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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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финансовыми потоками промышленных предприятий
Целью статьи является обоснование целесообразности внедрения 
финансово-логистического подхода к управлению финансовыми по-
токами промышленных предприятий. Раскрыта роль логистизации 
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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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силою активізації всіх галузей до інтеграції у світове 
господарство. 

Управління фінансовими потоками в умовах ло-
гістизації економіки набуває все більшого значення та 
відіграє ключову роль у забезпеченні достатнього рів-
ня ліквідності, платоспроможності, прибутковості ві-
тчизняних промислових підприємств. Розробка дієвих 
підходів до управління фінансовими потоками під-
приємств на основі логістизації та створення умов для 
узгодженого управління матеріальними, фінансовими, 
інформаційними потоками забезпечить достовірність, 
повноту, своєчасність фінансового обслуговування гос-
подарської діяльності, знизить рівень залежності від 
впливу факторів зовнішнього середовища.

Разом з тим, недостатнє визнання та ігнорування в 
умовах логістизації економіки причетності фінансового 
потоку до утворення та функціонування матеріального 
потоку спричиняє вакуум в управлінні фінансами під-
приємств і, як наслідок, зумовлює низьку ефективність 
функціонування промислових підприємств. Останніми 
роками багато науковців досліджують проблеми управ-
ління фінансовими потоками промислових підприємств 
[2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22]. Окремі з них зупиня-
ються лише на незначних аспектах логістичних під-
ходів до управління фінансовими потоками [3, 4, 5, 11, 
15, 19]. Питання управління фінансовими потоками на 
підприємствах, які функціонують у вигляді логістичних 
систем, практично не висвітлюються. Проте в закордон-
ній практиці необхідність управління фінансовими по-
токами в логістичних системах підприємств доводиться 
все частіше. Такий стан речей виник у відповідь на ство-
рення концепції вартісного ланцюга, а в подальшому – 
появи поняття «менеджмент фінансового ланцюга», 
який передбачає управління фінансовими потоками, що 
пов’язані з логістикою постачання товарів [1]. 

Виходячи з цього, актуальним завданням є роз-
робка методологічних, методичних і практичних аспек-
тів управління фінансовими потоками в логістичних 
системах вітчизняних промислових підприємств. У пер-
шу чергу, це вимагає дослідження впливу логістизації 
економіки на управління фінансовими потоками.

Логістизація є ціленаправленим процесом впрова-
дження логістичного підходу до організаційно-
економічної діяльності суб’єктів господарюван-

ня як основних елементів економіки регіону, країни, 
світу. Вона розкриває сутність та значення логістичної 
методології управління матеріальними, фінансовими, 
інформаційними потоками підприємств, які визнача-
ються відносинами, заснованими на теорії логістичних 
компромісів. Значимість процесів логістизації у всіх 
сферах управління господарською діяльністю підпри-
ємств підтверджується включенням індексу ефектив-
ності логістики (LPI) до методики агрегування макро-
економічних даних національних економік [23].

Підґрунтям до розробки комплексу механізмів ло-
гістизації є базові принципи логістики, які відображають 
єдність потокових процесів та є прийнятними для вико-
ристання в усіх напрямах управління підприємствами. 
Урахування логістизації в управлінні господарською ді-

яльністю базується на формуванні дієвих логістичних 
систем, які в подальшому поєднуються в логістичні лан-
цюги на всіх ієрархічних рівнях економіки. 

Інтеграція логістичних систем обумовлюється 
ціленаправленістю та варіативністю їх поведінки, адап-
тацією у ринковому середовищі та здатністю до вза-
ємодії з ним, високим інформаційно-комунікаційним 
потенціалом та наявністю контурів зворотних зв’язків. 
Слушно зазначає Фролова Л. В. [21, с. 9], що передумо-
вами появи й удосконалення механізмів логістизації 
усіх ієрархічних рівнів економіки є інтеграція, інфор-
матизація та глобалізація світогосподарських процесів 
і структур. Дійсно, з одного боку, логістизацію економі-
ки можна розглядати як наслідок розвитку інтеграції та 
глобалізації, що зумовлено поглибленням електронних 
інформаційних систем, утворенням глобальних систем, 
виходом на міжнародний рівень, а з іншого – як основу 
такого розвитку, оскільки ринкова трансформація у по-
єднанні з глобалізаційними процесами у міжнародних 
економічних відносинах забезпечується досягнутим 
рівнем інформаційних технологій. Така трансформація 
визначає нові завдання, які вимагають від промислових 
підприємств високої гнучкості до занадто мінливого 
зовнішнього середовища на основі раціонального ви-
користання логістичних і фінансових механізмів для за-
безпечення оптимального руху фінансових потоків. 

