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в логістичних системах

Метою статті є обґрунтування передумов впровадження ціннісно орієнтованого управління фінансовими потоками в логістичних системах 
промислових підприємств. У статті систематизовано моделі управління фінансами підприємств за п’ятьма напрямами, побудовано матрицю 
порівняння, яка дозволила довести правомірність гіпотези про еволюційну зміну парадигми, на якій має базуватися розробка моделей управління 
фінансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств. Перспектива подальших досліджень полягає у розробці концепції цін-
нісно орієнтованого управління фінансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств.
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ного управления финансовыми потоками в логистических системах
Целью статьи является обоснование предпосылок внедрения ценностно 
ориентированного управления финансовыми потоками в логистических 
системах промышленных предприятий. В статье си стематизированы 
современные модели управления финансами предприятий по пяти на-
правлениям, построена матрица сравнения, которая позволила дока-
зать правомерность гипотезы об эволюционной смене парадигмы, на 
которой должна базироваться разработка моделей управления фи-
нансовыми потоками в логистических системах промышленных пред-
приятий. Перспектива дальнейших исследований состоит в разработке 
концепции ценностно ориентированного управления финансовыми по-
токами в логистических системах промышленных предприятий
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Management of Financial Flows within Logistics Systems
The aim of the article is to justify the introduction of value-based prereq-
uisites for management of financial flows in logistics systems of industrial 
enterprises. The article systematized the current models of corporate finan-
cial management in five directions, the comparison matrix was constructed, 
which allowed to prove the legitimacy of evolutionary hypotheses about a 
paradigm shift, which should be based on the development of models of man-
agement of financial flows in logistics systems of industrial enterprises. The 
prospect of further research is to develop the concept of value-based man-
agement of financial flows in logistics systems of industrial enterprises
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В умовах фінансової нестабільності та труднощів у 
забезпеченні достатнього рівня ліквідності, плато-
спроможності, прибутковості промислових під-

приємств виникає необхідність наукового пошуку нових 
підходів до управління їх фінансами. Одним із шляхів за-
безпечення цього є розробка моделей, які, з одного боку, 
забезпечать урахування промисловими підприємствами 
України особливостей процесів інтеграції, глобалізації, ін-
форматизації, а, з іншого,– визначать першочергову роль 
фінансових потоків в управлінні логістичними ланцюгами 
та мережами. Така ситуація вимагає комплексного дослі-
дження логістичного та фінансового аспектів в управлінні 
господарською діяльністю, а також обґрунтування пере-
думов, що доводять необхідність впровадження ціннісно 
орієнтованого управління фінансовими потоками в логіс-
тичних системах промислових підприємствах.

Останніми роками особливості використання логіс-
тичного управління підприємствами висвітлено у працях та-
ких учених, як Алькема В. Г. [1], Генс Г. В. [2], Колесников С. Н. 
[3], Новіков С. [4], Плахута Г. А., Решетнікова І. Л. [5], Румян-
цев Н. В. [6], Фролова Л. В. [7]. Застосування потокових під-

ходів до управління фінансовими ресурсами досліджуються 
Азаренковою Г. М. [8], Баранець Г. В. [9], Виноградовою Е. В. 
[10], Єрмошкіною О. В. [11], Каламбет С. В., Якимовою А. М. 
[12], Ситник Г. В. [13]. Окремі аспекти вартісно орієнтова-
ного та ціннісно орієнтованого управління господарською 
діяльністю виокремлюються в працях Мілінчук О. В. [14], 
Колос І. В. [15], Коупленда Т., Коллера Т., Муррина Дж. [16], 
Портера Майкла [17], Рамперсада К. Х. [18], Скоробогато- 
вої Т. Н. [19], Хана Д., Хунгенберга Х. [20], Раппапорта А. [21]. 
Незважаючи на ґрунтовність і комплексність наукових дослі-
джень, у працях дослідників не відображено роль управління 
фінансовими потоками в логістичних системах, не досліджено 
взаємозв’язок, що виникає між логістичними та фінансовими 
методами управління потоковими процесами, не розмежова-
но характер використання ціннісно- і вартісно орієнтованих 
моделей управління господарською діяльністю. 

У зв’язку з цим завдання статті полягають в обґрун-
тування передумов впровадження ціннісно орієнтованого 
управління фінансовими потоками в логістичних системах 
промислових підприємств на основі виокремлення фінан-
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сового та логістичного аспектів у сучасних моделях управ-
ління господарською діяльністю. 

