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MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS IN THE CONTEXT OF EVALUATION
OF EFFICIENCY OF SOCIAL INVESTMENTS

У статті досліджено особливості управління фінансовими потоками на вітчизняних підприємствах,
обгрунтовано роль у забезпеченні раціональних форм реалізації соціальних інвестицій, визначено скла-
дові формування дієвого інструментарію кількісної оцінки ефективності соціальних інвестицій. Визна-
чено, що соціальні інвестиції є важливим чинником забезпечення ефективності функціонування
підприємств в умовах розвитку процесів соціалізації та формування конструктивної взаємодії в межах
тріади "держава — підприємство — суспільство". Проаналізовано основні підходи до розкриття особли-
востей реалізації соціальних інвестицій вітчизняними підприємствами та визначено позитивні аспекти
практики використання в мікро- та макрологістичних системах. Доведено, що ефективне функціонуван-
ня підприємств в умовах поширеності процесів логістизації економіки та розширення масштабів діяль-
ності логістичних систем можливе у випадку узгоджених дій щодо оптимізації фінансових потоків та
максимізації соціальної цінності логістичних ланцюгів. Аргументовано, що створення соціальної цінності
є обов'язковою умовою для забезпечення ефективного функціонування логістичної системи підприєм-
ства, а створення цінності логістичних ланцюгів — необхідною умовою фінансової стабільності в перс-
пективі. Обгрунтовано актуальність та перелічено чинники, що визначають необхідність врахування
фінансових потоків як важливого інструменту реалізації соціальних інвестицій підприємствами в умо-
вах логістизації економіки. Доведено необхідність розробки відповідного мотиваційного механізму до
формування раціональної структури фінансового забезпечення соціальних інвестицій та успішної їх реалі-
зації власниками і найманими працівниками. Проведено аналіз вихідних фінансових потоків, які вини-
кають на підприємствах у процесі реалізації соціальних інвестицій. Систематизовано вихідні фінансові
потоки за напрямами спрямування соціальних інвестицій. Розроблено підходи теоретичного та приклад-
ного характеру щодо вдосконалення методів оцінки ефективності соціальних інвестицій на основі вра-
хування поточних та майбутніх фінансових потоків.

In the article the features of management of financial flows at domestic enterprises are investigated, the role
in providing rational forms of realization of social investments is substantiated, components of forming of effective
tools of quantitative estimation of efficiency of social investments are determined. It is determined that social
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах ефективне функціонування

підприємств визначається об'єктивною закономірністю
розвитку процесів соціалізації. Це обумовлено тим, що
розвиток підприємств та підвищення добробуту влас-
ників стає неможливим, якщо фінансові цілі функціо-
нування не відповідають соціальним інтересам суспіль-
ства. Згідно з сучасними дослідженнями кожен п'ятий
долар, який перебуває під професійним управлінням,
інвестується з урахуванням ESG критеріїв, які відобра-
жають вплив на навколишнє середовище, соціальну сфе-
ру, захист прав інвесторів, споживачів, управління
підприємством [1]. Практика функціонування вітчизня-
них підприємств показує, що лише незначна їх частка
провадить інвестиційну діяльність, додержуючись прин-
ципів соціальної відповідальності бізнесу.

Соціальні інвестиції є важливим чинником забезпе-
чення ефективності функціонування підприємств та
конструктивної взаємодії в межах тріади "держава —
підприємство — суспільство". За таких умов, кожне
підприємство (мікрологістична система) як елемент мак-
рологістичної системи прагне генерувати фінансові по-
токи шляхом забезпечення працівників сучасними ком-
петенціями, розвитку взаємозв'язків та співпраці з
різними учасниками внутрішньої та зовнішньої логістич-
ної інфраструктури. В результаті стає очевидним, що
ефективне функціонування підприємств в умовах поши-
реності процесів логістизації економіки та розширення
масштабів діяльності логістичних систем можливе у ви-
падку узгоджених дій щодо оптимізації фінансових по-
токів та максимізації соціальної цінності логістичних
ланцюгів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковцями досліджено особливості реалізації соці-

