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Бондаренко О. С. Механізм логістично орієнтованого управління фінансовими потоками підприємства
Метою статті є розробка механізму логістично орієнтованого управління фінансовими потоками підприємства. Доведено необхідність форму-
вання нових підходів до управління фінансовими потоками, обґрунтовано сутність та доцільність побудови механізму логістично орієнтованого 
управління фінансовими потоками, охарактеризовано основні функціонально-інформаційні контури його практичної реалізації. Перспективи по-
дальших досліджень полягають у розробці методик оцінки стану логістично орієнтованого управління фінансовими потоками на підприємствах 
та створення мотиваційно-логістичного середовища.
Ключові слова: фінансовий потік, механізм, логістична система підприємства, логістично орієнтоване управління фінансовими потоками.
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Бондаренко Е. С. Механизм логистически ориентированного  

управления финансовыми потоками предприятия
Целью статьи является разработка механизма логистически ориенти-
рованного управления финансовыми потоками предприятия. Доказана 
необходимость формирования новых подходов к управлению финансовы-
ми потоками, обоснована сущность и целесообразность построения ме-
ханизма логистически ориентированного управления финансовыми по-
токами, охарактеризованы основные функционально-информационные 
контуры его практической реализации. Перспективы дальнейших ис-
следований заключаются в разработке методик оценки состояния ло-
гистически ориентированного управления финансовыми потоками на 
предприятиях и создания мотивационно-логистической среды.
Ключевые слова: финансовый поток, механизм, логистическая систе-
ма предприятия, логистически ориентированное управление финан-
совыми потоками.
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Bondarenko O. S. Mechanism for Logistics-Oriented Management  

of Financial Flows of Enterprise
The article is aimed at developing a mechanism for logistics-oriented manage-
ment of financial flows of enterprise. The need to develop new approaches to 
the management of financial flows has been proven, essence and feasibility of 
constructing a logistically oriented management of financial flows has been 
substantiated, the basic functional-information outlines for its implementa-
tion have been described. Prospects of further research will be to develop 
methods to assess the state of the logistics-oriented management of financial 
flows at enterprises as well as create a motivational-logistics environment.
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Сучасні зміни, які відбуваються в діяльності під-
приємств під впливом процесів логістизації, 
зумовлюють перегляд організаційно-управ лін-

ського мислення та формування нової філософії теорії 
і практики управління фінансовими потоками. Станов-
лення нової парадигми в управлінні фінансовими по-
токами підприємств передбачає орієнтацію на процеси 
інтеграції, глобалізації, інформатизації, взаємозв’язок 
фінансового менеджменту та логістики, самоорганіза-
цію логістичних систем та хаотичність дій учасників 
логістичної інфраструктури, соціальну відповідальність 
бізнесу і корпоративну культуру. Така ситуація відобра-
жає необхідність формування концептуальних засад ло-
гістично орієнтованого управління фінансовими пото-
ками підприємств та розробки ефективних механізмів 
їх практичної реалізації.

Аналіз праць науковців свідчить, що останніми 
роками досліджено багато аспектів проблем управлін-
ня фінансовими потоками підприємств [1, 2, 6, 8, 10, 13]. 
Переважна їх кількість розкриває особливості такого 
управління на засадах концепцій фінансового менедж-
менту, які орієнтуються на забезпечення зростання вар-

тості підприємства. Особливості застосування логістич-
них підходів до управління фінансовими потоками до-
сліджуються фрагментарно та відособлено від концеп-
цій фінансового менеджменту. Проте практичний доказ 
дієвості мікрологістичних систем визначає необхідність 
обґрунтованого поєднання науково-методичних підхо-
дів до створення цінності логістичних ланцюгів підпри-
ємства та зростання його вартості. Такий стан речей 
визначає актуальність розробки механізму логістично 
орієнтованого управління фінансовими потоками. 

У зв’язку з цим, завдання статті полягають у роз-
робці механізму логістично орієнтованого управління 
фінансовими потоками та доведенні необхідності його 
використання підприємствами в умовах логістизації 
економіки України. 

Дослідниками при розкритті особливостей функ-
ціонування різних видів механізмів використовується 
сутність механізму як базового поняття. Як правило, під 
механізмом розуміють систему тіл, призначених для пе-
ретворення руху одного або декількох тіл у задані рухи 
інших твердих тіл [11, с. 808]. В економічному сенсі під 
механізмом слід розуміти систему чи спосіб, що визна-
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чає порядок певного виду діяльності, деяких ланок та 
елементів, що приводять їх у дію [4, c. 355], або сукуп-
ність процесів, прийомів, методів, підходів, за допомо-
гою яких відбувається рух усієї системи і здійснюється 
досягнення певної мети [12, с. 25].