Основною передумовою впровадження на промис-
лових підприємствах ціннісно орієнтованого уп-
равління фінансовими потоками в логістичних 

системах є інтеграція фінансового менеджменту і логісти-
ки, про що свідчить активне використання підприємства-
ми сучасних інформаційних технологій, які хоча і викорис-
товують логістичні підходи, але базуються на постулатних 
концепціях фінансового менеджменту. За результатами 
проведеного аналізу праць вітчизняних і зарубіжних на-
уковців та, враховуючи особливості управління фінансами 
підприємств, доцільно існуючі підходи систематизувати за 
такими напрямами: 

1-й підхід. Концепції, орієнтовані на фінансові ре-
сурси підприємства. В їх основі знаходиться раціональне 
використання фінансових ресурсів підприємства відповід-
но до його потреб. До даного напряму слід відносити такі 
концепції:

 об’ємно-календарне планування (Master Planning 
Shedule, MPS);

 планування необхідних матеріалів (Material Re
source Planning, MRP);

 планування виробничих ресурсів (Manufacturing 
Resource Planning, MRP IІ);

 планування виробничих потужностей (Capacity 
Requirements Planning, CRP);

 планування фінансових ресурсів (Finance Require
ments Planning, FRP);

 управління ресурсами підприємства (Enterprise 
Resource Planning, ERP) 

Концепція об’ємнокалендарного планування (MPS) 
є базовою для всіх планово орієнтованих концепцій. MRP, 
MRP IІ відображають ідеї управління й організації вироб-
ництва на підставі аналізу даних про замовлення, терміни 
їх виконання, потреби в матеріальних ресурсів. Основни-
ми їх характерними рисами є моделювання господарсь-
кої діяльності промислового підприємства як потоку 
взаємопов’язаних замовлень, що враховує обмеженість фі-
нансових ресурсів на виконання замовлення, включає фор-
мування замовлень на оприбуткування та відвантаження на 
основі виробничих графіків, передбачає узгодження замов-
лень з економічними показниками, відображає необхідність 
своєчасного виконання замовлення. Однак у межах першої 
концепції (MRP) виробничі потужності розглядаються як 
необмежені, а в межах другої (MRP IІ) – відбувається узго-
дження потреб у матеріалах з можливостями виробництва. 

Концепція CRP характеризує процес планування ви-
робничих потужностей та дозволяє оцінити розбіжності 
між її планованими і фактичними показниками. На відміну 
від концепції CRP використання концепції MRP IІ дає мож-
ливість виконувати такі процедури: 1) планування прода-
жу та виробництва; 2) управління попитом; 3) складання 
виробничого плану; 4) планування потреб у матеріалах;  
5) розробка специфікації виробів; 6) управління складськи-
ми операціями; 7) складання графіків постачань; 8) управ-
ління на рівні виробничих цехів; 9) планування виробни-
чих потужностей; 10) управління матеріальними потоками;  
11) управління закупівлями; 12) планування ресурсів роз-
поділу; 13) планування і контроль виробничих операцій; 
14) фінансове планування; 15) моделювання та оцінка гос-
подарської діяльності. 

Концепція FRP дозволяє враховує фінансові можли-
вості підприємства в напрямі вирішення завдань з управ-
ління ресурсами.

Концепція ERP базується на концепції MRP II, але, на 
відміну від останньої, дає змогу здійснювати динамічний 
аналіз і динамічні зміни плану за всім ланцюгом плануван-
ня, включаючи оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів, 
планування матеріальних і фінансових ресурсів у межах 
підприємства. Тобто нею виконуються функції, які перед-
бачені концепціями MPS – MRP / CRP – FRP, що в результа-
ті дозволяє забезпечити інтеграцію замовника і виробника. 
Однак її недоліком є нездатність вирішувати стратегічні за-
вдання господарської діяльності. 