альних інвестицій та соціального підприємництва. Знач-
ний внесок у теоретико-методологічні та прикладні ас-
пекти соціальних інвестицій зроблено такими дослідни-
ками як І. Березяк, В. Вайнер, З. Галушка, М. Гульбе-
кян, А. Зінченко, А. Керр, В. Кужель, Е. Лібанова, О. Па-
нухник, У. Плекан та інші. Науковцями доведено, що
соціальні інвестиції вітчизняних підприємств характе-
ризується поступальним рухом, що зумовлено їх праг-
ненням побудувати дієву систему, яка має лише пози-
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тивно впливати на фінансові результати функціонуван-
ня. В сучасних дослідженнях визначено три підходи до
існування взаємозв'язку між соціальними інвестиціями
та фінансовими результатами: 1) "значні фінансові ви-
трати — фінансування соціальних заходів державою",
2) "неможливість оцінки результативності — складність
структури соціальних інвестицій", 3) "отримання май-
бутніх економічних вигод — забезпечення постійного
розвитку". Разом з цим, не розкритими залишаються
питання оцінки впливу соціальних інвестицій на мож-
ливості формування та генерування поточних і май-
бутніх фінансових потоків підприємствами в умовах
формування ними логістичних систем та виконання ви-
мог логістизації економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття особливостей управлін-

ня фінансовими потоками на вітчизняних підприєм-
ствах, обгрунтування ролі у забезпеченні раціональних
форм реалізації соціальних інвестицій, визначення скла-
дових формування дієвого інструментарію кількісної
оцінки ефективності соціальних інвестицій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі функціонування економіки Ук-

раїни активізуються процеси реалізації соціальних інве-
стицій в господарській діяльності підприємств. Соціаль-
не інвестування є важливою складовою управлінської
практики, оскільки зацікавленість працівників у висо-
ких результатах роботи формується першочергово на
основі усвідомлення про визнання та значимість в
бізнес-команді. Теоретиками і практиками доведено, що
для забезпечення фінансової стабільності та розвитку
підприємств недостатньо високих фінансових резуль-
татів. Важливим є постійне мотивування працівників до
креативності при виконанні своїх функцій за рахунок
виконання завдань соціального розвитку. Масштабність
глобальних логістичних систем визначає потребу по-
стійного перегляду підходів, методів та інструментів
управління для тих їх учасників, які прагнуть мати кон-
курентні переваги.

Підприємство XXI ст. — повноправний суб'єкт соці-
альної політики, для якого питання вдосконалення си-
стеми управління, переорієнтації на соціальні аспекти
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діяльності є вкрай актуальними [2, с. 39—40]. Проблема
соціалізації постає так гостро, що керівники змушені
постійно переглядати власні підходи до процесу управ-
ління, враховувати передові технології, що відобража-
ють взаємозв'язок фінансового управління з іншими
функціональними сферами управління господарською
діяльністю. При цьому ключовими залишаються питан-
нями ефективного управління фінансовими ресурсами
як базового принципу соціальної відповідальності.

Проведений аналіз свідчить, що в сучасних умовах
значна кількість науковців під соціальними інвестиція-
ми розуміє вкладення коштів в об'єкти соціальної сфе-
ри з метою покращення добробуту людей на основі фор-
мування нових процедур розподілу коштів серед різних
верств населення. В цьому випадку основним призначен-
ням соціальних інвестицій є орієнтування учасників інве-
стиційного процесу на отримання конкретного "корис-
ного ефекту" для суспільства. Зарубіжні дослідники у
категорії "соціальні інвестиції" часто вбачають процес
соціально відповідального інвестування підприємств. Це
є виправданим, оскільки інвестиційний внесок здійснює
саме підприємницький сектор, реалізуючи соціальні
програми та проекти. Основними характерними риса-
ми соціального інвестування є: соціальний вплив (social
impact) — цільова спрямованість на вирішення соціаль-
них проблем; інновації (innovations) — застосування
нових підходів в управлінні соціальними процесами; са-
мооплатність і фінансова стійкість (selfrepayment and
financial stability) — здатність вирішувати соціальні про-
блеми за рахунок доходів від господарської діяльності;
масштабність (scale, range; dimensions) — збільшення
масштабів діяльності і поширення досвіду з метою підви-
щення соціального впливу у суспільстві; підприємниць-
кий підхід (entrepreneurial approach) — здатність дола-
ти недоліки ринку, знаходити можливості, акумулюва-
ти ресурси, розробляти нові рішення, що позитивно
впливають на суспільство в цілому [3].

Грегорі Діс виділив п'ять факторів, що визначають
особливості реалізації соціального підприємництва:

— прийняття на себе місії створення і підтримки со-
ціальних цінностей (блага);

— виявлення і використання нових можливостей для
реалізації обраної місії;

— здійснення безперервного процесу інновацій,
адаптації і навчання;

— рішучість дій, яка не обмежена ресурсами;
— висока відповідальність підприємця за результа-

ти своєї діяльності — як перед безпосередніми клієнта-
ми, так і перед суспільством [4].

