управління, особливо це с о-
сується великих підприємств;  

т

− структура системи формується під 
впливом внутрішніх властивостей, особли-
востей організації управління ресурсами та 
потоками підприємства, піддається ціліс-
ному опису, який дає повну інформацію 
про систему, її елементи, функції, зв’язки, 
механізми роботи, що дозволяє прогнозу-
вати її поведінку; 

− існує значна кількість взаємо-
пов’язаних, взаємозалежних та взаємодію-
чих елементів, які виконують певний пере-
лік функцій, поєднаних у комплексні фун-
кції системи та спрямовані на досягнення 
мети дії системи; 

− не дивлячись на високу склад-
ність, розгалуженість та розгалужені взає-

мозв’язки між процесами в системі, вона 
піддається опису за допомогою певних ме-
тодів, моделей та механізмів, з імовірніс-
ною зміною окремих параметрів. Врахо-
вуючи велику кількість факторів, які впли-
вають на діяльність системи та їх імовірні-
сний характер, повністю передбачити ре-
зультати діяльності системи неможливо, 
однак з певною апроксимацією можна 
отримати орієнтовні результати, тобто мо-
жливо отримати прогноз функціонування 
системи. 

Зміна елементів системи, базових па-
раметрів вхідних та вихідних потоків від-
бувається з певним рівнем імовірності. 
Тобто дії та управлінські рішення, які фо-
рмуються системою, варіюються в залеж-
ності від умов внутрішнього та зовнішньо-
го середовища, а, відповідно, і припуска-
ється неоднозначність дій, багатоваріант-
ність вибору рішень. Тобто, система є не-
рефлексивною. 

Оскільки ми визначили, що система 
управління фінансовими потоками підпри-
ємства є складною системою, необхідно 
охарактеризувати основні властивості цієї 
системи. В менеджменті існує багато ду-
мок, якими саме властивостями повинна 
характеризуватись система управління. Так 
система управління, яка була розроблена 
Т. Батею ще в 1930 р. [15, С. 103], перед-
бачала інтегративність, цілісність орієнта-
ції, інноваційність, самоврядування, авто-
номія, інтерактивність, гнучкість системи 
управління. Модель життєздатної системи 
С. Біра [12, С. 186-200] базується на прин-
ципах керованості, здатності навчатись, 
адаптуватись та розвиватись. В монографії 
[16, С. 71] відмічається, що до системних 
вимог відносяться адаптивність, гнучкість, 
вдосконалення, економічність.  

Надамо характеристику властивостей 
стосовно системи управління фінансовими 
потоками (табл. 1). На основі перелічених 
в табл. 1 властивостей та ґрунтуючись на 
особливостях системи управління фінансо-
вими потоками [11], можемо стверджува-
ти, що система характеризується наступ-
ними ознаками: 

1) В системі присутні: структурні, 
генетичні зв’язки, зв’язки координації, вза-
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ємодії елементів та субординації (ієрархіч-
ність рівнів, горизонтів управління, взає-
мозалежність елементів, походження од-
них елементів з інших); керуючі механізми 
(стратегічного, тактичного та оперативного 
управління, забезпечення гнучкості, адап-
тивності, надійності, стійкості та життє-
здатності, взаємодії з зовнішнім середови-
щем, відновлення працездатності системи, 
ін.), через які система впливає на характер 
функціонування та розвитку елементів та 
підсистем. 

Система як цілісне утворення визна-
чає властивості елементів та підсистем; 
проявляє більшу активність ніж окремі 
елементи та підсистеми, оскільки саме сис-
темний підхід в управлінні фінансовими 
потоками забезпечує певну їх впорядкова-
ність, спрямованість на досягнення поста-
вленої цілі при наявності певної кількості 
ступенів свободи для елементів та підсис-
тем, оскільки їх діяльність та базові пара-
метри фінансових потоків носять імовірні-
сний характер.  

В процесі розвитку системи відбува-
ється постійне оновлення елементів систе-
ми та підсистем, їх вдосконалення, а якісне 
перетворення елементів та підсистем від-
бувається одночасно з вдосконаленням са-
мої системи. 

Узагальнюючи наведені характерис-
тики можемо стверджувати, що система 
управління фінансовими потоками підпри-
ємства ї органічною цілісною неадитивною 
системою. 