У широкому розумінні механізм – це система, яка 
складається з багатьох елементів, які виконують 
відповідні функції в результаті його дії та реалі-

зації [3, с. 67]. У наукових працях зазначені визначення 
коригуються відповідно до цілей формування і функ-
ціонування різних форм і видів механізмів. Сучасними 
вченими висвітлено особливості розробки та реаліза-
ції господарських, організаційно-економічних, фінан-
сових, інвестиційних, інноваційних, антикризових та 
інших механізмів. Існує безліч визначень, які уточню-
ються, конкретизуються та доповнюють одне одного з 
урахуванням предмету досліджень. Незважаючи на це, 
поняття «механізм логістично орієнтованого управлін-
ня фінансовими потоками» у вітчизняній та зарубіжній 
практиці не зустрічається. Також виникає складність 
щодо трактування та розробки в напряму забезпечення 
практичної реалізації управління фінансовими потока-
ми в логістичній системі підприємства понять «меха-
нізм» чи «організаційно-економічний механізм». 

Для з’ясування таких обставин і розкриття сут-
ності механізму логістично орієнтованого управління 
фінансовими потоками важливим є розгляд цілої сукуп-
ності понять, максимально наближених до особливо-
стей управління фінансовими потоками в логістичних 
системах підприємств. За результатами їх аналізу можна 
зробити висновок про наявність дуалізму у визначеннях 
понять «механізм» та «організаційно-економічний ме-
ханізм». У розкритті економічної сутності механізму ду-
алізм прослідковуються у напрямі «процес – система». 
При визначенні організаційно-економічного механізму 
він відображається у напрямі «економічні інтереси – 
свідома діяльністю людини». Встановлений дуалістич-
ний характер свідчить про те, що при розробці дієвих 
підходів до логістично орієнтованого управління фінан-
совими потоками не слід обмежуватися структурними 
елементами лише організаційно-економічного механіз-
му. Замість традиційних механізмів однієї природи до-
цільно формувати комплексний механізм, що синтезу-
ється з механізмів різної природи.

Механізм логістично орієнтованого управління 
фінансовими потоками пропонується визначати як су-
купність елементів, які на основі інтеграції в логістич-
ному ланцюгу процесів взаємовпливу регулюють процес 
розробки та реалізації господарських рішень у напрямі 
забезпечення ефективного управління фінансовими по-
токами в логістичній системі. Він враховує чотири функ-
ціонально-інформаційних контури: 1) реалізація вимог 
соціальної відповідальності бізнесу; 2) оцінка сучасного 
стану логістичної інфраструктури; 3) організація логіс-
тично орієнтованого управління фінансовими потоками; 
4) оцінка стану логістично орієнтованого управління фі-
нансовими потоками (рис. 1).

У межах першого контуру відображається необ-
хідність дотримання учасниками логістичних ланцюгів 

вимог соціальної відповідальності. Соціальна відпові-
дальність бізнесу є підсистемою соціальної відповідаль-
ності загальної системи суспільної взаємодії, а також 
засобом гарантування та охорони суспільних відносин, 
які встановлюються певними суб’єктами та гарантують-
ся певними засобами з метою дотримання поваги до 
прав людини, є проявом культури суспільства, реаліза-
ції його суспільних інтересів і регламентується соціаль-
ними нормами, контролюється санкціями [5, с. 141].

Практика використання вимог соціальної відпо-
відальності бізнесу дозволяє учасникам логістичного 
ланцюга отримати ряд бізнес-вигод:
 розширення обсягів фінансових потоків на ос-

нові доступу підприємств до нових ринків; 
 прискорення швидкості руху фінансових пото-

ків за рахунок формування позитивного іміджу 
підприємства, підвищення лояльності клієнтів, 
вартості бренда, налагодження партнерських 
зв’язків; 

 скорочення періодів руху фінансових потоків 
шляхом удосконалення виробничих процесів; 

 дотримання термінів виникнення фінансових 
потоків через забезпечення стабільності персо-
налу та учасників логістичної інфраструктури; 

 встановлення оптимальних траєкторій руху фі-
нансових потоків завдяки ефективному ризик-
менеджменту; 

 формування додаткових вхідних фінансових по-
токів на основі залучення «соціальних інвести-
цій» під програми соціальної відповідальності 
бізнесу; 

 удосконалення підходів до управління фінансо-
вими потоками на основі використання міжна-
родних вимог у напрямку реалізації концепції 
соціальної відповідальності в логістичних сис-
темах підприємств.