Реалізація процесів соціального інвестування на
вітчизняних промислових підприємствах супровод-
жується тенденціями вкладення коштів у внутрішні про-
грами, тобто у розвиток корпоративної культури та за-
доволення соціальних вимог працівників. Це "базовий"
рівень соціальних інвестицій, левова частка якого відво-
диться на сплату медичного страхування, загальнообо-
в'язкового соціального страхування, підвищення квалі-
фікації працівників та покращення умов праці. Поряд з
цим, є інвестиції "розширеного" рівня, спрямовані на
покращення умов життя працівників, безпосередньо не
пов'язаних з виконанням ними своїх обов'язків. "Вищий"
щабель інвестицій передбачає вихід на зовнішній рівень
інвестування. Це — вирішення проблем місцевої грома-
ди або ж проблем регіонального та державного рівнів
[5].

The London Benchmarking Group виділяє декілька
способів участі компаній в житті суспільства:

— добродійність — разова допомога у відповідь на
прохання і звернення добродійних і громадських органі-
зацій;

— інвестиції в суспільство — розуміються цільові
довгострокові соціальні програми, спрямовані на рішен-
ня однієї або декількох важливих громадських проблем,
вибраних компанією як пріоритетні;

— комерційні ініціативи — програми, які можуть
принести комерційну вигоду компанії, але, передусім, є
важливими для місцевого співтовариства;

— підприємницька діяльність — безпосередня
діяльність компаній, що приносить користь суспільству
за суттю своєї діяльності через виробництво і продаж
товарів і послуг.

Оцінка соціальних інвестицій компаній по моделі
The London Benchmarking Group проводиться відповід-
но до вибраних способів участі в житті суспільства (доб-
родійність, інвестиції в суспільство, комерційні ініціа-
тиви). При цьому в основі оцінки знаходиться визначен-
ня порівнювання витрат на соціальні програми компаній
з їх результатами та довгостроковим впливом на життя
суспільства [6].

Детальний аналіз соціальних інвестицій в Україні
ускладнюється непрозорістю інформаційної політики
вітчизняних підприємств, а саме неповнотою їх звітності
щодо фінансових вкладень в реалізацію соціальних
програм. Так, для вітчизняних компаній середній рі-
вень розкриття інформації у 2013 р. становив 16,9 %, у
2014 р. — 17,1 %, а у 2015 р. — 21 %. В 2017 році середній
рівень розкриття інформації з корпоративної соціаль-
ної відповідальності на сайтах українських компаній
також залишався низьким — 21,7%. Здебільшого на кор-
поративних сайтах зустрічається інформація про прак-
тику трудових відносин, розвитку і підтримки громад
та охорони довкілля. Найменше висвітлюються питан-
ня винагороди керівництву, програми впровадження
соціальної відповідальності в логістичних ланцюгах [7].

В умовах логістизації економіки важливим напря-
мом вдосконалення управління фінансовими потоками
в логістичних системах виступає розвиток соціального
інвестування, яке надає можливості включення в госпо-
дарську діяльність завдань одержання прибутку та ви-
рішення соціальних проблем. Створення соціальної
цінності є обов'язковою умовою для забезпечення ефек-
тивного функціонування логістичної системи, а ство-
рення цінності логістичних ланцюгів — необхідною умо-
вою для фінансової стабільності.

Мікрологістична система підприємства, як складо-
ва багатовекторної та багаторівневої макрологістичної
системи, здійснює значний вплив на суспільство. Мож-
ливості функціонування ефективних мікрологістичних
систем визначаються здоровим суспільство, яке підви-
щує вимоги до ведення бізнесу. Підприємства, що фор-
мують логістичні системи, не можуть забезпечувати ви-
сокі результати та розвиток без соціального інвестуван-
ня, що свідчить про необхідність оцінки їх ролі в опти-
мізації управління фінансовими потоками. У результаті
завдання фінансового та соціального управління по-
стійно переплітаються у напряму забезпечення ефек-
тивних інвестицій у розвиток персоналу, представників
логістичної інфраструктури, учасників логістичних лан-
цюгів.

У результаті зростання кількості мікрологістичних
систем підприємств та специфіка їх функціонування
характеризують процес фінансового управління не як
інструмент збагачення, а як засіб забезпечення подаль-
шого розвитку на основі здійснення соціальних інвес-
тицій. Важливими стають систематичний пошук, вико-
ристання, передача інформації та знань, їх відтворен-
ня, накопичення інтелектуального капіталу в інтересах
отримання конкурентних переваг, підвищення ефектив-
ності господарської діяльності та формування корпо-
ративної пам'яті. Створення корпоративної пам'яті
дасть можливість визначати цінні знання з питань управ-
ління, структурувати їх за критеріями цінності та сфе-
рами застосування, що в кінцевому варіанті сприятиме
успішній реалізації соціальних інвестицій.

