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Алілуйко М. С. теоретичні аспекти оцінювання ефективності антикризового управління банківськими ресурсами
Метою статті є визначення теоретичних підходів щодо оцінювання ефективності антикризового управління ресурсами банку. У статті об-
ґрунтовано характерні риси антикризового управління ресурсами банку та залежність рівня ефективності функціонування банку та антикризо-
вого управління банківськими ресурсами від сукупного впливу чинників. Визначено основні об’єкти оцінки ефективності антикризового управління 
ресурсною базою банків, до яких віднесено оцінку ефективності формування ресурсної бази банків, оцінку ефективності та повноти використан-
ня ресурсної бази банків, оцінку прибутковості функціонування банку, які є одними з найбільш вагомих критеріїв при оцінюванні ефективності ре-
сурсної бази банків та повноти її використання. Розглянуто показники, які застосовуються для визначення ефективності антикризового управ-
ління ресурсами банку, висвітлено науково-методичні підходи до такої оцінки. Обґрунтовано необхідність застосування інтегральної оцінки 
ефективності  антикризового управління ресурсами банків на основі комплексу індикаторів, що відображають різноманітні симптоми кризових 
явищ з урахуванням ступеня генерування небезпек. Розглянуто реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку, його сутність та функціональне 
призначення як важливого інструменту антикризового управління, а також охарактеризовано основні етапи його здійснення.

Ключові слова: ресурси банку, антикризове управління, оцінка ефективності антикризового управління.
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Алилуйко М. С. Теоретические аспекты оценивания эффективности 

антикризисного управления банковскими ресурсами
Целью статьи является определение теоретических подходов от-
носительно оценивания эффективности антикризисного управления 
ресурсами банка. В статье обоснованы характерные черты антикри-
зисного управления ресурсами банка и зависимость уровня эффектив-
ности функционирования банка и антикризисного управления бан-
ковскими ресурсами от совокупного влияния факторов. Определены 
основные объекты оценки эффективности антикризисного управле-
ния ресурсной базой банков, к которым отнесены оценка эффектив-
ности формирования ресурсной базы банков, оценка эффективности 
и полноты использования ресурсной базы банков, оценка прибыльно-
сти функционирования банка, которые являются одними из наиболее 
весомых критериев при оценивании эффективности ресурсной базы 
банков и полноты ее использования. Рассмотрены показатели, при-
меняющиеся для определения эффективности антикризисного управ-
ления ресурсами банка, отражены научно-методические подходы к 
такой оценке. Обоснована необходимость применения интегральной 
оценки эффективности антикризисного управления ресурсами банков 
на основе комплекса индикаторов, которые отображают разнообраз-
ные симптомы кризисных явлений с учетом степени генерирования 
опасностей. Рассмотрен реинжиниринг финансовых бизнес-процессов 
банка, его сущность и функциональное назначение как важного ин-
струмента антикризисного управления, а также охарактеризованы 
основные этапы его осуществления.
Ключевые слова: ресурсы банка, антикризисное управление, оценка 
эффективности антикризисного управления.
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Alilujko M. S. Theoretical Aspects of Evaluating the Efficiency  

of Crisis Management of Bank Resources
The article is aimed at determination of theoretical approaches to evaluat-
ing the efficiency of crisis management of bank resources. In the article, the 
characteristic features of crisis management of bank resources and depen-
dence of the level of efficient performance of bank together with the bank 
resources crisis management from the cumulative impact of factors are sub-
stantiated. The main objects for evaluating the efficiency of crisis manage-
ment of bank resources base have been identified, among them evaluating 
the efficiency of forming the banks resources base, evaluating the efficiency 
and completeness when using the banks resource base, estimating the prof-
itability of bank, which are of the most important criteria when evaluating 
the efficiency of the banks resources base and the completeness of its use. 
The indicators, which are used to determine the efficiency of crisis manage-
ment of the bank resources, are considered; the scientific and methodical ap-
proaches to such evaluation are disclosed. The necessity of implementation 
of integral estimating the efficiency of crisis management of bank resources 
on the basis of complex of indicators that display various symptoms of the 
crisis, taking into account the level of dangers generation. Re-engineering of 
financial business processes of bank, its essence and functional purpose as 
an important tool for crisis management, are considered; the main stages of 
its implementation are characterized.
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Сучасний розвиток банківської системи України 
вимагає нових підходів як до управління банків-
ською діяльністю загалом, так і до управління 

ресурсною базою, яка є основою банківської діяльності, 
зокрема. З огляду на те, що від обсягів ресурсної бази 
банків залежить функціонування та розвиток не тільки 
банківської системи, а й всієї економіки, постає питання 

посилення ролі антикризового управління банківськи-
ми ресурсами та підвищенню його ефективності. 

