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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ  
В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS  
IN THE ENTERPRISE ORGANIZATION

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні аспекти управління фінан-

совими потоками підприємств оптової торгівлі, головні чинники 
й параметри, що визначають її. Систематизовано в комплексну 
систему основні складові управління фінансовими потоками. 
Визначено взаємозв’язки між структурними елементами до-
сліджуваної системи управління. Розглянуто сучасний напрям 
фінансового менеджменту, спрямований на якісне поліпшення 
стратегічних та оперативних фінансових рішень, заснований на 
концепції управління вартістю компанії. На основі дослідження 
зроблено висновок, що в процесі формування системи управ-
ління вартістю на кожному підприємстві фінансові менеджери 
(фінансова дирекція) повинні чітко визначити основні чинники, 
що впливають на ринкову вартість підприємства, з огляду на 
що вибрати ті показники, які найбільш повно їх враховують.

Ключові слова: фінанси, потоки, фінансові потоки, підпри-
ємницька діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты управле-

ния финансовыми потоками предприятий оптовой торговли, 
главные факторы и параметры, определяющие ее. Система-
тизированы в комплексную систему основные составляющие 
управления финансовыми потоками. Определены взаимос-
вязи между структурными элементами исследуемой системы 
управления. Рассмотрено современное направление финан-
сового менеджмента, направленное на качественное улучше-
ние стратегических и оперативных финансовых решений, ос-
нованное на концепции управления стоимостью компании. На 
основе исследования сделан вывод, что в процессе формиро-
вания системы управления стоимостью на каждом предпри-
ятии финансовые менеджеры (финансовая дирекция) должны 
четко определить основные факторы, влияющие на рыночную 
стоимость предприятия, с учетом чего выбрать те показатели, 
которые наиболее полно их учитывают.

Ключевые слова: финансы, потоки, финансовые потоки, 
предпринимательская деятельность.

ANNOTATION
The article deals with the theoretical aspects of managing 

financial flows of wholesale trade enterprises and the main fac-
tors and parameters which determine it. The main components of 

management of financial flows are systematized into a complex 
system. Interrelations between structural elements of the investi-
gated management system are determined. The modern direction 
of financial management, aimed at the qualitative improvement of 
strategic and operational financial decisions, based on the concept 
of cost management of the company, is considered. It is also deter-
mined that current trends in financial management as the highest 
goal of activity determine the growth of the value of the enterprise 
and the income of its owners. The evolution and essence of a 
number of indicators that reflect the process of formation of the 
value of the enterprise are revealed. On the basis of this study, it 
was concluded that in the process of establishing a cost manage-
ment system at each enterprise, financial managers (the financial 
directorate) should clearly identify the main factors affecting the 
market value of the enterprise and taking into account those which 
choose the ones that take them fully into account. The urgency 
of the chosen topic is due to the fact that in today’s conditions of 
world socio-economic development, information provision of the 
management process, which consists in collecting and processing 
the information necessary for the adoption of sound management 
decisions, became an especially important area. The governing 
body usually faces the task of obtaining information, processing it, 
as well as generating and transferring new derivative information 
in the form of controlling influence. Such impacts are carried out 
in operational and strategic aspects and are based on previously 
obtained data, the probability and completeness of which largely 
depend on the successful decision of many management tasks. 
Any decisions made require the processing of large amounts of 
information; the competence of the manager depends not only on 
past experience but also on the possession of sufficient informa-
tion about the rapidly changing situation and the ability to use it.

Key words: finance, flows, financial flows, entrepreneurial  
activity.

