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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ БАНКІВ

У статті сформовано авторський підхід щодо напрямів управління грошовими потоками через вдосконалення аналітично-
го забезпечення управління грошовими потоками банку з використанням системного підходу на основі вивчення елементів та 
розвитку організаційно-структурної та функціональної підсистеми. Використовуючи системний підхід як один із методологічних 
напрямів наукового дослідження економічних об’єктів та визначаючи аналіз грошових потоків банку як систему, необхідно визна-
чити її сутність та елементи, сформулювати принципи їх функціонування та взаємозв’язки. У результаті проведеного досліджен-
ня автором сформульовані цілі та їх досягнення, які реалізуються шляхом формування ефективного аналітичного забезпечення 
управління видами діяльності, що генерують грошові потоки банку.

Ключові слова: банк, аналіз грошових потоків, організаційно-структурна та функціональна підсистеми, системний підхід, 
прибутковість, ліквідність.

Сергеева Е.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ БАНКОВ

В статье сформирован авторский подход в направлении управления денежными потоками через совершенствование ана-
литического обеспечения управления денежными потоками банка с использованием системного подхода на основе изучения 
элементов и развития организационно-структурной и функциональной подсистем. Используя системный подход как одно из 
методологических направлений научного исследования экономических объектов и определяя анализ денежных потоков банка 
как систему, необходимо определить ее сущность и элементы, сформулировать принципы их функционирования и взаимосвязи. 
В результате проведенного исследования автором сформулированы цели и их достижение, которые реализуется путем фор-
мирования эффективного аналитического обеспечения управления видами деятельности, генерирующими денежные потоки 
банка.

Ключевые слова: банк, анализ денежных потоков, организационно-структурная и функциональные подсистемы, системный 
подход, прибыльность, ликвидность.

Sergeeva О.S. APPLICATION OF THE SYSTEM APPROACH IN ANALYTICAL SUPPORT OF BANKING CASH FLOW 
MANAGEMENT

The article proposes the author’s approach regarding directions of cash flow management through the improvement of the analytical 
support of banking cash flow management on the basis of studying elements and the development of organizational and structural and 
functional subsystems, using the system approach. Applying the system approach as one of the methodological approaches of scientific 
research of economic entities and determining banking cash flow analysis as a system, there is a need to determine its sense and 
elements, to formulate principles of their functioning, and to identify their interrelations. Having done the research, the author formulates 
goals being attained due to the formation of the effective analytical support for management of economic activity types generating 
banking cash flows.
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Постановка проблеми. Управління грошовими по-
токами банку є одним із найбільш важливих струк-
турних компонентів системи банківського менедж-
менту, оскільки на реалізацію місії банку відносно 
досягнення стійкого і стабільного кон’юнктурного 
його розвитку впливає саме ефективна інф-
раструктура управління грошовими по-
токами. У свою чергу, для прийняття ра-
ціональних та адекватних управлінських 
рішень у сфері управління грошовими 
потоками банку необхідно враховувати 
ступінь впливу чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовищ, які характери-
зуються волатильністю та низьким рівнем 
передбачуваності. Зазначене ускладнює 
процес планування грошових потоків бан-
ку, контроль за досягненням планових по-
казників, що вимагає якісного аналітично-
го забезпечення. Аналітичне забезпечення 
управління грошовими потоками банку по-
винно базуватися на достовірності, репре-
зентативності та транспарентності даних 
аналізу поточної ситуації, можливості бан-
ку реалізовувати управлінські впливи, що 
забезпечують досягнення цілей управління 
грошовими потоками банку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджу-
вали проблеми аналізу грошових потоків банку від-
носно їх аналітичного забезпечення, слід виокреми-
ти роботи А.М. Герасимовича [1], Л.Г. Батракової 
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Рис. 1. Місце аналізу в управлінні грошовими потоками банку 
(розробка автора)
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[2], С.Ю. Буєвича [3], О.В. Васюренка [4], Т.Д. Ко-
сової [5] , В.М. Кочеткова [6], І.М. Парасія-Вергу-
ненка [7], З.І. Щибиволока [8], Ж.М. Довгань [9], 
О.М. Колодізєва [10], О.С. Любунь [11] та ін.

Незважаючи на глибину наукових досліджень у 
цій сфері, наявні розробки та рекомендації не дають 
цілісного уявлення про систему аналітичного забез-
печення управління грошовими потоками банку та 
не враховують її особливості, не визначають її сут-
ність та складові елементи. Також недостатньо роз-
глянутими є можливості адаптації до умов України 
запропонованих у світовій практиці моделей аналізу, 
оцінки і прогнозування грошових потоків банку для 
цілей їх планування та контролю.