Класифікація систем за ознакою сту-
пеня взаємодії з зовнішнім середовищем на 
відкриті та закриті, характеристика цих 
класифікаційних груп [13, С.157-158] та си-
стемно-потоковий підхід до управління фі-
нансовими потоками підприємства [11, до-
зволяє констатувати, що система управлін-
ня фінансовими потоками є відкритою сис-
темою, оскільки саме взаємодія з зовнішнім 
середовищем є необхідною умовою існу-
вання самої системи, вхідні та вихідні фі-
нансові потоки є результатом фінансових 
відносин підприємства, а, відповідно, і ре-
зультатом його взаємодії з зовнішнім 
середовищем.  

Слід також відмітити, що діяльність 

окремих елементів та підсистем ґрунтуєть-
ся на інформаційних потоках, які надхо-
дять як з зовнішнього, так і з внутрішнього 
середовища. 

Крім того, кількісні параметри цілі 
функціонування системи управління фі-
нансовими потоками та ступень її досяг-
нення також формується в результаті взає-
модії системи з зовнішнім середовищем. 

Як було зазначено вище, основною 
ціллю функціонування системи управління 
фінансовими потоками є забезпечення ста-
ле збільшення ринкової вартості підприєм-
ства як об’єкта інвестування. Тобто в сис-
темі чітко формулюються ціль, яка містить 
як кількісні, так і якісні елементи. Відпові-
дно, система є цілеорієнтованою. 

При побудові системи управління фі-
нансовими потоками підприємства слід 
враховувати, що, як і будь-яка інша систе-
ма, вона підпорядковується загальносисте-
мним закономірностям. Так при зменшенні 
рівня організованості системи (збільшенні 
ентропії) система поступово наближається 
до стану хаосу. Тобто при системі управ-
ління фінансовими потоками повинна пе-
редбачати постійну перевірку міцності 
зв’язків та взаємної відповідності окремих 
елементів системи. Ці функції слід реалі-
зовувати шляхом створення дієвої системи 
моніторингу та контролю, який спрямова-
ний не тільки на відслідковування базових 
параметрів вхідних та вихідних потоків, а і 
рівня організованості системи, яка прояв-
ляється у своєчасності, якості виконання 
функцій її елементами. Взаємозв’язки еле-
ментів системи, їх якість, міцність та від-
повідність обумовлюють потенціал систе-
ми, який при дотриманні властивості неге-
нтропії є більшим за потенціал окремих її 
елементів. 

Як витікає з системно-потокового 
підходу [11], система управління фінансо-
вими потоками носить циклічний характер, 
який ґрунтується на ефективній організації 
зворотного зв’язку та законах внутрисис-
темної та міжсистемної конвергенції. Цей 
зворотній зв'язок, цілісність та відкритість 
системи дозволяють їй утримувати рівно-
вагу при зовнішніх впливах (гомеостатич-
ність системи).  
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Таблиця 1 
Необхідні властивості системи управління фінансовими потоками 

Власти-
вість Характеристика 

Неоднор
дність 

і Система складається з декількох груп абсолютно різнорідних елементів, інфраструкту-
рні елементи, моделі та підсистеми), які в свою чергу складаються з багатьох елементів 
та поєднані тісними взаємозв’язками 

Емердже-
нтність 

Властивості окремих елементів системи не можуть самостійно виконувати загальні фу-
нкції системи. Загальні функції системи не дублюють функції її елементів, що обумов-
лено всепроникненістю фінансових потоків в системі управління, різнорідністю елеме-
нтів та специфічністю їх функцій 

Ієрархіч-
ність 

В системі виділяється три рівні управління (нижній, середній та верхній), відповідні їм 
часові горизонти управління (стратегічний, тактичний, оперативний). Функціональні 
підрозділи, що є елементами системи, поділяються за ієрархічними рівнями з наданням 
відповідної ієрархії повноважень щодо управління фінансовими потоками. 

Багато-
функціо-
нальність 

Система здатна реалізовувати комплекс загальних управлінських функцій (планування, 
організація, контроль, мотивація), як і її структурні елементи, яким властиві відповідні 
набори функцій. 

Гнучкість Обов’язкова умова успішного функціонування системи. Система здатна коригувати 
ціль функціонування при зміні умов функціонування та стану її підсистем. Система пе-
редбачає постійний моніторинг та коригування цільових установок в процесі досягнен-
ня певних результатів діяльності як системи в цілому, так і її підсистем та елементів. 

Адаптив-
ність 

Система повинна бути адаптивною, здатною до самонавчання та самоорганізації, що 
проявляється у постійному пошуку найбільш раціональних управлінських рішень на 
основі даних про результати функціонування системи та характеристик зовнішнього 
середовища. 