Першим кроком в інтегруванні фінансового ме-
неджменту і логістики можна вважати виник-
нення в останнє десятиліття в системі еконо-

мічної науки нового напряму – фінансова логістика. На 
сьогоднішній день вона залишається найменш вивченою 
сферою, що обумовлено, поперше, історично малим пе-
ріодом існування; подруге, широтою і неоднозначністю 
тлумачення її сутності; потретє, складністю через її 
недослідженість та неспроможність віднесення до ло-
гістичного чи фінансового напрямів. Корнєєв В. В. [10], 
зазначаючи, що логістичний підхід до управління фінан-
совими потоками є новим, під фінансовою логістикою 
розуміє діяльність, спрямовану на професійне управлін-
ня кругообігом фінансових потоків від постачальників 
капіталу до його споживачів і в зворотному напрямку. 
На думку Коровіна Є. Г. [11, с. 12], фінансова логістика 
– це система управління, планування і конт ролю фінан-
сових потоків на основі інформації про організацію ма-
теріальних потоків, а також сукупність наукових знань, 
прийомів, методів і правил, використання яких дозволяє 
управляти матеріальними, інформаційними, сервісни-
ми, енергетичними, кадровими потоками таким чином, 
щоб вони повністю відповідали стратегічним і тактич-
ним цілям логістичної системи підприємства в його вза-
ємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами. 
На відміну від таких визначень існує й інше її тракту-
вання: «…фінансова логістика – професійне управлін-
ня кровообігом фінансових потоків від постачальників 
фінансових ресурсів до споживачів, і навпаки, на осно-
ві дії принципу зворотнього зв’язку» [12, с. 116]. Також 
зустрічається підхід, за яким управління фінансовими 
потоками в логістичних системах є системою управлін-
ня, планування і контролю над фінансовими потоками 
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на основі інформації та даних з організації матеріальних 
потоків підприємства [15, с. 33]. 

Активізація процесів логістизації під впливом 
інтеграції та глобалізації – це об'єктивна необхідність, 
зумовлена ускладненням завдань управління, великими 
обсягами інформації, які обробляються підприємства-
ми різних видів економічної діяльності. У результаті 
логістизації економіки швидко розвиваються як логіс-
тичні ланцюги, які формуються підприємствами, так 
і логістичні мережі, які відображають повну самостій-
ність і юридичну незалежність підприємств включених 
у мережу. Підприємства, спеціалізуючись на профільній 
діяльності у сфері їх ключової компетенції та поєдну-
ючись у мережу за принципом взаємодоповнюваності 
й взаємозалежності, створюють умови для підвищен-
ня ефективності управління фінансовими потоками на 
основі підвищення рівня інформатизації. Вони вико-
ристовують комбінацію формальних і неформальних 
процедур для координації й узгодження господарської 
діяльності учасників логістичних ланцюгів і допомага-
ють одержувати доступ до ресурсів партнерів з метою 
досягнення максимального синергетичного ефекту від 
їхнього використання. Відображаючи інтеграцію всіх 
складових підприємства в єдину систему наскрізного 
управління фінансовими потоками для досягнення ба-
жаного результату з мінімальними витратами часу й ре-
сурсів, логістизація спонукає шукати шляхи оптимізації 
логістичних операцій та процесів. 

У світовій економічній системі логістизація відграє 
роль найбільш ефективного ринково орієнтова-
ного способу управління логістичними потоками 

у напряму оптимізації витрат у всьому логістичному 
ланцюзі. Згідно з досвідом розвинутих країн, викорис-
тання логістичних систем дозволяє зменшити загаль-
ні логістичні витрати майже на 12 – 35%, транспортні 
витрати – на 7 – 20%, а витрати на навантажувально-
розвантажувальні роботи та збереження матеріального 
потоку – на 15 – 30%, а також прискорити швидкість 
обігу матеріальних ресурсів на 20 – 40% і скоротити їх 
запаси на 50% [11]. 