Другий контур механізму логістично орієнтова-
ного управління фінансовими потоками дово-
дить доцільність та розкриває зміст проведення 

оцінки сучасного стану логістичної інфраструктури. 
Логістична інфраструктура, відображаючи внутрішню 
ієрархію елементів логістичної системи, дозволяє ви-
рішувати завдання, пов’язані з формуванням складів, 
визначенням оптимальних схем транспортування, ви-
бором місць розташування учасників логістичних лан-
цюгів, а отже і раціональним рухом фінансових потоків. 
Внесок кожної складової логістичної інфраструктури 
прослідковуються уздовж всього логістичного ланцю-
га, а загальна ефективність здійснених представниками 
логістичної інфраструктури операцій відображається у 
процесі формування вартості продукції. У зв’язку з цим 
особливістю реалізації другого контуру є те, що в його 
межах оцінюється вплив представників логістичної інф-
раструктури на можливі варіанти існування логістичних 
ланцюгів та траєкторії руху фінансових потоків. Аналіз 
внутрішньої складової логістичної інфраструктури об-
ґрунтовує внутрішні можливості підприємства щодо 
забезпечення раціонального руху фінансових потоків. 
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– суспільство 
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ська звітність;
– методики
системи
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 – адміністрування;
– мотивування;
– облік;
– планування;
– бюджетування;
– внутрішній
   контроль;
– моніторинг;
– діагностика
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 – ліквідність;
– збалансо-
   ваність;
– інтенсив-
   ність;
– достатність

 
 

  

   

  

   

 

    

 

Оцінка стану логістично орієнтованого управління фінансовими  потоками  
Забезпечення ліквідності, збалан-
сованості, інтенсивності, достат-

ності фінансових потоків 

Створення цінності логістичних
ланцюгів 

Зростання вартості
підприємства

 

 

А 

І 

Рис. 1. Механізм логістично орієнтованого управління фінансовими потоками

Аналіз зовнішньої складової логістичної інфраструкту-
ри дозволить оцінити дієвість кожного виду логістичної 
інфраструктури, здатність підприємства до варіатив-
ності в межах кожного з них та можливості до співп-
раці в існуючих ринкових умовах. Групування учасни-

ків логістичної інфраструктури за видами логістичних 
ланцюгів здійснюється на основі врахування специфіки 
діяльності підприємства.

У межах третього контуру організація логістич-
но орієнтованого управління фінансовими потоками 
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відображає дві взаємопов’язані та взаємообумовлені 
сторони: організація як структура (внутрішня упоряд-
кованість, узгодженість, взаємодія відособлених час-
тин цілого, які орієнтовані на встановлене призначен-
ня) та організація як процес (сукупність процесів, які 
сприяють утворенню та розвитку взаємозв’язків між 
частинами цілого). У результаті з одних і тих самих еле-
ментів шляхом комбінування взаємного розміщення, 
взаємозв’язків та взаємодій можна отримати різні по 
змісту організації управління. Організація логістично 
орієнтовного управління фінансовими потоками відо-
бражає врахування організаційно-економічних умов 
функціонування механізму, чинників впливу на управ-
ління фінансовими потоками, інформаційно-аналітичне 
забезпечення процесу управління фінансовими потока-
ми, критерії управління фінансовими потоками, проце-
дуру вибору інструментів для забезпечення ефективно-
го управління фінансовими потоками та ухвалення від-
повідного логістично орієнтованого рішення.

Організаційно-економічні умови функціонуван-
ня механізму віддзеркалюють дію загальних і 
специфічних законів економічних систем (адап-

тації, пріоритетності, активності, корисного ефекту, 
зворотного зв’язку, інерції, руху, синергії, самозбере-
ження, єдності аналізу та синтезу, гармонії), які дають 
змогу формувати і регулювати взаємозв’язки в ме жах 
логістичної системи, визначати закономірності, що 
фіксують тенденції взаємодії всіх чинників впливу на 
процес управління фінансовими потоками. Вони харак-
теризуються типом і рівнем розвитку організаційної 
структури, станом формалізації господарських опера-
цій та процесів, здатністю менеджерів всіх рівнів до-
сягати функціональних цілей, можливостями впливу 
на процес прийняття та реалізації рішень, спроможні-
стю формувати і досягати цілі управління фінансовими 
потоками, які відповідають цінностям учасників логіс-
тичного ланцюга та ґрунтуються на існуючих фінан-
сових можливостях. У результаті створені на підпри-
ємстві організаційно-економічні умови забезпечують 
впорядкування фінансових потоків, прискорення їх 
ру ху, або навпаки, зумовлюють їх хаотичність та спо-
вільнення руху. Сприятливі організаційно-економічні 
умови характеризують механізм логістично орієнтова-
ного управління фінансовими потоками з двох сторін. 
З одного боку, відображають дієвість його організації та 
управління через прийняття менеджерами обґрунтова-
них рішень та дій, з іншого – визначають здатність до 
самоорганізації та самоуправління через ефективну вза-
ємодію менеджерів всіх рівнів. 