Процес управління знаннями про напрями реалізації
соціальних інвестицій в логістичних системах підпри-
ємств та розподіл між ними фінансових потоків має
здійснюватися на основі ряду функцій. А саме:
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1. Аналітична. Полягає в здійсненні переходу інфор-
мації до знань на основі методів порівняння, взаємодії
та взаємозв'язків, включає відбір необхідних знань як
із зовнішнього, так і внутрішнього середовища, форму-
вання додаткової цінності інформації шляхом її транс-
формації в аналітичні звіти та перспективної потреби
для стратегічного розвитку, пошук додаткових джерел
для формування та капіталізації корпоративних знань
із застосуванням різних методів та засобів.

2. Розподільча. На її основі знання впорядковують-
ся, проводиться оцінка їх корисності, здійснюється кла-
сифікація знань за певними критеріями та знання вно-
сяться до корпоративної пам'яті. Структурування знань
за критеріями цінності та сфери застосування сприяє
оперативному розповсюдженню необхідних знань се-
ред працівників. Доступність бази знань дає можливість
зрозуміти кожному працівнику сутність знань своїх
колег та усвідомлення того, що з бази знань кожен може
взяти для себе з метою підвищення професійного та за-
гального рівня знань та компетентностей, що інтенси-
фікую трансфер знань у колективі.

3. Охоронна. Створює бар'єри на шляху витоку
інформації та знань щодо виробничих процесів, клієнт-
ської бази, фінансових документів, стратегічних планів,
досвіду, інновацій, ноу-хау тощо.

4. Інтеграційна. Формує можливості продажу знань
та отримання знань щодо управління фінансовими по-
токами з корпоративної пам'яті шляхом обміну знан-
нями між мікрологістичними системами та їх елемента-
ми.

5. Створення нових знань. Сприяє переведенню не-
явних знань у явні, аналізу зворотних зв'язків із суб-
'єктами середовища інтересів, спостереженню за пове-
дінкою ключових стейкхолдерів.

На процес управління знаннями у сфері спрямуван-
ня фінансових потоків на соціальні інвестиції суттєво
впливають трансформації, що відбуваються в методо-
логічних засадах фінансового менеджменту. Це пов'я-
зано з революційними змінами в технологіях управлін-
ня фінансами підприємств на основі інтегрування бізнес-
процесів, створенням центрів фінансової відповідаль-
ності, систем планування фінансових ресурсів на основі
поєднання систем управління логістичними ланцюгами
з системами управління взаємовідносинами з клієнта-

ми. Такий стан речей зумовлює необхідність нових
підходів до знань, вмінь, навичок та компетентностей
фахівців-фінансистів на підприємстві. У наборі стандар-
тних функцій фінансиста з'являються консультування,
надання аналітичних послуг, управління системами
ділового інтелекту, реінжиніринг бізнес-процесів, бен-
чмаркінг, аутсорсинг, управління на основі цінності, управ-
ління фінансовими потоками в логістичних системах. Це
вимагає підвищення їх компетенцій, яке можливе у ви-
падку прагнення працівників до самовдосконалення та
самоосвіти, чому сприяє мотивація до здійснення со-
ціальних інвестицій або участі у їх реалізації.

Соціальні інвестиції відображають вкладення, ко-
рисний ефект від яких поширюється як на суспільство,
так і на підприємство. Це ресурси, що спрямовуються
на реалізацію стратегії соціальної відповідальності, со-
ціальних програм та суспільно значущих інвестиційних
проектів. На думку сучасних дослідників, основними їх
видами є інвестиції в розвиток персоналу, місцевих гро-
мад, ресурсозбереження та екологізації виробництв. Їх
реалізація свідчить про високий рівень економічного
розвитку, прогресивність менеджменту, високу органі-
заційну культуру, надійні перспективи [8, с. 398—399].
Здійснення соціально відповідальних ініціатив поступо-
во стає своєрідним трендом українського сьогодення
для великих успішних підприємств [9].

Соціальне інвестування зорієнтоване на соціальних
проблемах, поєднує соціальні та бізнес-ідеї для ство-
рення одночасно соціальної та економічної цінності.
Раціональне фінансове управління визначає умови, на-
прями, пріоритетність соціальних інвестицій, формує
можливості їх здійснення. Поряд з цим, використання
соціальних інвестицій є ключем розвитку корпоратив-
ної культури, ефективного фінансового управління та
сучасного суспільства. На підприємствах соціальні інве-
стиції за рівнями спрямування формують вихідні
внутрішні та зовнішні фінансові потоки (табл. 1).