Постановка завдання. Завдання статті полягає у 
дослідженні напрямів управління грошовими пото-
ками через вдосконалення аналітичного забезпечен-
ня управління грошовими потоками банку з вико-
ристанням системного підходу на основі вивчення 
елементів та розвитку організаційно-структурної та 
функціональної підсистеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. За ре-
зультатами проведеного аналізу наукових поглядів 
[1-12] нами визначено, що поняття «аналіз» має до-
сить широке тлумачення. При цьому вітчизняні та 
зарубіжні автори наводять різні його трактування, 
акцентуючи увагу на його ролі та місці у системі ме-
неджменту або на його значенні як аналітичного за-
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ЕЛЕМЕНТИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БАНКУ ЗА СИСТЕМНИМ 
ПІДХОДОМ
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ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БАНКУ

розкриття причинно-наслідкових зв’язків факторів, що впливають на кількісні та 
якісні параметри грошових потоків банку, а також оцінка суб’єктивної діяльності 

менеджерів по управлінню грошовими потоками банку

вхідні та вихідні потоки, генеровані в результаті комерційної, торгової діяльності 
та діяльності з управління активами та пасивами, що обумовлюють їх кількісні та 

якісні параметри, виділені за різними ознаками
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Рис. 2. Елементний склад аналізу грошових потоків банку  
за системним підходом (розробка автора)
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безпечення управління. З нашої точки зору, досяг-
нення цілей управління грошовими потоками банку 
базується на функціональній підсистемі, в якій ана-
ліз займає провідне місце (рис. 1).

Отже, за результатами проведеного досліджен-
ня теоретичних підходів до категорії «аналіз» [1-12] 
нами обґрунтовано, що його по відношенню до гро-
шових потоків банку доцільно розглядати у розрізі 
теоретичного та практичного підходів.

Аналіз грошових потоків банку як теоретичний 
напрям вивчає грошові відносини, виражені у відпо-
відних категоріях. При цьому його роль в управлінні 
грошовими потоками банку полягає в тому, що він є са-
мостійною функцією управління, інструментом управ-
ління та методом оцінки ефективності управління.

Аналіз грошових потоків банку як вид прак-
тичної діяльності забезпечує обґрунтування планів, 
пов’язаних з визначенням цільових кількісних та 
якісних параметрів грошових потоків, передує при-
йняттю управлінських рішень, а у підсумку узагаль-
нює й оцінює їх результати на основі узагальненої 
інформації. Його особливе місце в управлінні грошо-
вими потоками банку полягає в тому, що отримані 
результати використовуються для формування ана-
літичного забезпечення та реалізації інших функцій 
управління, зокрема планування та контролю.

Використовуючи системний підхід як один із ме-
тодологічних напрямів наукового дослідження еко-
номічних об’єктів та визначаючи аналіз грошових 
потоків банку як систему, необхідно визначити її 
сутність та елементи, сформулювати принципи їх 
функціонування та взаємозв’язки. За результатами 
проведеного дослідження нами визначено, що єдино-
го розуміння поняття «аналіз грошових потоків бан-
ку» за системним підходом не сформовано.

Отже, базуючись на дослідженнях науковців, що 
розробляли теорію систем, системного, економічно-
го аналізу та аналізу банківської діяльності, вважає-
мо, що аналіз грошових потоків банку за системним 
підходом – це комбінація організаційно-структурної 
(об’єкта, предмета та суб’єкта аналізу) та функціо-
нальної підсистем (технологія та методи аналізу), ор-
ганізованих на основі принципів таким чином, що в 
результаті їх взаємодії та взаємозв’язку забезпечу-
ється ефективна реалізація оціночної, діагностичної 
та пошукової функції (рис. 2).

Як показано на рисунку 2, важливим для фор-
мування ефективної системи аналізу грошових пото-
ків банку має визначення його суб’єктів, склад яких 
включає тих з них, які використовують результати 
аналізу грошових потоків банку для обґрунтування 
управлінських рішень (суб’єкти управління банком 
в цілому та грошовими потоками зокрема), та тих, 
хто здійснює аналіз.

Об’єктами аналізу грошових потоків банку, у 
найбільш загальному вигляді, є вхідні та вихідні по-
токи, сформовані в результаті комерційної, торгової 
діяльності та діяльності з управління активами та 
пасивами, які обумовлюють їх кількісні та якісні па-
раметри.

Слід зазначити, що для досягнення мети аналізу 
грошових потоків банку доцільним є визначення його 
предмету, під яким пропонуємо розуміти розкриття 
причинно-наслідкових зв’язків чинників, що впли-
вають на кількісні та якісні параметри грошових по-
токів банку, а також оцінка суб’єктивної діяльності 
банківських працівників по управлінню ними, зо-
крема визначення оптимальності використання усіх 
видів ресурсів для досягнення цілей управління гро-
шовими потоками у плановому періоді.