2-й підхід. Концепції, орієнтовані на внутрішні фі-
нансові можливості підприємства та зовнішні впливи. 
Вони направлені на обґрунтування найбільш раціональних 
шляхів формування та використання фінансових ресурсів 
підприємства з урахуванням ринкової інфраструктури.  
У межах даного напряму доцільно виділяти такі концепції:

 управління процесами взаємовідносин з клієнта-
ми (Customer Relationship Management, CRM); 

 управління ланцюгом поставок (Sypply Chain Ma
nagement, SCM); 

 управління ресурсами та зовнішніми відносинами 
підприємства (Enterprise Resource and Relationship 
Planning, ERP IІ);

 планування ресурсів, що синхронізоване із замов- 
леннями покупців (Customer Synchronized Resource 
Planning, CSRP);

 ланцюг цінностей М. Портера (Value Chain, VC).
Концепція CRM забезпечує створення на підприємстві 

довготривалих взаємовигідних відносин з клієнтами на осно-
ві постійного вивчення потреб споживачів і вдосконалення 
внутрішніх бізнес-процесів. Концепція SCM передбачає фор-
мування взаємозв’язків підприємства з підприємствами рин-
ку постачальників і споживачів на основі клієнтоорієнтова-
ного управління господарською діяльністю. Концепція ERP IІ 
відображає ключові аспекти концепцій ERP, CRM, SCM і 
передбачає управління фінансовими ресурсами із зовніш-
німи зв’язками підприємства. Концепція CSRP відображає 
планування фінансових ресурсів залежно від потреб ринку. 
У результаті дає можливість інтегрувати взаємостосунки 
«споживач – підприємство» у внутрішні бізнес-процеси під-
приємства. Концепція ланцюга цінностей базується на до-
слідженні потокових процесів ланцюга цінності основних і 
забезпечуючих видів господарської діяльності підприємства 
та створенні тісних взаємозв’язків з постачальниками і по-
купцями. Тому ключовою позицією в її межах є визначення 
ланцюжка цінностей господарської діяльності підприємства 
й установлення витрат, доходів і фінансових ресурсів для 
кожного виду господарських процесів. 

Виникнення зазначених концепцій обумовлено пе-
реорієнтацією процесів планування, виробництва, 
обліку і контролю на потреби споживачів і необ-

хідністю врахування впливу на господарську діяльність 
таких чинників, як виробничі можливості, матеріальні ре-
сурси, потужність постачальників матеріальних ресурсів, 
рівень попиту замовників на продукцію, варіанти органі-
зації їх транспортування. Виходячи з цього до їх переваг 
можна віднести здатність до: 1) автоматизації розрахунків 
у логістичних ланцюгах на основі збільшення доходу та 
зменшення витрат; 2) прогнозування виробничих потреб 
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з урахуванням можливостей збуту; 3) синхронізації в часі 
логістичних операцій в логістичному ланцюзі; 4) контр-
олю відповідності виробничих і транспортних можли-
востей термінам поставок; 5) оптимізації маршрутів; 6) 
орієнтування на розвиток взаємовідносин з клієнтами; 7) 
оперативного врахування вимог покупця під час управлін-
ня господарською діяльністю та післяпродажного сервісу; 
8) покращення фінансових показників через зростання об-
сягів грошових потоків внаслідок збільшення кількості за-
доволених споживачів; 9) забезпечення конкурентних пе-
реваг шляхом надання споживачам більшої корисності від 
отримання товарів ніж конкуренти.

Концепції, представлені в межах першого і другого 
підходів, досить часто науковці називають логіс-
тичними моделями ([1, с. 75 – 76; 7, с. 25 – 26]. Од-

нак в їх основі знаходиться, у першу чергу, оцінка потреби 
підприємства в фінансових ресурсах, по-друге, оцінка фі-
нансових можливостей, які були і є ключовими аспектами 
управління фінансами підприємств. Це підтверджує висно-
вок про наявність тісного взаємозв’язку, що виникає між 
логістичними та фінансовими методами управління в про-
цесі їх розвит ку та визначає в подальшому правомірність 
дослідження управління фінансами на підприємствах, які 
функціонують у вигляді логістичних систем. 

3-й підхід. Концепції, орієнтовані на вартість під-
приємства. Вони передбачають формування аналітичних 
систем стимулювання працівників з метою покращення 
результатів їх діяльності у напряму забезпечення зростан-
ня вартості підприємства. До основних концепцій даного 
напряму слід відносити:

 ефективне управління компетенціями (Competen
ce Performance Management, CPM);

 ефективне управління бізнесом (Business Perfor
mance Management, ВРМ);

 збалансована система показників (Balanced Score
card, BSC);

 універсальна система показників діяльності (Total 
Performance Scorecard, TPS), яка гармонійно поєд-
нує збалансовану систему показників (Balanced 
Sco recard, BSC), загальний менеджмент на основі 
якості (Total Quality Management, TQM), управління 
результативністю (Performance Management), управ-
ління компетенціями (Competence Management).