Постановка проблеми. У соціально-еконо-
мічному та політичному середовищі України 
відбуваються значні зміни. Вони сильно впли-
вають на діяльність суб’єктів господарювання 
в умовах конкурентного середовища. Для забез-
печення високого рівня комерційного посеред-
ництва з розвитком ринкової економіки, необ-
хідно створити передумови, які б забезпечували 
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діяльність підприємств на прибутковій основі. 
Світовий досвід показує, що роль оптової тор-
гівлі зводиться до здатності підприємств за-
безпечувати насичення ринків товарами, тому 
конкуренція між підприємствами галузі по-
стійно зростає. З огляду на особливості опто-
вої торгівлі важливе місце в цьому процесі має 
посісти орієнтація підприємств не тільки на 
потенціал отримання поточних прибутків, але 
й на ефективність процесів фінансового управ-
ління. Це сприятиме прийняттю раціональних 
управлінських рішень суб’єктами управління 
та розвитку їх бізнесу. Оскільки левова частка 
операцій досліджуваних підприємств охоплена 
операціями логістики та реалізацією продукції, 
що постійно супроводжується фінансовими по-
токами, то важливе місце в системі управління 
має посідати система управління фінансовими 
потоками підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідженнях науковців останнім часом все 
більше уваги приділяється питанням управлін-
ня фінансовими потоками підприємств. Серед 
них варто відзначити праці таких учених, як 
Г. Азаренков, А. Бабенко, М. Бердар, Г. Ба-
ранець, О. Єрмошкіна, Н. Небаба, Л. Петіна, 
А. Хренова. Однак треба наголосити на тому, 
що роботи, в яких розглядається саме аспект 
управління фінансовими потоками підприєм-
ства, містять лише частковий опис відповідних 
характеристик і не дають повну характеристи-
ку системи управління фінансовими потоками. 
Так, Г. Баранець управління фінансовими пото-
ками зводить до вирішення завдання управлін-
ня запасами та вибору інструментів розрахунку 
(вексель), а Л. Яструбецька – до оптимізації об-
сягу ліквідних коштів та формування страхо-
вого залишку. Більш комплексні підходи пред-
ставлені в роботах А. Бабенко, яка визначає 
цілі, задачі, принципи та функції управління 
фінансовими потоками підприємства, та Г. Ко-
вальчук, яка представила модель управління 
фінансовими потоками.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Отже, питання узагальнення 
найбільш повної характеристики самої системи 
управління фінансовими потоками як складо-
вої комплексної системи управління підприєм-
ством потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження сутності 
та особливостей управління фінансовими пото-
ками підприємств у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За системно-потокового підходу управління 
фінансовими потоками підприємства слід роз-
глядати як безперервне функціонування склад-
ної багаторівневої динамічної впорядкованої 
системи, діяльність якої спрямована на форму-
вання, обслуговування, розподіл та рух таких 
фінансових потоків, які б забезпечували стале 
збільшення ринкової вартості підприємства як 
об’єкта інвестування [2, c. 24].

Система управління фінансовими потока-
ми підприємства має розглядатись як складна, 
відкрита, динамічна система. Для найбільш 
ефективного виконання функцій цієї системи 
необхідне забезпечення інформацією. Для зби-
рання, оброблення та систематизації великого 
обсягу різноманітної інформації фінансового 
характеру необхідно впровaдити та використа-
ти сучасні технoлогії, які впливaють на ефек-
тивність вирoбництва та пpоцесy прийняття 
обґрунтовaних упрaвлінських рішeнь.

Під час вибору інструментів управління фі-
нансовими потоками необхідно враховувати 
низку чинників впливу, які наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Чинники впливу на управління фінансовими 

потоками підприємства
Чинники впливу Інструменти впливу

Нормативно-правові Фінансове забезпечення

Економічні Складові кошторисів доходів  
та витрат

Інформаційні Страхування від ризиків

Суспільні Довгострокове та короткострокове 
планування

Головною метою системи управління фінан-
совими потоками є розгляд діяльності оптових 
компаній через потік фінансових ресурсів та 
наслідки процесу, що відображає належний 
рівень рентабельності та ліквідності, механізм 
оптимізації витрат, мінімізацію комерційних 
ризиків, ефективність управління капіталом 
підприємства тощо. Наукові дослідження по-
казали нагальну необхідність удосконалення 
системи фінансового менеджменту підприємств 
оптової торгівлі. Це передбачає формування 
структурних елементів системи, а саме цілей, 
мети й завдань, принципів, функцій, визначен-
ня об’єкта й суб’єкта, форм, методів, засобів 
та механізмів управління. Під час визначення 
структури, зв’язків та елементів системи фі-
нансового менеджменту необхідно покладатися 
на те, що управління фінансовими потоками 
підприємства слід розглядати як безперервне 
функціонування складної багаторівневої, дина-
мічної, впорядкованої системи [1, с. 72].

