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Постановка проблеми. Переформа
тування концепції управління суб’єк
тами господарювання, що притаманне
українській та світовій економіці на су
часному етапі розвитку ринкових відно
син та становлення «економіки знань»,
визначає необхідність перегляду підхо
дів до побудови системи фінансового
менеджменту з метою їх удосконалення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як справедливо помітили про
фесори Дарденської школи Р. Бру
нер, М. Ікер, Р. Фрімен, Р. Спекман
та Е. Тайсберг, світ став менш стабіль
ним та більш мінливим [1, с. 19]. Амери
канські вчені в галузі управління Г. Хе
мел та К. Прахалад наголошують, що за
вдання сучасних менеджерів – бачити
майбутнє до того, як воно настало, та
раніше за будь-кого. Майбутнє можливо
відшукати на перетині змін технологій,
стилів життя, державного регулювання,
демографії та геополітики [2].
У зв’язку з цим проведений кри
тичний огляд існуючої вітчизняної спе
ціальної літератури та нормативних до
кументів, спрямованих на розвиток фі
нансового менеджменту в Україні, до
зволив констатувати недосконалість су
часних теоретико-методологічних засад
побудови системи фінансового менедж
менту в нашій країні. У цьому аспек
ті доречним буде навести думку україн
ських науковців: «Організація ХХІ сто
річчя повинна бути стратегічно гнуч
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кою. Стратегічно гнучкою є організа
ція: яка створює зміни, тобто працює на
«випередження»; яка швидко адаптуєть
ся до змін. Перші організації процвіта
тимуть. Другі організації боротимуться
за виживання. Всі інші організації зали
шатимуть бізнес» [3, с. 1].
Таким чином, однією з ключових
проблем, що постають перед україн
ською та світовою економікою на сучас
ному етапі їх трансформації в «економі
ку знань», є розвиток системи фінансо
вого менеджменту як провідного поста
чальника головного ресурсу – інформа
ції в умовах невизначеності, турбулент
ності та динамізму бізнесу й нестабіль
ності економіки загалом.
Визнаючи суттєвість отриманих на
уковцями [4–21] результатів досліджень,
необхідно зауважити, що діючі умови
функціонування суб’єктів господарю
вання потребують уточнення та вдоско
налення теоретико-методологічних за
сад побудови системи фінансового ме
неджменту з огляду на їх адаптацію до
сучасних потреб бізнесу та світової еко
номіки.
Окремо слід відзначити необхід
ність формування пріоритетного підхо
ду до розвитку фінансового менеджмен
ту, оскільки його встановлення дозво
лить критично оцінювати кожну із мето
дологічних складових щодо ефективнос
ті їх застосування і напрямів удоскона
лення та уточнення в контексті побудо
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ви відповідної системи фінансового ме
неджменту.
З метою вирішення окреслено
го кола питань актуально поглибити та
уточнити теоретичні основи побудо
ви системи фінансового менеджменту з
огляду на набуття цією системою сфор
мованих характерних ознак у контексті
досягнення синергетичного ефекту.
Вивчення літературних джерел [6–
21] дало підставу зробити висновок, що
в процесі еволюції поглядів вітчизняних
та зарубіжних науковців на формуван
ня та функціонування фінансового ме
неджменту в економічному середовищі
синергізм не розглядається як необхід
ний фактор, який повинен його характе
ризувати. Окреслений стан речей зумо
вив низький рівень використання сис
темного підходу до розвитку теоретич
них, методологічних, організаційних за
сад фінансового менеджменту, виходя
чи з потреб сучасної економіки та сус
пільства, та, як наслідок, розробку окре
мих концепцій фінансового менеджмен
ту, розмежування фінансового та управ
лінського обліку.
Постановка завдання. Метою цієї
статті є обґрунтування концепції синер
гетичного розвитку системи фінансово
го менеджменту в сучасних умовах ста
новлення «економіки знань» в Україні
та світі загалом.
Виклад основного матеріалу дослідження. За суттю під концепцією розви
тку системи фінансового менеджменту
слід розуміти концепцію, в рамках якої