Концепція CPM реалізує функції стратегічного управ-
ління та методології збалансованої системи показників 
(BSC). Концепція ВРМ ураховує персональний внесок ме-
неджерів у процес управління господарською діяльністю та 
зростання вартості підприємства. TPS спрямовує працівни-
ків на стале зростання результатів їх діяльності, а підпри-
ємств – на стале зростання вартості.

Поява таких концепцій обумовлена посиленням ролі 
маркетингово-логістичної функції в напрямі підвищення 
ефективності функціонування підприємств, яка шляхом 
урахування працівниками оперативних, тактичних, стра-
тегічних завдань забезпечує раціоналізацію управління 
матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками, 
збалансованість надходження і витрачання фінансових ре-
сурсів відповідно до вимог і пріоритетів функціонування 
ринкового середовища (необхідний продукт визначеної 
якості і ціни, обумовленої кількості має опинитись у певно-
му місці у певний час), та, як наслідок, трансформує управ-
ління окремими ресурсами і функціональними підрозділа-
ми в управління господарською діяльністю в цілому. 

4-й підхід. Концепції, орієнтовані на генерування 
грошових потоків. Концепції даного підходу базуються 
на врахуванні економічних вигод від зростання вартості 
підприємства, які отримає підприємство внаслідок при-
йняття фінансових рішень, направлених на забезпечення 
надходження майбутніх грошових потоків. У межах даного 
напряму можна виокремити:

 концепцію А. Раппапорта; 
 концепцію Т. Коупленда, Т. Коллера, Дж. Муріна; 
 концепцію Д. М. Стерна, Дж. Б. Стюарта;
 концепцію Томаса Г. Левіса.

В основі концепції А. Раппапорта знаходяться май-
бутні грошові потоки, які з урахуванням ризиків та інвес-
тиційних вимог дозволяють розрахувати економічну вар-
тість альтернативних стратегій розвитку.

Концепція Т. Коупленда, Т. Коллера, Дж. Муріна пе-
редбачає оцінку вартості підприємства з використанням 
методу дисконтованих грошових потоків, що забезпечує 
отримання реальної економічної вартості підприємства, 
орієнтацію на довгостроковий розвиток, відображення 
вартості грошей у часі, урахування ризиків при визначенні 
ставки дисконтування грошових потоків. 

Концепція Д. М. Стерна, Дж. Б. Стюарта відобра-
жає створення ефективної системи фінансового менедж-
менту шляхом використання показників економічної до-
даної вартості (economic value added, EVA), ринкової до-
даної вартості (market value added, MVA, показує вартість 
власного капіталу підприємства, що відповідає поточній 
вартості майбутніх EVA), і, як наслідок, включає оцінку по-
точної господарської діяльності за EVA, довгострокових 
перспектив – за MVA.

Концепція Томаса Г. Левіса полягає в підвищенні 
фактичної і майбутньої вартості підприємства, яка розра-
ховується за очікуваними у плановому періоді грошовими 
потоками на основі показника доданої вартості грошового 
потоку (cash value added – CVA).

Слід зазначити, що представлені концепції часто від-
носять до підходів вартісно орієнтованого управ-
ління через їх орієнтування на збільшення вартості 

підприємства [14 – 18]. Однак проведений конструктивний 
аналіз показав, що в основі виділених концепцій знаходить-
ся оцінка діяльності підприємства за грошовими потоками 
та необхідністю їх генерування в майбутньому. Тому пріо-
ритетність їх виділення в межах зазначеного підходу по-
яснюється тим, що саме управління грошовими потоками 
дозволяє управляти вартістю підприємства і сприяє підви-
щенню ефективності його функціонування на основі спів-
ставлення вхідних та вихідних їх параметрів. 

Такий стан речей дозволяє зробити висновок, що 
концепціями третього і четвертого підходу закладено фун-
дамент до подальшого розвитку наукових поглядів щодо 
доцільності врахування підходів маркетингу та логістики 
при розробці механізмів потокового управління фінансами 
підприємств. Підтвердженням цього є виникнення в межах 
фінансової науки нових концепцій, які систематизовано в 
межах п’ятого підходу. 