Управління ресурсами банку здійснюється з ме-
тою формування достатнього обсягу коштів з наймен-
шими витратами для фінансування запланованих бан-
ком активних операцій. Оптимальний склад ресурсів 
має визначатися стратегічними потребами самих банків 
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і можливостями їх фінансових ринків. Значна частина 
банків саме внаслідок неефективного управління ресур-
сами зазнає фінансових труднощів, а деякі з них стають 
банкрутами. Тому виникає практична потреба перегля-
ду підходів щодо питань формування та використання 
фінансових ресурсів банківської установи.

Вивченню питань сутності та складу ресурсної бази 
банків присвячені роботи таких вітчизняних учених, як: 
М. Д. Алексєєнко [1, с. 35], О. Д. Вовчак [2, с. 218], О. А. Ки- 
риченко [3, с. 633 – 634], Л. О. Примостка [4, с. 81 – 84], 
С. К. Реверчук [5, с. 15 – 33], Швець Н. Р. [6, с. 56 – 57] та 
інших. Дослідженню питань розробки теорії та практи-
ки управління банківськими ресурсами, стратегічного 
управління банківською діяльністю приділили багато 
уваги у своїх працях Н. Г. Волик [7, с. 223 – 229], Н. П. Дре- 
бот [8, с. 204 – 208], В. Герасименко [9], Ю. С. Ребрик [10],  
Л. Г. Соляник [11], В. А. Фурсова [12, с. 118 – 124.], О. Є. Кузь- 
мін [13] та ін.

Однак, незважаючи на значну кількість наукових 
праць, присвячених фінансовому управлінню в банках, 
сьогодні відсутні комплексні дослідження щодо страте-
гії управління банківськими ресурсами. Серед наявних 
наукових праць, присвячених проблематиці формуван-
ня та розподілу банківських ресурсів, замало уваги при-
ділено питанням управління ресурсною базою в умовах 
поглиблення кризових явищ у вітчизняній економіці 
та в банківській системі зокрема. Водночас, питання, 
пов’язані з розробкою новітніх підходів до антикризо-
вого управління ресурсною базою банку в умовах еко-
номічної стагнації, скорочення фінансового потенціалу 
банківської системи та падіння довіри до банків з боку 
населення, потребують подальшого доопрацювання. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних по-
ложень щодо інтегрального оцінювання ефективності 
антикризового управління банківськими ресурсами. 

Управління ресурсною базою банку як складова 
його фінансового менеджменту, тісно пов’язане 
з ефективністю управління у всіх його структур-

них підрозділах. 
Ефективність управління фінансовими ресурсами 

визначається на основі інформації про поточний стан ре-
сурсів для розуміння оптимізації їх структури, знижен-
ня витрат і підвищення ефективності діяльності банку. 
Для забезпечення високої ефективності та стабільності 
формування, розподілу та використання ресурсів бан-
ку завданнями менеджменту мають бути: формування 
необхідного їх обсягу для розвитку банку; раціональне 
розподілення та використання з метою ефективного 
розвитку бізнес-процесів у банку та досягнення необ-
хідної якості активів; забезпечення оптимального рівня 
ліквідності та платоспроможності за умови достатнього 
рівня рентабельності.

Кількісний бік проблеми управління фінансовими 
ресурсами полягає у збільшенні обсягів пасивних опе-
рацій через стимулювання залучення ресурсів від на-
селення, використання різних видів цінних паперів для 
залучення ресурсів, підвищення якості обслуговування 
клієнтів та зміцнення довіри до фінансових інституцій. 