Вибір варіантів структурної композиції аналізу 
грошових потоків може бути декілька, зокрема: 

1) створення спеціалізованого аналітичного під-
розділу банку, що відповідає за повний комплекс 
аналітичного забезпечення управління грошовими 
потоками;

2) здійснення аналізу в підрозділі, що бере участь 
в управлінні ними, в межах необхідності аналітично-
го обґрунтування тих управлінських задач, що ним 
вирішуються.

Слід зазначити, що аналітичне забезпечення сис-
теми управління грошовими потоками банку повинно 
визначатися на основі сформованої організаційної, 
управлінської та фінансової структур, масштабами 
діяльності, складністю операцій, розгалуженістю 
збутової мережі тощо.

Провідну роль в управлінні грошовими потоками 
банку відбиває такий підрозділ банку, як казначей-
ство. Казначейство займає одну із ключових позицій 
в управління ліквідністю банку.

Аналітична функція казначейства банку в управ-
лінні грошовими потоками полягає у: «розрахунку і 
аналізі показників ліквідності, прибутковості, ризику 
для головного банку і підзвітних філій; аналізі дина-
міки залишків коштів на коррахунках в національній 
і іноземних валютах і русі грошових коштів в розрізі 
валют; оперативному аналізі руху грошових коштів 
окремих груп клієнтів; оперативному аналізі валют-
ної позиції банку і його структурних підрозділів» [12].

Незалежно від варіанту організації аналізу гро-
шових потоків банку, обраного банком, частину 
аналітичних функцій у сфері управління ризика-
ми, пов’язаними з формуванням грошових потоків 
банку, виконують виконавчий підрозділ з ризик-
менеджменту та комітет з управління активами та 
пасивами банку, створення яких є обов’язковим 
відповідно до вимог Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» [13]. 

У межах своїх функцій аналітичною роботою за-
ймається служба внутрішнього аудиту, яка прово-
дить аналіз інформації та формує відомості про ді-
яльність банку, професійну та етичну поведінку її 
працівників, констатацію випадки перевищення по-
вноважень посадовими особами банку.

Таким чином, відповідно до Методичних рекомен-
дацій щодо організації процесу формування управ-
лінської звітності в банках України [14] доцільно 
створювати службу управлінського обліку, функ-
ціями якої є оцінка та моніторинг фінансових по-
казників діяльності банку за об’єктами управління 
і надання інформації керівництву різних рівнів для 
прийняття управлінських рішень. Вона має відпові-
дати за оцінку ефективності діяльності банку та фор-
мування фінансової інформації, необхідної для при-
йняття ефективних управлінських рішень на всіх 
рівнях управління грошовими потоками банку.

Висновки з проведеного дослідження. Узагаль-
нюючи результати проведеного дослідження відзна-
чимо, що мета аналізу грошових потоків банку, у 
найбільш загальному вигляді – це ефективна реалі-
зація оціночної, діагностичної та пошукової функ-
цій. У результаті цього з’являється можливість на-
дати реальну і всебічну оцінку досягнутим цілям 
управління грошовими потоками банку; виявити 
чинники, що впливають на дисбаланси в управлінні 
грошовими потоками банку; розробляти плани щодо 
формування грошових потоків банку, виходячи з 
умов, що реально складаються в операційному серед-
овищі його функціонування; визначити ступінь реа-
лізації планових показників грошових потоків банку 
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та з’ясувати причини відхилень від встановлених по-
казників. Отже, їх досягнення реалізується шляхом 
формування ефективного аналітичного забезпечення 
управління видами діяльності, що генерують грошо-
ві потоки банку. 

В управлінні комерційною, торговою діяльністю 
та діяльністю з управління активами та пасивами, 
що формують пріоритетні напрями грошових пото-
ків банку, основним завданням є досягнення найви-
щої прибутковості з дотриманням необхідного рівня 
ліквідності й допустимого рівня ризиків. Це завдання 
можна реалізувати тільки на основі системного аналі-
зу за визначеними напрямами і цілеспрямованих дій 
з формування відповідної структури активів та паси-
вів, узгодженої за строками залучення та розміщення 
коштів, видами валют та процентних ставок тощо.
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Постановка проблеми. В умовах ринкового серед-
овища на шляху до європейської інтеграції зростає 
роль державного фінансового контролю, метою яко-
го є забезпечення стабільності соціально-економіч-

ної політики, запобігання фінансовим порушенням 
і неефективному використанню державних коштів. 
Особливого значення фінансовий контроль набуває в 
посткризовий період. Адже в державі допускаються 