5-й підхід. Концепції, орієнтовані на фінансові 
потоки. Такі концепції являються найбільш сучасними,  
а тому відображають окремі аспекти концепцій зазначених 
чотирьох підходів. В їх межах доцільно виділяти:

 концепцію системно-потокового підходу до управ-
ління фінансовими потоками Єрмошкіної О. В.;
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 концепцію оптимізації процесу управління гро-
шовими потоками Виноградової Е. В, Ластовен- 
ко А. В., Белопольської Т. В.;

 концепцію оцінки ефективності управління опе-
раційними грошовими потоками Каламбет С. В., 
Якимової А. М.

Концепція системнопотокового підходу до управ-
ління фінансовими потоками передбачає реалізацію основ-
них функцій менеджменту в процесі формування підпри-
ємством замовлення на фінансові ресурси під впливів зо-
внішнього середовища та задоволення цих замовлень шля-
хом визначення напрямів руху фінансових потоків за всіма 
ієрархічними рівнями та горизонтами управління. 

Основні її положення можна виокремити за такими 
напрямами: 1) рух фінансових потоків віддзеркалює рух 
усіх ресурсів підприємств (матеріальних, фінансових, тру-
дових, технологічних, інформаційних), відбувається всере-
дині підприємства та при побудові відносин з іншими еко-
номічними суб’єктами; 2) управління фінансовими пото-
ками реалізує ключові функції менеджменту (планування, 
контроль, організація, мотивація) та охоплює всі ієрархічні 
рівні (нижній, середній, вищий), горизонти управління під-
приємством (оперативне, тактичне, стратегічне); 3) рух фі-
нансових потоків носить ймовірнісний, цілеспрямований 
характер, охоплює різні елементи (функціональні підсис-
теми), підпадає під вплив внутрішніх та зовнішніх чинни-
ків, що обумовлюють зв’язки всередині системи та впли-
ває на її внутрішні властивості, глибину реструктуризації 
системи; 4) система управління фінансовими потоками є 
складовою цілісної системи управління підприємством, 
складною, омнікаузальною, ймовірнісною, органічною, ці-
лісною, відкритою, гетерогенною, цілеорієнтованою, адап-
тивною, не рефлексивною з інтракаузальною багаторівне-
вою складною структурою, якій не властива адаптивність і 
яка підпорядковується загальносистемним закономірнос-
тям; 5) фінансові потоки, пронизуючи усі рівні управління 
в просторі й часі, є системо утворюючими елементами і 
знаходяться у взаємозалежності з основними параметра-
ми системи (масштаб рівень цілісності, рівень прозорості, 
гнучкість, відкритість, інтенсивність, інертність) і ступе-
нем взаємодії системи із зовнішнім середовищем (пасивне 
існування, використання іншими системами, обслугову-
вання інших систем, протистояння та активне існування); 
6) фінансові потоки, являючи собою динамічну сукупність 
розподілених у часі та просторі фінансових ресурсів і пере-
буваючи в постійному цілеспрямованому русі, приводять 
до постійної зміни стану цілісної системи управління за-
лежно від базових параметрів фінансових потоків (обсяг, 
напрям, швидкість, регулярність руху, джерела формуван-
ня); 7) рух фінансових потоків відбувається по певних кана-
лах (вхід, розподіл, вихід), у межах певних контурів (руху, 
управління, контролю), між центрами управління (плану-
вання, організації, моніторингу, контролю, мотивації), які 
утворюють архітектоніку системи управління фінансовими 
потоками; 8) управління фінансовими потоками слід роз-
глядати як безперервне функціонування складної багато-
рівневої динамічної впорядкованої системи, діяльність 
якої спрямована на формування, обслуговування, розподіл 
і рух фінансових потоків, які забезпечать стале збільшення 
ринкової вартості підприємства як об’єкта інвестування;  
9) рух фінансових потоків з орієнтацією на інноваційний 
розвиток підприємства є необхідною умовою збільшення 
рівня динамічності системи при зменшенні рівня систем-

ної інерції, розвитку підприємства, збереження або поси-
лення конкурентних позицій, забезпечення його інвести-
ційної привабливості. 

