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– стимулу до мотивації населення щодо підвищення податкової культури шляхом 
проведення комплексу заходів з реалізації освітніх проектів;  

– розробки стимулюючого механізму легалізації доходів суб’єктів підприємницької 
діяльності і зниження тінізації економіки; 

– підвищення рівня контрольно-аналітичної роботи фіскальних органів для формування 
інформаційної бази, необхідної для прийняття оперативних управлінських рішень; 

– сприяння підвищенню ділової активності в регіонах з метою створення нових робочих 
місць і як результат – збільшення податкових надходжень; 

– здійснити контроль за дотриманням цільового та ефективного витрачання коштів 
місцевих бюджетів, особливо із бюджету розвитку;  

– необхідно активно залучати інвестиції в інтелектуальний розвиток, тобто підвищувати 
кваліфікацію діючих кадрів. 
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ЗНАЧЕННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

На сучасному етапі глобального розвитку валютні відносини відіграють дедалі 
важливішу роль у процесі генезису сучасного суспільства. Система валютних відносин – 
одна з найбільш динамічних і мобільних складових системи економічних відносин. Будь-які 
диспропорції у розвитку національної чи глобальної економіки неодмінно відображаються 
у розбалансуванні валютної сфери, що виявляється у порушенні рівноваги її 
функціонування та деструкції взаємозв’язків структурних елементів. Водночас валютні 
відносини є невід’ємною частиною ринкового господарства. Вони проникають у всі його 
сфери і забезпечують обмін результатами діяльності суб’єктів з різних країн. Розвиток 
валютних відносин сприяє інтенсифікації міжнародного економічного співробітництва, 
поглибленню міжнародного поділу праці та структурній трансформації всього світового 
господарства.  

Посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі зумовлює розвиток 
валютної глобалізації. Валютні ринки сучасного типу позбуваються кордонів, а валютні 
відносини набувають відмінних рис, характерних винятково для нового 
постіндустріального суспільства, де першорядна роль належить інформації, науковому 
потенціалу та інноваціям у сфері комунікацій.  

Валютні відносини варто розуміти як фінансові відносини, що виникають між 
економічними суб’єктами щодо функціонування валют, які за своєю суттю 
опосередковують і обслуговують міжнародні економічні взаємозв’язки. 

До основних факторів, що зумовили розвиток валютних відносин у майбутньому, 
належать: 

– зростаючий обсяг виробництва і продуктивних сил;  

http://libfor.com/
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– поглиблення міжнародного поділу праці на основі спеціалізації й кооперації 
виробництва;  

– інтернаціоналізація та глобалізація суспільних відносин;  
– генезис міжнародних фінансових ринків.  
З позиції економічної теорії між валютними відносинами і процесом суспільного 

відтворення існує тісна взаємозалежність. З одного боку, зростання обсягів суспільного 
продукту в країні веде до інтенсифікації міжнаціонального обміну товарами, послугами, 
капіталом та робочою силою, що стає можливим тільки за умов використання валюти як 
світових грошей. Інакше кажучи, чим потужнішим є економічний потенціал країни і вищим 
є рівень її відкритості для зовнішнього світу, тим більш динамічно будуть розвиватися 
валютні відносини.  

З іншого боку, валютні відносини становлять відносно самостійну ланку та самі 
здійснюють вплив на процес суспільного відтворення. В умовах інтернаціоналізації 
господарського життя посилюється залежність відтворювальних процесів від зовнішніх 
факторів: динаміки світового виробництва, рівня науки і техніки в інших країнах, розвитку 
міжнародної торгівлі та спрямованості потоків іноземних капіталів [1, с. 7]. Високий рівень 
розвитку валютних відносин позитивно впливає на всі перелічені вище компоненти, що 
загалом покращує стан національної економіки і підвищує ступінь її інтеграції у світове 
господарство.  

Валютні відносини та, власне, валюти різних країн становлять основу функціонування 
валютної системи, яка постійно еволюціонує та посилює взаємозалежність країн на 
міжнародному рівні. Отже, валютна система – це організаційно-правова форма функціонування 
й регулювання валютних відносин, що охоплює валюту, валютний ринок, систему 
регуляторних органів та правових норм і валютно-курсовий механізм. При цьому становлення 
й розвиток валютної системи будь-якого рівня зумовлені переважно необхідністю стабілізації 
валютних курсів, встановлення внутрішньої та зовнішньої макроекономічної рівноваги і 
налагодження міжнародного економічного співробітництва в усьому світі. 

До фундаментальних структурних елементів національної валютної системи, які 
визначають її організаційно-економічний зміст, належать:  

1. Національна грошова одиниця, що є основою формування валютних відносин, а 
отже – валютної системи загалом.  