вибудовується методологія фінансового
менеджменту, при цьому вона повинна
надавати системі ґрунтовні фактори, що
визначають прийнятність і необхідність
упровадження та існування конкретних
параметрів системи фінансового ме
неджменту (підходів, облікових оцінок,
принципів, елементів методу, методич
них прийомів, функцій тощо).
Для чіткого розуміння терміна «си
нергетичний розвиток» зупинимося на
трактуванні дефініцій «синергізм» та
«інтеграція» в їх загальному розумінні.
В.М. Тарасевич зазначає, що синергізм
є ефектом підвищення результативності
за рахунок використання взаємозв’язку
та взаємопідсилення різних видів діяль
ності [4, с. 229–238]. Синергізм передба
чає зростання ефективності діяльності в
результаті з’єднання, інтеграції окремих
частин у єдину систему. Під інтеграцією
слід розуміти поступове зближення та
об’єднання економічних суб’єктів у про
цесі їх взаємодії (взаємовпливу, взаємо
проникнення, взаємозбагачення та ін.)
[5, с. 668].
Щодо фінансового менеджменту
досягнення синергетичного ефекту роз
глядають як зростання рівня його ефек
тивності в результаті інтеграції органі
заційних, теоретичних і методологічних
складових побудови фінансового ме
неджменту в єдину систему та їх комп
лексної взаємодії (рис. 1).
Забезпечення синергетичного роз
витку фінансового менеджменту перед
бачає комплексне врахування різних

Методологічна
складова
побудови системи
фінансового
менеджменту

Організаційна
складова
побудови системи
фінансового
менеджменту

Теоретична
складова
побудови системи
фінансового
менеджменту

Рис. 1. Взаємодія складових побудови системи фінансового менеджменту
для забезпечення синергетичного ефекту
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рівнів і форм зв’язків між елементами
системи фінансового менеджменту, ево
люція яких посилює їх цілісність і ефек
тивність, можливість багатоваріантного
розвитку в нестійкому економічному се
редовищі функціонування суб’єктів гос
подарювання з урахуванням статистич
них і динамічних законів та закономір
ностей, що має визначальний характер
для загальної еволюції економічної сис
теми України.
В основу синергетичного розвитку
фінансового менеджменту слід покласти
застосування синергетичного підходу,
який дозволяє знайти ефективні шля
хи управління нестабільними система
ми (зокрема і системою фінансового ме
неджменту). Цей підхід орієнтований на
пізнання закономірностей самоорганіза
ції складних об’єктів в умовах хаотично
го спонтанного структурування.
На відміну від системного підхо
ду, за якого основна увага зосереджуєть
ся на зв’язках частин у цілому, синерге
тичний підхід передбачає вивчення за
конів та закономірностей розвитку сис
теми фінансового менеджменту.
За умов використання синергетич
ного підходу система фінансового ме
неджменту повинна розглядатися як від
крита система, яка визначається зовніш
нім та внутрішнім середовищем систе
ми управління суб’єкта господарюван
ня, у межах якого вона існує, що забез
печить її:
1) самоорганізацію;
2) зв’язок із зовнішнім світом;
3) нелінійність – можливість зміню
ватися.
Безперечними перевагами синерге
тичного розвитку системи фінансового
менеджменту є уможливлення спромож
ності цієї системи оперативно реагува
ти на зміни у зовнішньому та внутріш
ньому середовищі економічних суб’єктів
(зокрема через врахування впливу ви
падковостей на розвиток суспільства та
економіки), можливість формування і
надання інформації з урахуванням існу
ючих та ймовірних інформаційних по
треб користувачів, узгодженість руху ін
формаційних потоків у межах кожного
суб’єкта господарювання.