Концепція оптимізації процесу управління грошо
вими потоками поєднує принципи управління, ціль та 
завдання, які трансформуються у функції та інструменти 
реалізації, забезпечуючи інформаційну підтримку при-
йняття рішень відносно стратегії фінансово-господарської 
діяльності. Вона базується на принципах системності, адап-
тивності, незалежності, динамічності, гнучкості, науково-
аналітичного передбачення, на основі яких встановлюються 
ціль, завдання, формується система управління грошовими 
потоками, яка включає когнітивний інструментарій, політи-
ку і механізм організації управління грошовими потоками. 
Її метою є забезпечення фінансової стійкості підприємства, 
що зумовлює саморозвиток на інноваційній основі. Для 
досягнення мети мають вирішуватися такі завдання: забез-
печення необхідними фінансовими ресурсами операційної, 
інвестиційної, фінансової діяльності; організація спостере-
ження за основними показниками фінансово-господарської 
діяльності підприємства з позиції підтримки його ліквід-
ності та платоспроможності; підтримка ліквідності, пла-
тоспроможності, фінансової незалежності підприємства в 
цілому і його структурних підрозділів на основі управління 
сукупним грошовим потоком та ефективним перерозподі-
лом грошових коштів всередині підприємства; планування 
господарських операцій та видів господарської діяльності; 
розробка оперативних і стратегічних планів підприємства і 
контроль за їх виконанням; розробка організаційної струк-
тури та фінансової системи підприємства. 

Сфера застосування концепції оцінки ефективності 
управління операційними грошовими потоками включає 
вибір і реалізацію політики управління оборотним капіта-
лом, розробку асортиментної політики, стратегії ціноутво-
рення, планування довгострокових темпів зростання під-
приємства, аналіз зміни масштабів бізнесу. При цьому вона 
базується на необхідності використання комплексного, 
функціонального, вартісного підходів, які визначають мож-
ливість генерування достатнього і стійкого операційного 
грошового потоку для забезпечення рентабельного і зрос-
таючого бізнесу. У межах комплексного підходу має здій-
снюватися управління оборотним капіталом, управління 
операційними грошовими потоками, управління ринковою 
вартістю підприємства. Функціональний підхід до управ-
ління операційними грошовими потоками реалізується за 
допомогою аналізу, бюджетування, контролінгу й оцінки 
ефективності з метою оптимізації операційних грошових 
потоків за умови забезпечення платоспроможності під-
приємства. Вартісний підхід до управління операційними 
грошовими потоками дозволяє врахувати альтернативні 
цільові функції прибутковості та ризику. У цілому застосу-
вання комплексного, функціонального, вартісного підходів 
має включати пошук компромісів між ризиком і прибутко-
вістю з метою зростання ринкової вартості підприємства. 

Визначені в межах даного підходу концепції мають спіль-
ні та відмінні риси. Спільними рисами є орієнтування 
дослідників на необхідності використання потокового 

підходу до управління фінансовими ресурсами підприємств, 
забезпечення оптимальних обсягів у процесі формування та 
використання, урахування відповідних рівнів управління, 
першочергового впливу на ефективність діяльності підпри-
ємств. Відмінні риси полягають у різному баченні дослід-

http://www.business-inform.net


340

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2014
www.business-inform.net

никами сутності фінансових потоків, складу їх параметрів, 
комбінуванні різних підходів до управління та його горизон-
тів, мети, завдань, визначенні ролі у формуванні показників 
ефективності господарській діяльності підприємств.

Неоднорідність підходів дослідників дозволяє систе-
матизувати існуючий досвід в означеній сфері управ-
ління фінансами підприємств і розробити за допо-

могою графічного методу відповідну матрицю порівняння 
концептуальних підходів. Структура матриці порівняння 
сформована шляхом виокремлення чотирьох квадрантів-
секторів (І, ІІ, ІІІ і ІV), які відповідають зонам сполучення 
рівнів віднесення змістовного наповнення підходу управлін-
ня фінансовими потоками до фінансового чи логістичного 
аспектів. Розроблена матриця представлена на рис. 1.

За результатами побудови порівняльної матриці, 
можна зробити такі висновки:

 практична відсутність концептуальних підходів 
у першому квадранті матриці відображає пере-
вагу суто управлінських аспектів до управління 
фінансами підприємств, які в умовах логістизації 
та інформатизації суспільства втрачають свою ак-
туальність та самостійно без інших концепцій не 
застосовуються; 

 наявність незначної кількості концептуальних 
підходів у другому квадранті відображає те, що в 
сучасних умовах врахування в процесі управління 
логістичними потоками підприємств переважно 
логістичного аспекту призведе до нераціональ-
ного управління фінансовими потоками через не-
можливість урахування всіх особливостей управ-
ління фінансами підприємств; 