Надій-
ність 

Нормально функціонуюча система здатна реалізовувати поставлені цілі шляхом повно-
цінного функціонування всіх елементів системи та підсистем на протязі певного пері-
оду часу в межах відповідного горизонту управління з відповідним показниками якості 
та забезпеченням відповідних базових параметрів фінансових потоків підприємства та 
потенціалу їх надходження в майбутньому. 

Стійкість Нормально функціонуючій системі властивий функціональний стан гомеостазу (систе-
много та часткового), при якому в умовах зміни внутрішнього та зовнішнього середо-
вища системи забезпечується її утримання в життєво важливих межах, тобто базові па-
раметри вхідних та вихідних фінансових потоків забезпечують сталий розвиток або 
утримання позицій підприємства. 

Вразли-
вість 

Система здатна отримувати пошкодження при впливі внутрішніх (втрата внутрішніх 
зв’язків між окремими елементами, невиконання певних функцій окремими елемента-
ми, диспропорції у розподілі відповідальності, повноважень та рівні вмотивованості 
персоналу, вплив інших внутрішніх систем в системі «підприємство» та зовнішніх фак-
торів. При цьому рівень пошкоджень, отриманих системою напряму відображається на 
базових параметрах фінансових потоків. 

Життєзд
тність 

а Система повинна бути здатною продовжувати функціонування при відмові або пошко-
дженні окремих елементів системи, втраті зв’язків між ними. В системі передбачене 
постійне коригування вхідних параметрів, зв’язків, механізмів та процедур функціону-
вання в залежності від працездатності окремих елементів системи. 

 
Слід зазначити, що присутність в ме-

ханізмі побудови системи управління фі-
нансовими потоками [11] блоку з визна-
чення «проблемних зон» в процесі руху 
фінансових потоків обумовлено тим, що 
сталість всієї системи визначається сталіс-
тю її окремих елементів. В процесі розвит-
ку системи може посилюватись різниця 

між елементами у темпах змін і виникати 
системні розходження, що може призвести 
до дезорганізації системи, втрати стійкості, 
деградації або взагалі руйнування. Як під-
креслюють автори [13, С. 76] «…будь-яке 
системне розходження потребує організа-
ції спеціально підібраних зв’язків…», тоб-
то своєчасне виявлення «проблемних зон» 
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та системних розходження дає управлінсь-
кому персоналу певний часовий лаг для 
налагодження додаткових взаємозв’язків 
для вирішення виявленої проблеми. 

Система, як і будь-яке утворення, ха-
рактеризується певними параметрами, які 
віддзеркалюють внутрішню організацію, 
зовнішні характеристики, порядок взаємо-
дії з зовнішнім середовищем та між елеме-
нтами системи. Слід зазначити, що пара-
метри системи залежать від тих системоут-
ворюючих умов, в яких вона формується і 
діє. Для системи управління фінансовими 
потоками підприємства можуть бути сфо-
рмульовані наступні умови існування: 

1) Система управління фінансовими 
потоками існує в часі, просторі та знахо-
диться в русі та на відміну від інших сис-
тем, є однією з найбільш рухомих, оскіль-
ки: об’єктом управління є фінансові пото-
ки та їх рух, при цьому параметри об’єкту 
управління постійно змінюються у часі і 
просторі; вхідні фінансові потоки форму-
ючись за межами системи надходять у сис-
тему і в процесі руху підпадаючи під певні 
управлінські дії, змінюють стан системи, 
параметри функціонування її окремих еле-
ментів; вихідні фінансові потоки, тобто 
об’єкт, сформований в межах системи з за-
даними параметрами виходить у зовнішнє 
середовище, тим самим змінюючи стан си-
стеми та окремих її елементів; параметри 
вхідних та вихідних фінансових потоків, їх 
рух та процес управління ними в поточно-
му періоді обумовлює стан системи в май-
бутньому, а, відповідно, і обумовлює ди-
намічний характер поведінки системи. 

2) В системі управління фінансови-
ми потоками існує єдина база для визна-
чення класифікаційних ознак елементів: 
відношення до фінансових потоків підпри-
ємства та забезпечення їх руху. 

3) Об’єкти (фінансові потоки та їх 
рух) та елементи (підрозділи, ресурси, зов-
нішнє середовище, інфраструктурні елеме-
нти, моделі та підсистеми) є автономними 
утвореннями, але мають між собою суттєві 
функціональні зв’язки, які відображаються 
через структуру, інформаційні потоки, 
процедури та механізми взаємодії окремих 
елементів і визначають інтегративні влас-

тивості системи. 
4) Об’єкти, елементи, сукупність 

взаємозв’язків та механізмів функціону-
вання створюють відповідну єдину інтег-
ративні структуру системи управління фі-
нансовими потоками, яка характеризується 
відповідними параметрами. Ці параметри 
знаходяться у взаємозалежності з базовими 
параметрами об’єктів (фінансових потоків) 
та інтегративними властивостями системи. 