Їх врахування має бути відображеним при форму-
ванні на підприємствах соціальних бюджетів та фінан-
сових планів. Разом з цим, дієві методичні підходи до
оцінки ефективності соціальних інвестицій мають
відображати зіставлення вхідних і вихідних фінансових
потоків та розрахунок чистого фінансового потоку від
їх реалізації.

Таблиця 1. Фінансові потоки промислових підприємств за рівнями спрямування
соціальних інвестицій

Зовнішні Внутрішні 

- розвиток місцевих громад - забезпечення гармонійного професійного 
розвитку персоналу 

- реалізація інноваційних екологічних 
проектів та соціальних ініціатив 

- впровадження принципів «зеленого 
офісу» та екологічної свідомості персоналу 

- інформування суспільства про 
дотримання принципів соціальної 
відповідальності бізнесу 

- формування корпоративної етики та 
корпоративної культури 

- мінімізація шкідливих викидів завдяки 
використанню найсучаснішого 
обладнання 

- забезпечення безпечних умов протікання 
виробничих процесів 

- формування комунікацій з бізнес-
тренерами та проведення тренінгів 

- забезпечення ефективної роботи HR-
менеджерів 

- фінансування культурно-масового 
відпочинку 

- формування соціального пакету 

- медичне обстеження та профілактичне 
лікування 

- створення відповідних умов праці для 
людей із особливими потребами, 
формування умов соціальної адаптації та 
професійного розвитку 

- здійснення корпоративного 
волонтерства та корпоративної 
благодійності, які сприятимуть підтримці 
соціально значущих сфер з метою 
збільшення суспільного блага та 
створення сприятливої суспільної думки 

- формування зацікавленості працівників 
до участі у благодійних та волонтерських 
заходах 

- реалізація соціально значущих проектів - формування соціального тимбилдингу 
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На вітчизняних підприємствах обсяги фінансових
потоків за рівнями спрямування соціальних інвестицій
визначаються дієвістю мотиваційних механізмів макро-
та мікро-рівнів. Це обумовлено тим, що зацікавленість
власників до формування обсягів вихідних фінансових
потоків для реалізації соціальних інвестицій визначаєть-
ся мотиваційними заходами державної політики у сфері
забезпечення безпеки та розвитку підприємств. У свою
чергу, покращення структури фінансових потоків, спря-
мованих на реалізацію соціальних інвестицій, можливо
за умови відповідного рівня компетентності персоналу
та мотивації до його постійного підвищення. Управлін-
ня зазначеною мотивацією в умовах динамічних змін, які
супроводжуються неможливістю точно спрогнозувати
поведінку учасників логістичних ланцюгів та передба-
чити їх вплив на поведінку власників і працівників, обу-
мовлює необхідність застосування системного підходу.
Незважаючи на це, однією з проблем, яка залишається
і в умовах формування підприємствами логістичних си-
стем, є створення мотиваційно-логістичного середови-
ща, яке забезпечить дієвість системи на основі відпові-
дного мотиваційного механізму. Його функціонування
має забезпечити раціональне управління фінансовими
потоками для реалізації соціальних інвестицій та в ре-
зультаті досягнення завдань соціального та фінансово-
го розвитку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, соціальні інвестиції як об'єкти управл-

іння характеризуються специфічними рисами. Вхідні та
вихідні фінансові потоки від соціальних інвестицій склад-
но зіставляти через те, що порівняно з іншими видами
вкладень, вигоди отримуються значно пізніше. Їм прита-
манна висока темпоральність, кожна окрема інвестиція
має свій часовий проміжок найвищої віддачі вкладення
[10, с. 72]. В умовах логістизації економіки промислові
підприємства мають бути націлені на реалізацію соціаль-
но спрямованої форми ринкової поведінки з орієнтуван-
ням на ефективні методи управління фінансовими пото-
ками. Реалізація соціальних інвестицій має відображати
раціональне використання фінансових ресурсів на основі
оцінки поточних та майбутніх вхідних і вихідних фінан-
сових потоків. У цьому напрямі подальші наукові дослід-
ження будуть спрямовані на пошук дієвих методів
співставлення поточних та майбутніх економічних вигод
від реалізації соціальних інвестицій та розробку дієвих
моделей прогнозування чистих фінансових потоків.
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