Оскільки бізнес-структури оптової торгівлі 
з позицій контролю є об’єктом, що включає без-
ліч різних підсистем, серед яких існує велика 
кількість різноманітних зв’язків, вони нале-
жать до складних, багаторівневих та динамічно 
впорядкованих систем, а дослідження здійсню-
ються на основі комплексного системного ана-
лізу. Умови функціонування системи управлін-
ня фінансовими потоками такі:

1) система управління є мобільною, оскільки 
головний об’єкт – фінансові потоки – динаміч-
ний, функціонує в часі та просторі, а в проце-
сі переходу від однієї площини до іншої вони 
можуть бути змінені за формою, а властивості 
можуть виникати поза системою й під час руху, 
щоби проникнути в неї;
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2) необхідно сформувати єдину основу для 
формулювання класифікаційних ознак елемен-
тів системи та їхнього відношення до об’єкта 
системи управління, а саме фінансових потоків 
підприємств та їхнього руху, що виникають 
в результаті різноманітних відносин між ними, 
суб’єктами системи;

3) всі елементи системи управління є віднос-
но самостійними, однак вони взаємопов’язані 
тісними зв’язками, які забезпечують особливос-
ті побудови структури системи, а також поря-
док та механізми взаємодії її елементів;

4) взаємозв’язки між об’єктом та елементами 
системи забезпечуються через функціонування 
механізмів роботи й створюють умови для по-
будови єдиної інтегрованої системи управління.

Основною метою функціонування системи 
управління фінансовими потоками підприємств 
є підвищення інтенсивності та балансу пото-
ків фінансових потоків, максимізації їх ефек-
тивності; забезпечення адекватного рівня фі-
нансових ресурсів підприємств, оптимізація їх 
кількісного та вартісного складу, що, зрештою, 
дасть змогу досягти максимального фінансово-
економічного результату.

Система управління фінансовими потоками 
описує сукупність основних параметрів (влас-
тивості об’єкта системи та властивості інтегро-
ваної системи). Створення умов, які сприяють 
ефективності системи управління фінансовими 
потоками для оптовиків, передбачає визначен-
ня основних положень та ключових особливос-
тей системи управління.

Багатогранний характер системи управ-
ління фінансовими потоками визначається її 
суб’єктами. В окремих роботах визначено лише 
один суб’єкт, а саме фінансову службу, склад і 
кількість якої залежать від розміру, організа-
ційної структури підприємства, кількості угод, 
напрямів та видів діяльності. Однак не варто 
обмежуватися фінансовою послугою в такій 
складній та багаторівневій системі управління. 
Ця система управління характеризується дво-
, а іноді й багатосторонніми відносинами, які 
визначають кількість суб’єктів, тобто зацікав-
лених осіб, які впливають на рух потоків і, як 
правило, відображають різні аспекти фінансо-
вих потоків (вхідний або вихідний).

Внутрішня інформація для управління по-
токами підприємств торгівлі включає результа-
ти фінансово-господарської діяльності, до яких 
входять такі об’ємні показники, як товарообіг, 
торговельний дохід, прибуток від реалізації, 
витрати обігу, та показники ефективності, зо-
крема рентабельність, ресурсовіддача, швид-
кість оборотності капіталу й ресурсів [4, с. 74].

Для побудови ефективної інформаційної 
системи необхідно структурувати інформацій-
ні потоки та їх середовище. Стратегічні цілі 
торговельної компанії, логістичні потреби, роз-
міщення запасів, потреби постачання та май-
бутні прогнози формують інформаційний потік 
планування та координації. В оптовій торгівлі 

постачання підтримує безперервні поставки то-
варів для продажу. Діяльність постачальника 
(закупівельника) координує рішення, пов’язані 
з умовами постачання, обсягом операцій, мож-
ливістю довгострокових контрактів. Прогнозу-
вання визначає параметри майбутньої діяльнос-
ті на основі минулих та поточних показників, 
а також планових стандартів.

Структурування механізмів управління фі-
нансовими потоками на мікро- та макрорівнях 
дає змогу визначити напрямок руху потоків, що 
супроводжується рухом фінансових, трудових, 
товарних та інформаційних ресурсів у зазначено-
му процесі. Ці механізми, як на макро-, так і на 
мікрорівнях, створюють передумови для управ-
ління об’єктом досліджуваної системи; сприяють 
формуванню адекватних конкурентних умов для 
розподілу фінансових потоків як багаторівневої 
системи, орієнтованої на максимізацію прибут-
ку, за умови мінімізації ризиків підприємства. 
В результаті перерозподілу формуються фінан-
сові потоки самих підприємств, зокрема при-
буток, доходи від реалізації, амортизація, та 
зовнішні фінансові потоки, зокрема страхові ви-
плати, податки, погашення кредитів та інших 
короткострокових і довгострокових зобов’язань.