 насиченість третього квадранту матриці концеп-
туальними підходами відображає врахування в 
межах всіх проаналізованих концепцій характер-
них рис управління фінансовими потоками та дає 
змогу стверджувати про постійне зростання ролі 
фінансового менеджменту в управлінні потокови-
ми процесами підприємств і розвиток фінансово 
орієнтованих концепцій у бік різностороннього 
управління господарською діяльністю;

 висока концентрація концептуальних підходів у 
межах четвертого квадранту матриці визначає ви-
сокий вплив фінансового та логістичного аспектів, 
що обумовлено первинністю природи походження 
поняття «фінансовий потік», адекватністю засто-
сування до них методів фінансового менеджменту, 
необхідністю їх адаптації до особливостей функ-
ціонування промислових підприємств у вигляді 
логістичних систем і доцільністю врахування у 
процесі управління фінансовими потоками всіх 
можливостей логістичної інфраструктури. 

Такий стан речей дозволяє зробити висновок про 
еволюційну зміну парадигми, на якій має базуватися по-
дальша розробка сучасних концепцій управління фінан-
совими потоками та забезпечуватися виокремленням ще 
ряду передумов, спрямованих на розробку ціннісно орієн-
тованого управління фінансовими потоками в логістичних 
системах промислових підприємств. Це такі, як:

 безперервність економічних процесів обумовлює 
необхідність застосування потокових підходів до 
управління фінансами підприємств;

 фінансова нестабільність промислових підпри-
ємств вимагає першочергового врахування фінан-
сових потоків, а вже на їх основі матеріальних;

 фінансова стійкість промислових підприємств під 
впливом швидкої мінливості зовнішнього середо-
вища залежить від їх спроможності генерувати 
фінансові потоки; 

 формування та використання фінансових ресур-
сів на підприємствах здійснюється за результата-
ми руху вхідних і вихідних фінансових потоків;

 фінансові потоки тісно взаємопов’язані з матері-
альними та інформаційними потоками, що відо-
бражає доцільність синхронізованого управління 
ними;

 фінансовий потік під впливом господарських опе-
рацій змінює напрями руху, а отже, визначає їх 
економічний результат; 

 управління фінансовими потоками має враховува-
ти особливості управління супутніми їм потоками, 
що в сучасних умовах виокремлено в межах логіс-
тичного управління господарською діяльністю; 

 управління фінансовими потоками в логістичних 
системах має обов’язково базуватися на враху-
ванні як фінансового, так і логістичного аспекту,  
а отже, має бути направлене на формування цін-
ності логістичного ланцюга, який створить умови 
для зростання вартості підприємства.

Зміни у пріоритетах формування цінності логістич-
ного ланцюга та зростання вартості підприємства 
під впливом динамічного ринкового середовища 

займають особливе місце в управлінні фінансовими по-
токами логістичної системи. Промислові підприємства, 
функціонуючи у вигляді логістичної системи, мають спря-
мовувати логістичні операції на створення цінності логіс-
тичного ланцюга, який визначає їх склад та описує вплив 
на вартість підприємства. При цьому необхідно врахову-
вати те, що матеріальні потоки, проходячи по всіх ланках 
логістичного ланцюга, визначають споживчу вартість, яка 
відображає цінність товару для споживача шляхом визна-
чення корисності. На відміну від них фінансові потоки, 
беручи участь у створенні споживчої вартості, суттєвий 
вплив справляють на формування вартості підприємства. 
Таким чином, у формування цінності логістичного ланцюга 
та вартості конкретного підприємства беруть участь інші 
підприємства (представники логістичної інфраструктури), 
які формують власні ланцюги цінностей та вартість. У ре-
зультаті ланцюги цінностей утворюють мережу цінностей. 
Формування в подальшому промисловими підприємства-
ми ланцюгів цінностей у загальній мережі має відобража-
ти оптимізацію витрат за умови досягнення максималь-
ної споживчої цінності. Якщо промислове підприємство 
здатне оптимізувати витрати, то воно буде продовжувати 
функціонувати в мережі цінностей, якщо ні – припинить 
функціонувати, оскільки фінансові потоки будуть рухати-
ся через інший ланцюг цінностей, негативно впливаючи на 
вартість підприємства. У сучасних умовах для зменшен-
ня негативного впливу на вартість підприємства провідні 
компанії починають застосовувати аутсорсинг, який є од-
ним з напрямів логістичного управління [22]. 