Якщо розглядати основні параметри 
системи, то серед багатьох думок щодо їх 
переліку та змісту для системи управління 
фінансовими потоками ключовими є на-
ступні: масштаб, рівень цілісності, рівень 
прозорості, гнучкість, відкритість, інтенси-
вність, інертність. В табл. 2 представлена 
взаємозалежність параметрів системи та 
базових параметрів фінансових потоків 
підприємства. 

Як видно з наведених характеристик, 
кожен параметр системи знаходиться в мі-
цному зв’язку з параметрами об’єкту сис-
теми. Якщо узагальнювати характеристики 
фінансових потоків та взаємний вплив па-
раметрів фінансових потоків та параметрів 
системи, то можна констатувати наступне: 

1. Система управління фінансовими 
потоками стає більш ефективною при під-
вищенні таких параметрів, як цілісність, 
гнучкість та відкритість, оскільки забезпе-
чується більш ефективна взаємодія як між 
елементами системи, так і з зовнішнім се-
редовищем. 

2. Випереджаючі темпи розвитку 
підприємства або системи управління фі-
нансовими потоками призведуть до дисба-
лансу у розвитку та дисгармонії елементів 
системи управління підприємством в ціло-
му та її підсистеми «система управління 
фінансовими потоками». 

3. Зміна параметру інтенсивності си-
стеми управління фінансовими потоками 
повинна відповідати життєвому циклу як 
самого підприємства, так і життєвому цик-
лу системи управління фінансовими пото-
ками. В протилежному випадку виникає 
дисбаланс у обсягах ресурсів, які необхідні 
для нормального функціонування системи 
управління та ефективності самої системи.  
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Таблиця 2 
Взаємозалежність параметрів системи та базових параметрів фінансових потоків підприємства 

 
Фактори, що обумовлюють вплив системи на базові параметри фінансових потоків 

 Параметри 
системи Обсяг Напрям Швидкість Регулярність Джерела 

Масштаб - масштаби та диверсифі-
кованість видив діяльності 
- «ефект масштабу» 
- можливість компенсува-
ти зменшення обсягів фі-
нансових потоків від одно-
го виду діяльності за раху-
нок інших 

- масштаби та дивер-
сифікованість видив 
діяльності 

- наявність споріднених 
фінансово-кредитних уста-
нов 
- відповідність техніко-
технологічно-го та інфор-
маційного забезпечення 

- ритмічність діяльно-
сті; 
- систематичність 
управління; 
- наявність усталеного 
механізму та процедур 
управління 

- наявність споріднених 
фінансово-кредитних 
установ; 
- диверсифікованість 
капіталу; 
- диверсифікованість 
фінансових інструментів 
підприємства 

Цілісність - можливість оперативно-
го  та відповідного реагу-
вання віх елементів системи 
на зміни обсягів потоків 

- можливість комплек-
сного забезпечення 
опанування інновацій-
них напрямів діяльнос-
ті; 
- відповідність напря-
мів цілям, задачам сис-
теми та її елементів 

- пришвидшення потоків 
за рахунок цілісності про-
цесу управління рухом по-
токів 

- можливість операти-
вного  та відповідного 
реагування віх елемен-
тів системи на зміни 
регулярності потоків 

- відповідність управ-
лінських процедур, сис-
теми контролю вимогам 
ФКУ, НБУ, ін. 
- наявність ефективного 
механізму вибору джерел 
фінансування на основі 
комплексної та налаго-
дженої взаємодії елемен-
тів системи 

Прозорість - прозорість процесу над-
ходження, розподілу та ру-
ху потоків; 
- наочність відповідності 
результатів роботи елемен-
тів системи поставленим 
цілям та задачам 
- можливість дієвого моні-
торингу та контролю обся-
гів потоків 

- відповідність напря-
мів цілям, задачам сис-
теми; 
- можливість дієвого 
моніторингу та контро-
лю напрямів руху пото-
ків 

- пришвидшення потоків 
за рахунок прозорого меха-
нізму взаємодії елементів 
системи 
- можливість дієвого моні-
торингу та контролю швид-
кості потоків 

- можливість дієвого 
моніторингу та контро-
лю регулярності пото-
ків; 
- оперативне виявлен-
ня та усунення «вузьких 
місць». 