Якісна сторона полягає в розробці напрямів їх розміщен-
ня, що дозволяє найбільш ефективно їх використовувати 
[12, с. 122]. Тому ефективна організація роботи з управ-
ління ресурсами банків повинна враховувати сучасні 
тенденції функціонування фінансових ринків та носити 
характер антикризового управління. Антикризове управ-
ління банківськими ресурсами дає можливість визначи-
ти напрями формування та ефективного використання 
банківських ресурсів, виявити причини, що можуть при-
звести до погіршення платоспроможності та скорочення 
фінансової стійкості банку, а також обґрунтувати комп-
лекс управлінських заходів, спрямованих на їх усунення.  
В умовах посилення макроекономічної нестабільності ан-
тикризове управління банківськими ресурсами повин но 
мати стратегічну спрямованість, на підставі чого забез-
печується здатність банку до формування та ефективно-
го розміщення ресурсів у довгостроковій перспективі,  
а отже, забезпечення фінансової стійкості та прибутко-
вості діяльності протягом тривалого періоду. Це дозволяє 
визначити такі характерні риси антикризового управлін-
ня банківськими ресурсами, що дадуть змогу забезпечити 
сталий розвиток ресурсів протягом тривалого періоду:
 зміцнення ресурсної бази банків з метою підви-

щення здатності банківських установ до фінан-
сування потреб реального сектора економіки 
та задоволення споживчого попиту домогоспо-
дарств;

 формування оптимальної структури ресурсної 
бази банків з урахуванням виду валют і стро-
ковості залучених і розміщених банківських 
ресурсів, що дозволить спрогнозувати розмір 
наявних «надлишків» банківських ресурсів, 
нівелювати ризик ліквідності і, як наслідок, 
забезпечити платоспроможність банківської 
установи та сталу конкурентну позицію на рин-
ку банківських послуг;

 розширення ресурсного потенціалу банку, що 
становить не тільки сукупність фактично аку-
мульованих фінансових ресурсів банку, а й по-
тенційно можливі його резерви, які можуть 
бути сформовані у майбутньому.

Виходячи з того, що однією з основних передумов 
досягнення стратегічних цілей розвитку банку 
є підтримання відповідності між залученими та 

розміщеними ресурсами за строками та видами валют, 
оцінювання ефективності антикризових заходів може 
здійснюватися на підставі використання системи оціню-
вання ефективності антикризового управління банків-
ськими ресурсами, яка містить як кількісні, так і якісні 
показники. Слід зазначити, що сформований нині мето-
дичний апарат оцінювання ефективності антикризового 
управління банківськими ресурсами характеризується 
різноманітністю методик і моделей. Однак дані під-
ходи не дають можливості отримати комплексну оцін-
ку ефективності антикризового управління, яка б дала 
однозначну оцінку щодо якості банківських ресурсів.  
У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність впрова-
дження узагальнюючого показника, за допомогою якого 
стало б можливим всебічно, цілісно, та об’єктивно оці-
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нити ефективність антикризового управління банків-
ськими ресурсами. 

Аналіз існуючих наукових підходів дозволив ді-
йти висновку, що в сучасних умовах доцільно 
використати для розв’язання поставленого за-

вдання методичний підхід, що передбачає розраху-
нок інтегрального показника, який характеризується 
простотою обчислення та інтерпретації, не потребує 
проведення попередньої перевірки індикаторів, на під-
ставі яких відбувається його побудова, на мультиколі-
неарність, дозволяє простежити процеси його розвитку 
протягом аналізованого періоду. Таким чином, форму-
вання сукупності індикаторів та визначення на їх осно-
ві інтегрального показника ефективності антикризо-
вого управління банківськими ресурсами є важливим 
елементом процесу оцінювання якості антикризового 
управління банком загалом. На нашу думку, для обґрун-
тування системи оцінювання ефективності антикризо-
вого управління банківськими ресурсами доцільно за-
стосовувати методичні підходи та показники, які дадуть 
змогу відобразити тісний взаємозв’язок бізнес-процесів 
банку, які, власне, пов’язані з процесами акумуляції бан-
ківських ресурсів та трансформації їх у активи банку, 
виявити зміни у складі та структурі ресурсної бази та 
причини, що зумовили такі зміни. У сучасній банків-
ській науці та практиці зазвичай оцінки ефективності 
ресурсної бази ототожнюється з показниками рента-
бельності, дохідності, ліквідності. Виходячи з цього, 
при формуванні переліку індикаторів, що визначають 
ефективність антикризового управління банківськими 
ресурсами, можна використати підхід, запропонований 
М. В. Суганякою [14], виклавши його таким чином: 

1) сукупність індикаторів оцінки ефективності 
управління ресурсною базою банків має передбачати 
реальну та потенційну спроможність банку формувати 
ресурси в необхідних обсягах і відповідної якості задля 
забезпечення свого функціонування в кризових умовах;

2) методичний підхід щодо формування сукупно-
сті індикаторів такої оцінки має бути доступним, зрозу-
мілим і базуватись на показниках фінансової звітності, 
практиці планування і обліку результатів діяльності 
банку, статистичній звітності;

3) сукупність індикаторів повинна охоплювати 
ті сфери, які найбільш чутливі до впливу чинників зо-
внішнього і внутрішнього середовища функціонування 
банку та формування його ресурсного потенціалу. 