2. Валютно-курсовий механізм національного рівня, що визначає режим обігу 
національної валюти як усередині країни, так і за кордоном та порядок обміну національної 
валюти на іноземну.  

3. Національний валютний ринок. «Валютний ринок» як економічна категорія є 
сукупністю економічних відносин, які виникають між суб’єктами господарювання щодо 
купівлі-продажу валют, платіжних документів та цінних паперів в іноземних валютах і всієї 
інфраструктури, що обслуговує ці відносини. [2, с. 252].  

4. Національні органи валютного регулювання (у більшості країн світу до таких органів 
належать центральні банки й органи виконавчої та законодавчої влади в частині валютного 
регулювання).  

5. Нормативно-правові акти у сфері валютного регулювання.  
6. Інструменти валютного регулювання, які можна охарактеризувати як сукупність 

методів і засобів, що використовуються органами валютного регулювання з метою 
стабілізації курсу національної валюти.  

7. Валютні відносини, що функціонують на національному рівні.  
Глобалізація валютної сфери на сучасному етапі розвитку світової економіки потребує 

застосування нових підходів до обґрунтування теоретико-організаційних засад 
функціонування світової валютної системи. Адже, як показує практика минулих років, 
будь-які зміни в її структурі приводять до трансформації національних економік, що 
здійснює визначальний вплив на ефективність валютного регулювання всередині країни. 

Таким чином, валютні відносини надзвичайно динамічно розвиваються насамперед 
через прискорення глобалізаційних процесів у світовій економіці. Саме поняття «валютні 
відносини» в сучасному розумінні означає сукупність фінансових відносин, що виникають 
між економічними суб’єктами щодо функціонування валют, які за своєю суттю 
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опосередковують і обслуговують міжнародні економічні взаємозв’язки. Валютні відносини 
займають центральне місце та виконують роль єднальної ланки у структурі валютної 
системи як національного, так і наднаціонального рівня. Вони, зокрема, забезпечують 
взаємодію між іншими атрибутивними складовими валютної системи, до яких належать: 
грошова одиниця, валютний ринок, валютно-курсовий механізм та система регуляторних 
органів і правових норм. 
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ОСНОВІ 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

На ефективність роботи підприємств, в тому числі підприємств, які здійснюють послуги 
зв’язку, впливає рівень організації системи управління грошовими потоками на 
підприємстві. Затримка в часі або зменшення в обсязі вхідних грошових потоків, так само 
як прискорення в часі або збільшення вихідних грошових потоків спричиняє зниження 
платоспроможності підприємства. Тому кожному підприємству в своїй діяльності доцільно 
застосовувати існуючі моделі оптимізації грошових потоків. 

Метою дослідження є обґрунтування моделі грошових потоків підприємства на основі 
кореляційно-регресійного аналізу грошових потоків. 

Основним методом підвищення ефективності управління грошовим потоками вважаємо 
використання оптимізаційних процедур, які дозволяють оптимізувати керовані елементи 
грошових потоків і покращити фінансовий стан підприємства.  

На теперішній час існують декілька напрямків щодо оптимізації грошових потоків, а 
саме:  

– найбільш поширеним вважається оптимізація шляхом збалансування та синхронності 
грошових потоків. Цей метод передбачає співставлення вихідного та вихідного потоків та 
узгодження часового інтервалу надходжень та їх витрачань. Це дозволяє знизити 
ймовірність виникнення дефіцитного або надлишкового рівня грошового потоку [1, с. 652; 
2, с. 500; 3, с. 88; 4, с. 200]. 

– Лігоненко Л. О., Ситник Г. В. вважають доцільним здійснювати вирівнювання 
грошових потоків [5, с. 127]. Це дозволяє більш ефективно використовувати запаси 
грошових активів, якщо підприємство працює в умовах циклічної або сезонної діяльності. 

– максимізація або чистого грошового потоку [1, с. 652; 2, с. 502], або чистого 
грошового потоку від операційної діяльності [3, с. 88].  

– Єрешко Ю. О. пропонує оптимізувати грошові потоки шляхом таргетування чистого 
грошового потоку, тобто його наближення до мінімально необхідного залишку грошових 
коштів використовуючи модель Міллера-Орра і суми початкового грошового потоку [4, 
с. 204]. 

– методи розрахунку оптимального залишку грошових коштів (моделі Баумоля-Тобіна, 
Міллера-Орра, Стоуна, Беранека та ін.. Але існуючі недоліки в цих моделях, не дозволяють 
їх використовувати при управління грошовими потоками на українських підприємствах.  

Дослідивши методичні підходи до оптимізації грошових потоків  вважаємо, що 
найбільш поширеним методом оптимізації є збалансованість та синхронність грошових 
потоків. 