- відповідність управ-
лінських процедур та 
процедур зв’язності ви-
могам ФКУ, ДКМФП, 
ДКЦБФР, ін. 
- можливість дієвого 
моніторингу та контролю 
джерел формування по-
токів 



 
Фактори, що обумовлюють вплив системи на базові параметри фінансових потоків 

 Параметри 
системи Обсяг Напрям Швидкість Регулярність Джерела 

Гнучкість - можливість компенсува-
ти зменшення обсягів фі-
нансових потоків від одно-
го виду діяльності за раху-
нок інших; 
- можливість отримувати 
додаткові фінансові потоки 
від інноваційної діяльності 

- можливість перероз-
поділу потоків по на-
прямках. 
- Швидке опанування 
інноваційних техноло-
гій та фінансових ін-
струментів 

- збільшення швидкості 
при появі та швидкому 
впровадженні нових техно-
логій та інструментів 
- Збереження швидкості за 
рахунок вчасної адаптації 
до нових умов 

- забезпечення збере-
ження регулярності при 
погіршенні умов 

- швидке пристосування 
до нових умов та інстру-
ментів фінансового рин-
ку, вимог ФКУ, НБУ, ін.; 
- наявність ефективного 
механізму реагування на 
необхідність зміни дже-
рел фінансування 

Відкритість - наявність усталених пар-
тнерських відносин, що за-
безпечують сталі обсяги 
потоків; 
- можливість встановлен-
ня нових зв’язків з економі-
чними суб’єктами 

- зростання диверси-
фікованості видив дія-
льності; 
- можливість вхо-
дження на нові ринки 

- пришвидшення руху по-
токів за рахунок усталених 
надійних зв’язків з зовніш-
нім середовищем 

- забезпечення регуля-
рності руху за рахунок 
наявності та розвитку 
надійних партнерських 
відносин 

- диверсифікованість 
джерел формування та 
фінансових інструментів, 
що використовуються 

Інтенсив-
ність 

- динаміка обсягів фінан-
сових потоків відповідає 
стадії життєвого циклу сис-
теми та підприємства в ці-
лому 

- спрямування фінан-
сових потоків повинне 
відповідати стадії жит-
тєвого циклу системи та 
підприємства 

- залежить від відповідно-
сті обсягів та напрямів по-
токів та ресурсів стадії 
життєвого циклу системи та 
підприємства 

- регулярність фінан-
сових потоків відпові-
дає стадії життєвого 
циклу системи та під-
приємства в цілому 

- збільшення інтенсив-
ності системи викликає 
необхідність пошуку но-
вих джерел формування 
потоків 

Рівень іне-
ртності 

- при збільшенні рівня 
інертності системи змен-
шуються можливості під-
приємства в отриманні до-
даткових фінансових пото-
ків 

- при збільшенні рівня 
інертності системи зме-
ншуються можливості 
підприємства в пошуку 
та опануванні нових 
технологій, фінансових 
інструментів, іннова-
ційних продуктів 

- при збільшенні рівня 
інертності системи зменшу-
ється швидкість фінансових 
потоків 

- при збільшенні рівня 
інертності системи ви-
никають додаткові «ву-
зькі місця» («проблемні 
зони»), які призводять 
до зниження регулярно-
сті фінансових потоків 

- при зростанні інертно-
сті системи зменшуються 
можливості використан-
ня інноваційних техноло-
гій, фінансових інстру-
ментів, звужуються мож-
ливості пошуку додатко-
вих джерел формування 
потоків 
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4. При збільшенні масштабів сис-
теми, підвищенні її інтенсивності, невідпо-
відності стадіям життєвого циклу системи 
та підприємства значно зростає ризик під-
вищення інертності системи, тобто збіль-
шується час, відведений на досягнення пе-
вного стану системи та значення цільової 
функції, час прийняття та реалізації управ-
лінських рішень. 

Таким чином, на основі проведеного 
докладного аналізу властивостей та харак-
терних рис системи нами доведено, що си-
стема управління фінансовими потоками є 
складною, омнікаузальною, ймовірносною, 
гетерогенною, органічною, цілісною, від-
критою, адаптивною, не рефлексивною, 
цілеорієнтованою з інтракаузальною бага-
торівневою складною структурою.  

Системі управління фінансовими по-
токами не властива адитивність, вона під-
порядковується загальносистемним зако-
номірностям, які відображаються у механі-
змі її побудови та функціонування. 

Фінансові потоки, пронизуючі усі рі-
вні управління в просторі і часі, є системо-
утворюючими елементами і знаходяться у 
взаємозалежності з основними параметра-
ми системи (масштаб, рівень цілісності, 
рівень прозорості, гнучкість, відкритість, 
інтенсивність, інертність). 
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