У процесі аналізу та оцінки ефективності антикри-
зового управління банківськими ресурсами необхідно 
використовувати таку методику, яка найбільшою мірою 
дасть змогу виявити сильні та слабкі сторони управління 
ресурсною базою банків та визначити наявні резерви.

Отже, серед визначених основних об’єктів оціню-
вання ефективності антикризового управління банків-
ськими ресурсами, на нашу думку, найбільш вагомими 
є такі:
 оцінка ефективності формування ресурсної ба-

зи банків;
 оцінка ефективності та повноти використання 

ресурсної бази банків;

 показники прибутковості банківської діяльно-
сті (дана група показників дозволяє оцінити ре-
сурсну базу банків з погляду повноти та ефек-
тивності її використання). 

До першої групи нами віднесені показники ефек-
тивності формування ресурсної бази банків. Оскільки 
ресурсна база банку формується із власних, залучених і 
позичених фінансових ресурсів, то з метою оцінки ефек-
тивності формування банківських ресурсів доцільно ви-
значити достатність власних фінансових ресурсів, а та-
кож залучених і запозичених ресурсів банку. 

Достатність власних фінансових ресурсів банку ви-
значається в процесі оцінки дотримання банком еконо-
мічних нормативів капіталу, встановлених Національним 
банком України, та аналізу змін, що відбулися у структу-
рі регулятивного капіталу банку. Достатність залучених 
і запозичених ресурсів банку оцінюється за допомогою 
визначення їх частки у загальних пасивах, частки стро-
кових депозитів у зобов’язаннях (характеризує зростан-
ня стабільності ресурсної бази; оптимально: 10 – 30%), 
частки строкових коштів фізичних осіб у зобов’язаннях 
тощо. При оцінюванні залучених і запозичених ресур-
сів банку необхідно враховувати не тільки стабільність 
джерел формування ресурсної бази, а й вартість сфор-
мованих банківських ресурсів. Як показник вартості 
сформованих банківських ресурсів може бути викорис-
тана середньозважена відсоткова ставка за залученими 
ресурсами банку. При цьому також необхідно враховува-
ти загальні тенденції та напрями її зміни, що дозволить 
визначити відсоткову ставку, за якою буде здійснювати 
розміщення залучених ресурсів, а також спрогнозувати 
показники прибутковості банківської діяльності. 

Другу групу формують показники ефективно сті 
використання банківських ресурсів, до складу яких про-
понуємо включити такі: повнота використання та віддача 
(дохідність від використання); ефективність використан-
ня платних пасивів (Квик.рес. = Платні пасиви/ Дохідні акти-
ви) та ефективність використання сукупних зобов’язань 
(Квик.зоб. = Сукупні зобов’ язання/Дохідні активи).

До третьої групи ми віднесли показник прибутко-
вості капіталу банку (ROE – return on equity), за яким мож-
на визначити рівень віддачі коштів акціонерів, прибутко-
вість активів, показник загальної рентабельності банку.

Отже, використання інтегральних оцінок для 
здійснення діагностики ефективності управлін-
ня ресурсною базою суб’єктів господарювання, 

у тому числі й банків, визначення рівня безпеки їх функ-
ціонування, а також антикризової стійкості на сьогодні 
виступає одним із вагомих показників для подальшого 
моделювання їх діяльності [15, с. 149]. 

При дослідженні науково-методичних підходів до 
побудови інтегрального показника ми дійшли висновку, 
що інтегральний показник ефективності антикризового 
управління банківськими ресурсами є сукупним значен-
ням окремих локальних показників, розрахованих у роз-
різі певних груп показників ефективності антикризового 
управління банківськими ресурсами (у нашому випад-
ку запропоновано використати три групи показників),  
а отже, всебічно охоплює усі фінансові аспекти щодо 
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формування ресурсної бази банків. Побудований ін-
тегральний показник з точки зору репрезентативно-
сті дозволяє простежити причинно-наслідкові зв’язки 
у процесах формування та використання банківських 
ресурсів та здійснити відповідні заходи щодо страте-
гічного управління ними в умовах посилення кризових 
явищ в економіці. 

