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Исследованы и обобщены существующие взгляды ученых на 
содержательность понятий "оптимизация" и "финансовый поток промышленного 
предприятия". Предложено и обосновано авторское видение понятия 
"оптимизация финансового потока промышленного предприятия" на основе 
симбиоза указанных понятий. Подчеркнуто, что в основе оптимизации находится 
именно процесс как определенная последовательность действий. Отмечена 
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У сучасних післякризових умовах особливого значення набувають питання, пов’язані із забезпеченням 

ефективного розвитку промислових підприємств, які в сукупності складають економічний потенціал нашої держави. 

Зазначене твердження до того ж базується на тому, що насьогодні дуже гостро, як ніколи раніше, перед 

промисловими підприємствами постала дилема – як при мінімальних фінансових ресурсах забезпечити сталість 
діяльності. Вирішити окреслену проблему здатні результативні заходи щодо оптимізації фінансових потоків 

промислового підприємства. Водночас практичні аспекти щодо забезпечення такої оптимізації повинні будуватись на 

досконалому теоретичному підґрунті, що сприятиме усуненню плутанини та непорозумінь і забезпечить 

ефективність запроваджених заходів. 

Усе це зумовило вибір теми даного дослідження та підтверджує його актуальність. 

Аналіз літературних джерел з окресленої вище проблематики показав, що на сьогодні питаннями оптимізації 
фінансових потоків підприємства цікавиться велика кількість науковців, серед яких Азаренкова Г. М. [1; 2], Бердар М. 

М. [3], Бондаренко О. С. [4], Боу-Торган Д. П. [5], Великий Ю. М. [6], Єрмошкіна О. В. [7], Ковда Н. І. [8], Концева В. В. 

[9], Клебанова Т. С. [10], Сагинтаєва С. С. [11], Хавтур О. В. [12] та ін.  

Але, незважаючи на те, що праці перелічених вчених є достатньо ґрунтовними та безперечно важливими з 

погляду розвитку теоретичного підґрунтя оптимізації фінансових потоків, все ж таки вони присвячені лише окремим 

аспектам даного питання, висвітлюючи його економічний зміст лише частково в конкретному аспекті. Саме тому 
метою даного дослідження є комплексне узагальнення теоретичних аспектів оптимізації фінансових потоків 

промислового підприємства. 

Для досягнення поставленої мети в межах даного дослідження зроблено спробу вирішити такі завдання: 

узагальнити існуючі погляди вчених на змістовність поняття "оптимізація"; 

дослідити сучасні погляди вчених на сутність поняття "фінансовий потік промислового підприємства"; 
запропонувати й обґрунтувати авторське бачення поняття "оптимізація фінансового потоку промислового 

підприємства" на основі симбіозу зазначених понять. 

Перш за все, слід зауважити, що існує велика кількість визначень поняття "оптимізація" (табл. 1). 

 

 

Таблиця 1 
 

Погляди на визначення поняття оптимізації 

 

Джерело Визначення 

Бердар М. М. [3] досягнення максимального рівня 

прибутковості при мінімізації вхідних 

фінансових потоків, забезпечення 

фінансово-господарської діяльності 
необхідними фінансовими потоками в 

достатньому обсязі і в будь-який час  

Великий 

економічний словник 

[3] 

це знаходження найкращого варіанта з 

множини можливих щодо приведення 

системи в найліпший стан 

Васюренко О. В., 

Азаренкова Г. М. [2] 

встановлення необхідної 

пропорційності у використанні 

фінансових ресурсів на цілі 

виробничого та соціального розвитку 

підприємства  

Олійник О. О. [14] одна з найважливіших функцій 

управління, яка спрямована на 

підвищення ефективності грошових 

потоків у майбутньому періоді  

 

Як видно з табл. 1, вчені розглядають зміст оптимізації по-різному. Так, існує погляд, згідно з яким оптимізація 

– це досягнення максимального рівня прибутковості при мінімізації вхідних фінансових потоків. Дійсно такий погляд 

дуже ґрунтовно визначає кінцеву мету будь-яких оптимізаційних заходів з управління фінансовими потоками, але 
уникає безпосереднього змісту оптимізації, тобто не визначає ґрунтовну її суть.  

Якщо розглядати оптимізацію як знаходження найкращого варіанта з множини можливих щодо приведення 

системи в найліпший стан, то таке визначення є занадто узагальненим через те, що воно містить певну кількість 

неконкретизованих характеристик, таких, як: найкращий варіант, найліпший стан. До того ж не зрозуміло, чому саме 

такі дії повинні бути спрямовані саме на систему, а не, наприклад, на її окремий елемент, що потребує оптимізації в 

певний період часу. 
Погляд науковців, згідно з яким оптимізація – це встановлення необхідної пропорційності у використанні 

фінансових ресурсів на цілі виробничого та соціального розвитку підприємства, також заслуговує на увагу і є 

достатньо цікавим з погляду окреслення кінцевої мети оптимізації. 