Таким чином, вплив цих механізмів на ба-
гатосторонні аспекти діяльності підприємств 
оптової торгівлі можна оцінити за допомогою 
набору критеріїв (кількісних та якісних) ефек-
тивності управління фінансовими потоками. 
Зазначені критерії повинні відповідати таким 
властивостям:

 – сприяти кількісному оцінюванню досяг-
нення цілей та завдань системи фінансового 
управління;

 – бути науково обґрунтованими та визначени-
ми на підставі основних концепцій управління;

 – мати можливість порівняння результатів 
управління фінансовими потоками з витрата-
ми, пов’язаними з цим процесом;

 – забезпечити перспективне порівняння зна-
чень показників для окремих підприємств з га-
лузевими показниками ефективності управлін-
ня фінансовими потоками.

Зазначені вимоги до критеріїв дають мож-
ливість всебічно визначити коло питань, 
пов’язаних з ефективністю управління фінан-
совими потоками підприємства. Таким чином, 
кількісні критерії визначають обсяг наявних 
фінансових потоків підприємства, які відобра-
жаються через матеріальну основу функціону-
вання системи. Якісна характеристика повинна 
відображати напрямок та канали руху потоків, 
основу, на якій формуються ці потоки, й ін-
струменти, за допомогою яких планується ви-
користання фінансових потоків. Основні поло-
ження, що визначають конкурентну позицію на 
ринку оптових компаній, залежать від потоку 
фінансових операцій та визначають їх обсяги, 
швидкість, напрями, джерела та регулярність. 
Ці параметри визначають наявність достатньої 
кількості фінансових ресурсів, що фактично ві-
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дображає фінансові потоки та механізми, що 
полегшують їх формування [3, c. 4].

Саме це дає змогу сформувати тісні взаємо- 
зв’язки між контрагентами на ринках, які 
супроводжуються потоками фінансових тран-
закцій. Конкурентне середовище вимагає від 
суб’єктів системи управління усталеної системи 
відносин, що виникають серед усіх її елементів. 
Ці відносини впливають на процес прийняття 
управлінських рішень, ефективність системи 
та формування майбутніх відносин, які забез-
печують безперервність системи для досягнен-
ня поточних та стратегічних цілей. Щільність 
зв’язків та їх виникнення залежать від мінли-
вості внутрішнього й зовнішнього середовища 
підприємства.

Комплексне управління фінансовими пото-
ками вимагає вибору принципів, на основі яких 
система управління набуває своєї форми й дає 
змогу досягти поставленої мети. Вони служать 
методологічною основою будь-якої діяльності.

У ринкових умовах традиційно виділяють 
такі групи методів, як адміністративні, фі-
нансово-економічні та соціально-психологічні. 
Низка факторів впливає на вибір необхідних 
інструментів та методів управління фінансови-
ми потоками. До них, зокрема, належать фаза 
управління, параметри потоку, на які спрямо-
вана дія, сфера застосування інструментів.

Інтегрований підхід до управління фінан-
совими та матеріальними потоками, а також 
інформаційними ресурсами має ще одну осо-
бливість: використання інструментів та методів 
управління має бути спрямоване на зміну харак-
теристик найбільшої кількості потоків ресурсів.

Низка інструментів дає змогу контролювати 
рух матеріалів за рахунок впливу фінансових 
потоків. Це, зокрема, методи ціноутворення та 
формування витрат, які використовуються під 
час розрахунку можливих витрат на залучення 
ресурсів та визначення ціни кінцевого продук-
ту. Їх використання дає змогу співвідносити такі 
параметри, як вартість кінцевого продукту для 
споживачів, вартість створення товарів або по-
слуг, бажані фінансові показники підприємств.

Складність таких методів, як ціноутворення, 
полягає у врахуванні гетерогенних факторів зо-
внішнього та внутрішнього середовища та залу-
ченні додаткових інструментів для управління 
потоками. При цьому орієнтуються на стратегію 
діяльності підприємства на ринку, враховують 
такі чинники, як рівень технологій, платоспро-
можний попит, податкові пільги, структура та 
конкурентність ринкового середовища.

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, мо-
жемо стверджувати, що основним аспектом 

конкурентних переваг оптових компаній є роз-
роблення якісно нової інтегрованої системи 
фінансового управління. Її мета полягає у за-
безпеченні безперервності потоку фінансових 
транзакцій та взаємозв’язку інтеграційних 
структур системи й підрозділів підприємства 
в процесі управління. Це дасть змогу на прак-
тиці (переважно за рахунок використання най-
більш розвинених та перевірених технологій 
комплексного підходу) розглянути можливість 
використання нових або модернізованих інстру-
ментів для оптимізації управління фінансови-
ми потоками.
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