Одним із напрямів досягнення встановлених 
стратегічних цілей у разі погіршення показників 
банківської діяльності є реінжиніринг фінансо-

вих бізнес-процесів банку, який є важливим напрямом 
антикризового управління банківськими ресурсами і 
під яким розуміють створення зовсім нових і ефектив-
ніших бізнес-процесів без урахування того, що було 
раніше [16, с. 16]. Підтримуємо позицію вчених [16; 17] 
стосовно того, що для банків реінжиніринг фінансових 
бізнес-процесів має такі суттєві переваги: поперше, пе-
репроектування фінансових бізнес-процесів здатне під-
вищити ефективність їх здійснення; подруге, застосу-
вання реорганізації менеджменту в процесі управління 
фінансовими бізнес-процесами може швидко вплинути 
на ефективність діяльності банку загалом [16, с. 16]. 

Враховуючи напрацювання вчених [16, с. 17] у цьо-
му напрямі, пропонуємо процес реінжинірингу фінан-
сових бізнес-процесів здійснювати за такими етапами 
(рис. 1).

1. Визначення майбутнього профілю банку та 
напрямів його діяльності. На цьому етапі розробляєть-
ся перелік основних стратегічних цілей банку і, з ураху-
ванням стратегії розвитку, визначаються основні фінан-
сові цілі, попит (потреби) клієнтів на банківські послуги, 

конкурентна позиція в банківському бізнесі та сучасний 
стан банку. Для цього проводиться порівняльна оцінка 
показників діяльності банку з аналогічними показника-
ми банків-конкурентів, що дозволяє виявити слабкі міс-
ця, а також визначити конкурентні переваги банківської 
установи на ринку.

2. Виділення основних фінансових бізнес-про-
цесів у діяльності банку. Цей етап має за мету ство-
рити конструкцію фінансової діяльності банку в розрізі 
основних видів операцій і робіт.

3. Розроблення сучасної моделі банку (деінжи-
ніринг). Цей етап передбачає розробку детального опи-
су існуючого банку, ідентифікацію його основних фінан-
сових бізнес-процесів та оцінку їх ефективності.

4. Перепроектування фінансових бізнес-проце-
сів з урахуванням результатів оцінки їх ефективності 
передбачає переосмислення і перепроектування існу-
ючих бізнес-процесів банку з метою їх оптимізації, що 
дозволяє радикально поліпшити окремі фінансові показ-
ники банківської діяльності у сфері формування та роз-
міщення банківських ресурсів. Даний етап передбачає та-
кож зміну свідомості персоналу банку, впровадження су-
часних інформаційних та інноваційних технологій тощо.

5. Розробка нових напрямів фінансових бізнес-
процесів у діяльності банку, яка має на меті форму-
вання нових завдань (видів робіт) з боку персоналу і 
по лягає в проектуванні різних видів робіт, підготовці 
системи мотивації персоналу, формуванні нової профе-
сійної команди для виконання нових завдань і контролю 
за їх якістю, удосконалення підготовки фахівців тощо. 
На цьому етапі визначаються також наявні ресурси (об-
ладнання, програмне забезпечення), а також необхідні 

витрати на підтримуючі інформаційні системи та 
технології.

6. Упровадження в банківську діяльність 
перепроектованих (удосконалених) бізнес-про-
цесів. Завданням цього етапу є узгодження між 
собою розроблених бізнес-процесів, підтримую-
чих інформаційних систем, їх тестування, орга-
нізація навчання працівників та перехід до нових 
умов діяльності банку.

7. Оцінювання ефективності бізнес-про-
цесів банку. На цьому етапі здійснюється оціню-
вання сформованих бізнес-процесів банку 

Послідовна та успішна реалізація всіх етапів 
реінжинірингу фінансових бізнес-процесів банку 
забезпечує одержання позитивного ефекту, що ви-
ражається в такому:
 зростанні обсягів банківських операцій уна-

слідок підвищення продуктивності праці пер-
соналу банку за одночасної оптимізації їх чи-
сельності, підвищення ефективності процесів 
формування та розподілу банківських ресурсів 
і використанні наявних резервів банку;

 скороченні строків реалізації основних фінан-
сових бізнес-процесів, що дозволяє мінімізува-
ти часові втрати, пов’язані з їх реалізацією, за-
безпечити прозорість та відповідність бізнес-
процесів стратегічним цілям банківської уста-
нови, посилити контроль над ними та знизити 

 1. Визначення майбутнього профілю банку та напрямів
його діяльності  

2. Виділення основних фінансових бізнес-процесів
у діяльності банку  

4. Перепроектування фінансових бізнес-процесів
з урахуванням результатів оцінки їх ефективності  