Досліджуючи вплив логістизації на управління фі-
нансовими потоками підприємств, важливо зауважити, 
що деякі науковці виділяють її як принцип формування 
системи управлінської економіки на підприємствах лег-
кої промисловості [17, с. 114] Впливовість зазначених 
процесів на фінансові потоки туристичних підприємств 
визначають Ольгін В. О. та Одинцова Т. М. На їх думку, 
однією з функцій логістичного управління при вирішен-
ні практичних завдань в туризмі є планування, прогно-
зування та контроль фінансових потоків [16].

Вивчення Кравцовою А. М. еволюції і сучасного 
стану поняття «фінансовий потік» [12, с. 105 – 106] до-
зволило їй виділити шість підходів до управління фінан-
совими потоками: фінансовий (передбачає управління 
фінансовими потоками як засіб для визначення фінан-
сових показників та прийняття відповідних рішень у 
сфері фінансів підприємств); виробничий (управління 
фінансовими відображає кошторисне планування та ви-
користовується для організації виробничого процесу); 

інформаційнотехнологічний (виокремлює дві сторони, 
де, з одного боку, можна синтезувати загальний зміст 
управління фінансовими потоками, з іншого – синтезу-
вати інформаційно-комп’ютерне вирішення проблеми); 
маркетинговий (визначає, що вихідною точкою управ-
ління фінансовими потоками є реалізація стратегічної 
мети – стратегію конкуренції на ринках збуту); логіс
тичний (поєднує в собі маркетингову концепцію з тео-
рією оптимального управління логістичними потоками, 
що дозволяє в процесі управління фінансовими потока-
ми швидко реагувати на ринкові сигнали). 

Перераховані підходи активно використовуються 
в діяльності вітчизняних промислових підпри-
ємств. Однак проведені дослідження свідчать 

про наявність певних проблем в управлінні фінансови-
ми потоками, вирішення яких потребує таких дій:
 створення методології, орієнтованої на дина-

мічну рівновагу економічних систем (класич-
ні теорії фінансового менеджменту базуються 
на статичному стані підприємств та лінійному 
програмуванні господарських ситуацій);

 інтегрування нових напрямів економічних наук 
в концептуальні підходи фінансового менедж-
менту (методологія нових напрямів економіч-
них наук дозволяє врахувати змінність ринко-
вих ситуацій, незбалансованість попиту і про-
позиції, стихійність відтоку капіталу, а також 
спрогнозувати і виявити тенденції, принципи 
самоорганізації економічних явищ);

 розробки методичних підходів до управління 
фінансовими потоками, які мають базуватися 
на нелінійному динамічному моделюванні та не-
детермінованих моделях прогнозування (ліній-
ні детерміновані моделі в умовах швидкої мін-
ливості зовнішнього середовища не дозволяють 
приймати обґрунтовані фінансові рішення);

 обґрунтування нового інструментарію до оцін-
ки вартості підприємства з точки зору теорій, 
заснованих не на статичних показниках, а на 
динамічних (застосування динамічних показ-
ників дозволить своєчасно коригувати фінан-
сову стратегію шляхом прийняття своєчасних 
фінансових рішень);

 розробки нової цільової фінансової моделі під-
приємства, націленої на забезпечення ліквідно-
сті, збалансованості, інтенсивності, достатності 
фінансових потоків, що в цілому забезпечить 
гармонізацію інтересів не тільки підприємства, 
але і всіх зацікавлених осіб та суспільства. 

Успішна реалізація перерахованих напрямів вима-
гає від промислових підприємств логістизації господар-
ської діяльності. Логістизація в управлінні фінансови-
ми потоками підприємств вимагає інтеграції учасників 
логістичного ланцюга в єдину логістичну систему, що 
визначає доречність її створення кожним промисло-
вим підприємством та відображає врахування відомої 
тріади «розрахунок – вигода – споживач». Виходячи з 
цього, фінансовий підхід до управління фінансовими 
потоками набуває нових специфічних рис, обумовлених 
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використанням логістичного підходу, і трансформуєть-
ся у фінансово-логістичний. 