У свою чергу, визначення оптимізації як однієї з функцій управління є також дуже доцільним, але більшою 
мірою розкриває саме сутність управління через його функції, аніж характеризує оптимізацію та її змістовне 
наповнення. 

Отже, підводячи підсумок під зазначеними в табл. 1 визначеннями оптимізації, потрібно звернути увагу на те, 
що вони з різних боків визначають сутність оптимізації, але, на думку автора, в основі оптимізації повинен 

знаходитись певний процес, спрямований на досягнення бажаного стану. У той же час будь-який процес передбачає 
послідовність певних етапів.  

Отже, якщо безпосередньо розглядати оптимізацію як процес, то до ключових його етапів (окремих складових 



оптимізації) варто віднести: збір інформації, обробку інформації, аналіз отриманої інформації, обґрунтування та 

вибір найкращого варіанта, оцінку отриманих результатів вибору, корегування обраного варіанта з множини 
можливих щодо приведення системи в найліпший стан [3].  

Із зазначеного видно, що вагоме значення у такому процесі займає аналіз отриманої інформації, який є не 
лише основою для обґрунтування та вибору певного напряму оптимізації, а й може виступати індикатором 
задовільності отриманого за результатами впровадження оптимізаційних заходів стану об’єкта оптимізації.  

Проте не менш важливу роль щодо здійснення оптимізації відіграє й оцінка отриманих результатів вибору, 

яку можна розглядати також в якості кінцевого індикатора, який здатен надати інформацію про те, досягнута чи ні 
мета оптимізації. 

З урахуванням зазначеного можна навести таку послідовність етапів оптимізації (рис. 1). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Послідовність етапів оптимізації  

(узагальнено автором) 

 
З огляду на мету даного дослідження необхідно узагальнити погляди щодо сутності фінансових потоків 

промислового підприємства. До речі, доцільно зауважити, що таке поняття є менш дискусійним за поняття 
оптимізації та, перш за все, розглядається як складова категорійного апарату фінансів.  

Це пов’язано з тим, що поняття "фінансові потоки" узагальнює рух фінансових ресурсів суб’єкта 
господарювання, який досліджується (будь це конкретне підприємство чи навіть держава), або рух фінансових 
ресурсів такого суб’єкта господарювання відповідно до окремих різновидів його діяльності.  

Сучасні визначення поняття "фінансові потоки" наведені в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
 

Сучасні визначення поняття "фінансові потоки" 
 

Джерело Визначення 

Азаренкова Г. М. [1] фінансові потоки – це цілеспрямований 
рух, зміна (обсягів, типів, форм та 
видів) фінансових ресурсів певного 
суб’єкта господарювання, що 
здійснюється спільно з відповідними 
його грошовими потоками (еквівалентні 
фінансові потоки) або без них 
(безеквівалентні фінансові потоки), але 
обов’язково з урахуванням фактора 
часу, та відбиває ліквідність зазначених 
фінансових ресурсів 

Єрмошкіна О. В. [7] фінансові потоки розглядаються як 
динамічна сукупність розподілених у 
часі та просторі фінансових ресурсів, 
які в процесі функціонування 
підприємства формуються, 
розподіляються та використовуються, 
тобто цілеспрямовано рухаються, за 
окремими центрами управління 
потоками 

О. Хавтур [12] розглядає фінансові потоки винятково 
через призму фінансових відносин, які 
обумовлені рухом фінансових ресурсів, 
що і формують своєрідні фінансові потоки  

 

Тож з табл. 2 бачимо, що підкреслюється саме наявність руху фінансових ресурсів. Аналогічні визначення 
також можна знайти у дослідженнях Бердара М. М. [3] та Ковди Н. І. [8]. Різниця у визначеннях полягає лише у 
розгляді фінансових ресурсів на мікро- та макрорівнях, або більш чіткому розкритті таких ресурсів. 

З урахуванням наведених вище міркувань можна надати авторське бачення сутнісного розуміння оптимізації 
фінасових потоків промислових підприємств (рис. 2). 

 

збір інформації 

обробка інформації 

аналіз отриманої інформації  
 

корегування обраного варіанта в якості необхідності 

оцінка отриманих результатів 

обґрунтування та вибір певного варіанта 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сутністне розуміння оптимізації фінансових потоків промислового підприємства 
(авторське бачення) 

Таким чином, на думку автора, оптимізація фінансових потоків промислового підприємства – це процес 
послідовного впливу на рух фінансових ресурсів з метою  досягнення максимального рівня прибутковості при мінімізації 
вхідних фінансових потоків шляхом встановлення необхідної пропорційності у використанні фінансових ресурсів. 

Отже, наукова новизна даного дослідження полягає в уточненні й обґрунтуванні визначення "оптимізація 
фінансових потоків промислового підприємства", яке на відміну від існуючих враховує і мету, і основне завдання 
оптимізаційних заходів, а також підкреслює, що в основі  оптимізації знаходиться саме процес як певна послідовність 
дій. 

При цьому в якості напряму подальших досліджень слід зазначити необхідність узагальнення та уточнення 
критеріїв оптимізації, які повинні застосовуватись на етапі оцінки отриманих результатів. 
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