 

 
5. Розробка нових напрямів фінансових бізнес-процесів

у діяльності банку
 

6. Упровадження в банківську діяльність
перепроектованих (удосконалених) бізнес-процесів

 

3. Розроблення сучасної моделі  банку (деінжиніринг)  

 

7. Оцінювання ефективності бізнес-процесів банку  

Рис. 1. Основні етапи процесу реінжинірингу фінансових  
бізнес-процесів банку
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рівень банківських ризиків, підвищити якість 
обслуговування клієнтів, сформувати необхід-
не інформаційне підґрунтя для впровадження 
сучасних інформаційних та інноваційних тех-
нологій, і, як наслідок, підвищити прибутко-
вість банківської діяльності загалом.

ВИСНОВКИ
Таким чином, комплексна оцінка ефективності 

антикризового управління ресурсною базою банку на 
основі інтегрального показника дає можливість про-
вести моніторинг фінансової діяльності банку, виявити 
тенденції у динаміці показників його ресурсної бази,  
а також створити умови для прийняття рішень з анти-
кризового управління. 

Використання методики інтегральної оцінки ефек-
тивності антикризового управління ресурсною базою 
банку дозволяє ефективно оцінювати внутрішнє середо-
вище банку, що сприяє своєчасному виявленню резервів 
при розробці стратегії, запобіганню виникненню кризо-
вих явищ, підтримці стійкого фінансового стану, стабіль-
ному функціонуванню та розвитку банку в майбутньому. 

Важливим напрямом антикризового управлін-
ня ресурсною базою банку є реінжиніринг фінансових 
бізнес-процесів банку, у результаті чого досягається 
отримання позитивного ефекту щодо скорочення стро-
ків реалізації основних фінансових бізнес-процесів, чи-
сельності працівників, підвищення якості банківських 
операцій тощо. 

Отже, запропоновані нами підходи до оцінювання 
антикризової стійкості банку, що передбачає оцінювання 
та інтерпретацію часткових та інтегральних показників, 
а також до антикризового управління ресурсною базою, 
спрямовані на забезпечення формування оптимальної 
структури ресурсів та їх ефективне використання.        
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Бондаренко О. С. Вплив логістизації економіки на управління фінансовими потоками промислових підприємств
Метою статті є обґрунтування доцільності впровадження фінансово-логістичного підходу до управління фінансовими потоками промислових 
підприємств. Розкрито роль логістизації економіки для сучасних промислових підприємств, доведено необхідність інтегрування фінансового 
менеджменту та логістики в напряму підвищення ефективності управління фінансовими потоками, запропоновано алгоритм управління фі-
нансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств. Перспектива подальших досліджень полягає в розробці методологічних 
основ фінансово-логістичного управління фінансовими потоками на промислових підприємствах України. 
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Бондаренко Е. С. Влияние логистизации экономики на управление 

финансовыми потоками промышленных предприятий
Целью статьи является обоснование целесообразности внедрения 
финансово-логистического подхода к управлению финансовыми по-
токами промышленных предприятий. Раскрыта роль логистизации 
экономики для современных промышленных предприятий, доказана 
необходимость интеграции финансового менеджмента и логистики 
в направлении повышения эффективности управления финансовыми 
потоками, предложен алгоритм управления финансовыми потоками 
в логистических системах промышленных предприятий. Перспектива 
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the Financial Flows of Industrial Enterprises
The article is aimed at substantiating the feasibility of introducing the finan-
cial and logistical approach to the management of financial flows of indus-
trial enterprises. The role of logistization of economy for modern industrial 
enterprises is disclosed, the need for integration of financial management 
and logistics to improve the management of financial flows is proven, an al-
gorithm for management of financial flows in the logistics systems of indus-
trial enterprises is proposed. Prospect of further research is the development 
of methodological bases of financial and logistical management of financial 
flows at the industrial enterprises of Ukraine.
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У сучасних умовах поширення в управлінні госпо-
дарською діяльністю потокових підходів відо-
бражає логістичний етап функціонування еконо-

міки. Зазначений етап містить дві характерні риси, які 
визначаються інтеграцією суб’єктів ринку для досяг-

нення оптимальної взаємодії в мікро- та макро- логіс-
тичні системи, а також формуванням ними логістичних 
мереж, що пронизують усі сфери економічної діяльнос-
ті. Сьогодні в Україні логістизація є невід’ємною скла-
довою національної економіки і водночас рушійною 
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