ВисНоВКи. Таким чином, систематизація су-
часних підходів до управління фінансами підприємств за 
п’ятьма напрямами, обґрунтована роль логістичного та 
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Рис. 1. Матриця порівняння концептуальних підходів до управління фінансами підприємств
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фінансового аспектів в управлінні фінансовими потоками, 
а також визначення передумови ціннісно орієнтованого 
управління фінансовими потоками в логістичних системах 
промислових підприємств дозволяють зорієнтувати подаль-
ші дослідження на розробку відповідних концепцій.  
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Карчева І. Я. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення ефективності інноваційної діяльності банків
Метою статті є дослідження теоретичних засад і розроблення науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення  ефективності іннова-
ційної діяльності банків як складного багатопланового процесу. У статті досліджено сутність інноваційної діяльності банків як складного ціле-
спрямованого комплексного процесу, що охоплює всі стадії інноваційного процесу, види інновацій, функції та напрями діяльності банків і спрямо-
ваний на підвищення ефективності, стабільності, конкурентоспроможності банків. Обґрунтовано необхідність упровадження нових підходів до 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю банків, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності та 
динамічному розвитку банків на новій інноваційній основі. Визначено принципи об’єктивної оцінки ефективності інноваційної діяльності банків 
та розкрито сутність економічного, соціального, стратегічного ефектів інноваційної діяльності банків. Проведений комплексний аналіз ефек-
тивності інноваційної діяльності банків з використанням теорії транзакційних витрат і концепції єдиного інтегрального показника засвідчив 
необхідність підвищення ефективності інноваційної діяльності банків України в сучасних умовах.

Ключові слова: інноваційна діяльність, банки, ефективність, інтегральний показник, принципи, транзакційні витрати, комісійні доходи.
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Карчева И. Я. Теоретические и практические аспекты обеспечения 

эффективности инновационной деятельности банков
Целью статьи является исследование теоретических основ и раз-
работка научно-практических рекомендаций по обеспечению эффек-
тивности инновационной деятельности банков как сложного много-
планового процесса. В статье исследована сущность инновационной 
деятельности банков как сложного целенаправленного комплексного 
процесса, охватывающего все стадии инновационного процесса, виды 
инноваций, функции и направления деятельности банков и  направ-
ленного на повышение эффективности, стабильности, конкуренто-
способности банков. Обоснована необходимость внедрения новых 
подходов к информационно-аналитическому обеспечению управления 
инновационной деятельностью банков, что будет способствовать 
повышению эффективности деятельности и динамичному развитию 
банков на новой инновационной основе. Определены принципы объек-
тивной оценки эффективности инновационной деятельности банков, 
рассмотрена сущность экономического, социального и стратегиче-
ского эффектов инновационной деятельности банков. Проведенный 
комплексный анализ эффективности инновационной деятельности 
банков с использованием теории транзакционных издержек и кон-
цепции единого интегрированного показателя засвидетельствовал 
необходимость повышения эффективности инновационной деятель-
ности банков Украины в современных условиях.
Ключевые слова: инновационная деятельность, банки, эффектив-
ность, интегрированный показатель, принципы, транзакционные из-
держки, комиссионные доходы.
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Karcheva Iryna Ya. Theoretical and Practical Aspects of Ensuring  

the Effectiveness of Innovation Activities of Banks
The aim of the article is to study the theoretical foundations and develop-
ment of scientific and practical recommendations to ensure the effectiveness 
of innovation as a complex multifaceted banks process. The article studies the 
essence of innovation as a complex banks targeted integrated process cover-
ing all stages of the innovation process, types of innovations, functions and 
activities of banks, which aims at improving the efficiency, stability and com-
petitiveness of banks. The necessity of introduction of the new approaches 
to information-analytical support of innovation management of banks was 
grounded. It will enhance the performance and dynamic development of 
banks on a new innovation basis. The principles of objective evaluation of the 
effectiveness of innovative banking were defined, the essence of economic, 
social and strategic innovation effects banks was considered. A comprehen-
sive analysis of the effectiveness of innovation activity of banks was con-
ducted using transaction cost theory and the concept of a single integrated 
index the need to improve the effectiveness of Ukrainian banks innovation in 
modern conditions was verified.

Key words: innovation, banks, efficiency, integrated index, principles, trans-
action costs, fees and commission income.
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