Фінансово-логістичний підхід є найбільш прийнят-
ним до умов, які супроводжуються стрімким розвитком 
процесів логістизації. Він буде забезпечувати ефективну 
організацію фінансових потоків на основі синхронізації 
їхньої взаємодії з матеріальними та інформаційними, 
відображати інтегрованість всіх логістичних процесів, 
сприятиме отриманню синергетичного ефекту від ви-
конання елементами логістичної системи відповідних 
функцій на основі узгодження фінансових інтересів без-
посередніх і опосередкованих учасників логістичного 
ланцюга. Фінансово-логістичне управління фінансови-
ми потоками спроможне створити самонастроювальну 
систему бізнесу, яка здатна оптимізувати господарські 
процеси, своєчасно виявляти відхилення, що виника-
ють, і розробляти заходи щодо їх ліквідації.

У результаті комплексний підхід до управління фі-
нансовими потоками промислових підприємств в умо-
вах логістизації економіки можна представити у вигляді 
відповідного алгоритму (рис. 1). 

Впровадження представленого алгоритму на про-
мислових підприємствах сприятиме в управлін-
ні фінансовими потоками виникненню ефекту 

синергії за двома напрямами: структурний синергізм 
(оптимізація руху фінансових потоків між елементами 
логістичної системи, підвищення ефективності їх спіль-
ного використання) та управлінський синергізм (раціо-
налізація структури управління на основі централізації 
функцій і процесів, підвищення якості управління фі-
нансовими потоками).

ВИСНОВКИ
Таким чином, для забезпечення ефективного управ-

ління фінансовими потоками промислових підприємств 
в умовах логістизації необхідним є: поперше, формуван-
ня промисловими підприємствами логістичних систем; 
подруге, інтегрування та раціональне використання по-
ложень логістики і фінансового менеджменту; потретє, 
розробка методологічних, методичних і практичних ас-
пектів фінансово-логістичного управління фінансовими 
потоками. За окресленими напрямами і будуть здійсню-
ватися подальші наукові дослідження автора.                   
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Виділення властивостей
елементів, встановлення
відповідностей між ними

  

1. Формування цілей логістизації господарської діяльності  

 

2. Виділення об’єкта логістизації господарської діяльності  

Об’єкти, що базуються
на інфраструктурних

перевагах
 

Установлення контурів
і кордонів логістичної системи

підприємства
 

 

Обґрунтування елементів і складових
логістичної інфраструктурою 

Обґрунтування раціональних напрямів
руху фінансових потоків та відповідних їм

матеріальних потоків

 
 

Визначення потреби
у фінансових

ресурсах
 

 

Визначення перспективних
напрямів руху

фінансових потоків

6. Визначення критеріїв і обмежень ефективного функціонування логістичної системи  

Об’єкти, що враховують
існуючу логістичну

інфраструктуру
 

Об’єкти, що вимагають
створення нової логістичної

інфраструктури
 

 

3. . Побудова промисловим підприємством логістичної системи  

 

Відсіювання неперспективних об’єктів логістизації господарської діяльності  

4. Конкретизація призначення логістичної системи підприємства  

 

5. Проектування структури логістичної системи відповідно до її призначення  

Відсіювання
неперспективних об’єктів

 

 

Розробка моделі формування логістичної системи
промислового підприємства  

 

  

7. Ведення логістичною системою промислового підприємства господарської діяльності
    

Фінансово-логістичне
планування  

 

 

 

 

 

8. Забезпечення дієвості та надійності логістичної системи промислового підприємства

Пошук оптимальних схем руху
фінансових потоків

 

 

Перегляд існуючих
логістичних ланцюгів

 

 

Контроль за етапами управління
фінансовим потоками  

Так

Ні  

 

 

Фінансово-логістичне
організування

Фінансово-логістичне
мотивування

Фінансово-логістичне
контролювання

Рис. 1. Алгоритм управління фінансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств
Джерело: власна розробка.
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