Результатом синергетичного розвит
ку фінансового менеджменту є досяг
нення синергії облікової інформації. Під
синергією облікової інформації слід ро
зуміти підвищення ефективності інфор
матизації системи фінансового менедж
менту суб’єкта господарювання за раху
нок синергетичного ефекту в результаті
поєднання й інтеграції теоретичної, ме
тодологічної та організаційної складових
формування та надання всього спектра
облікової інформації в єдину систему та
їх комплексної взаємодії.
Забезпечення
синергії
обліко
вої інформації в умовах синергетично
го розвитку фінансового менеджмен
ту суб’єктів господарювання схематично
зображено на рис. 2.
Актуальність зазначеного питання
обумовлена також необхідністю набут
тя сучасною системою фінансового ме
неджменту таких характерних ознак:
– інтегрованість;
– стратегічність (прогнозованість);
– динамічність;
– електронна форма;
– креативність;
– актуальність;
– соціальна (екологічна) спрямова
ність.
Це потребує удосконалення відпо
відних теоретичних і методологічних за
сад її побудови.
Отже, безперечними перевагами
досягнення синергії облікової інформа
ції в умовах синергетичного розвитку
фінансового менеджменту суб’єктів гос
подарювання є:
1) уможливлення спроможності
системи фінансового менеджменту опе
ративно реагувати на зміни в зовніш
ньому та внутрішньому середовищі еко
номічних суб’єктів (зокрема через вра
хування впливу випадковостей на роз
виток суспільства і економіки);
2) можливість формування і надан
ня облікової інформації з урахуванням
існуючих та ймовірних інформаційних
потреб користувачів;
3) узгодженість руху інформаційних
потоків у межах кожного суб’єкта госпо
дарювання.
53

54

Тактичне

Оперативне

обумовлені прийняттям
тактичних
управлінських рішень

обумовлені прийняттям
оперативних
управлінських рішень

Х

Y

Вищий

Структурні

Суб'єкт
господарювання
в ціл ому

Суб'єкти
управління

поточна
облікова інформація

Z
Х

Рис. 2. Синергія облікової інформації в умовах синергетичного розвитку фінансового менеджменту суб’єктів господарювання
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Висновки та перспективи. Таким чи
ном, базування на синергетичному під
ході забезпечує запуск механізмів само
організації та самопобудови щодо сис
теми фінансового менеджменту, які пе
редбачають видалення всього зайвого,
надлишкового в цій системі, упорядку
вання процесів та зв’язків між її елемен
тами й залишення лише найсильніших
(або найефективніших, оптимальних), у
результаті чого і здійснюється вихід на
відносно стійкі та прості структури сис
теми фінансового менеджменту.
Інакше кажучи, застосування си
нергетичного підходу до системи фі
нансового менеджменту сприяє її за
гальному динамічному й еволюційно
му розвитку в сучасному нестабільному
економічному середовищі, у тому чис
лі в умовах наявності кризових явищ в
економіці та їх подолання.
Забезпечення синергетичного роз
витку фінансового менеджменту перед
бачає комплексне врахування різних рів
нів і форм зв’язків між елементами сис
теми бухгалтерського обліку та систе
ми управління, еволюція яких посилює
їх цілісність і ефективність, можливість
багатоваріантного розвитку в нестійкому
економічному середовищі функціону
вання суб’єктів господарювання з ураху
ванням статистичних і динамічних зако
нів та закономірностей, що має визна
чальний характер для загальної еволю
ції економічної системи України та сві
ту загалом.
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Обоснована концепция синергетического развития системы финансового менеджмента
в современных условиях становления «экономики знаний» в Украине и мире путем приме
нения синергетического подхода.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, синергетический подход, экономика знаний,
учетная информация, синергия, корпоративные финансы.
The concept of a financial system synergetic development of modern management in the
conditions becoming «knowledge economy» in Ukraine and the world by the application of the
synergetic approach is based.
Key words: financial management, synergetic approach, knowledge economy, accounting
information, synergy, corporate finance.
Надійшло до редакції 7.09.2010

56