Поряд з охарактеризованими організаційно-еко-
но мічними умовами, логістично орієнтоване управлін-
ня фінансовими потоками на різних підприємствах має 
свою специфіку і залежить від індивідуальної сукупності 
чинників, притаманних відповідному виду економічної 
діяльності. Їх доцільно класифікувати за п’ятьма аспек-
тами – фінанси, логістична інфраструктура, логістичні 
процеси, персонал, суспільство. При цьому значимість 
впливу чинників кожного аспекту залежить від стану 
розвитку логістичної системи підприємства та етапу 

впровадження логістично орієнтованого управління фі-
нансовими потоками. 

Також важливою складовою механізму логістично 
орієнтованого управління фінансовими потока-
ми, яка систематизує інформації про функціо-

нування логістичної системи підприємства та забезпе-
чує прийняття управлінських рішень, є інформаційно-
аналітичне забезпечення. Його досконалість визначає 
чіткість зворотних зв’язки між елементами логістичної 
системи підприємства та дозволяє оперативно реагува-
ти на зміни внутрішньої та зовнішньої інфраструктури. 
До основних завдань інформаційно-аналітичного забез-
печення логістично орієнтованого управління фінансо-
вими потоками слід віднести: 
 виявлення, вимірювання, реєстрацію, узагаль-

нення, збереження, накопичення та передачу 
інформації; 

 аналіз орієнтирів, цілей, завдань управління фі-
нансовими потоками в логістичній системі під-
приємства; 

 адаптивне управління процесами збору інфор-
мації в умовах постійної мінливості логістичної 
інфраструктури; 

 оцінку отриманої інформації та її виважене ви-
користання для прийняття ефективних рішень. 

Специфіка формування інформаційно-аналітич-
ного забезпечення для вирішення питань управління 
фінансовими потоками в логістичних системах підпри-
ємств визначається тенденціями розвитку логістизації 
економіки. Вона має ґрунтуватися на чіткій взаємодії 
інформаційних потоків та застосуванні сучасних систем 
пошуку, збереження, відтворення й передачі інформації. 
Такий стан речей обумовлює необхідність застосування 
інтегрованого підходу до завдань управління фінансови-
ми потоками та формування звітності у напрямку вико-
нання функцій інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня – комунікативної, фінансово-логістичної, аналітичної, 
прогнозної. За результатами інтеграції всіх елементів ло-
гістичної системи в єдиний інформаційно-аналітичних 
простір кожен елемент отримає переваги, які обумовлені 
не тільки його власними діями та рішеннями, але й робо-
тою інших. Це дозволяє досягти синергетичного ефекту, 
який є характерним для логістичних систем і проявля-
ється в тому, що кожен елемент отримує від системи іс-
тотно більше інформації, ніж вкладає сам. 

Поряд з інформаційно-аналітичним забезпечен-
ням організація логістично орієнтованого управління 
фінансовими потоками визначається специфічною су-
купністю критеріїв оцінки, оскільки умови та особли-
вості господарської діяльності різних суб'єктів госпо-
дарювання істотно відрізняються. Критерій ефектив-
ності управління є оціночним показником, що найбільш 
повно й з різних боків відображає поставлену мету та 
дозволяє кількісно визначити повноту реалізації даної 
мети за варіантами рішень [7, с. 156]. Варто зауважити, 
що кожен із критеріїв ефективності управління є склад-
ною величиною, елементами якої є певні параметри, що 
необхідно оптимізувати для дотримання вимог крите-
рію. Критерій, що характеризує ефективність логістич-
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но орієнтованого управління фінансовими потоками, 
мають оптимізувати відповідні параметри та базувати-
ся на кількісній оцінці ступеню досягнення поставлених 
завдань, бути науково обґрунтованими та побудовани-
ми з урахуванням положень концепції логістично орієн-
тованого управління фінансовими потоками, забезпечу-
вати порівняння результатів управління фінансовими 
потоками з витратами на його організацію, комплексно 
враховувати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників різ-
них аспектів, надавати можливість порівняння значень 
показників ефективності управління фінансовими по-
токами підприємства з аналогічними показниками під-
приємств галузі. Відображаючи різні види та напрями 
руху фінансових потоків, критерії логістично орієнто-
ваного управління можуть характеризуватися прямим 
чи оберненим зв’язком. Таким чином, одні критерії ло-
гістичного орієнтованого управління фінансовими по-
токами можуть створювати умови для дотримання або 
недотримання інших. У цьому напряму менеджерам на 
основі аналізу причинно-наслідкових зв’язків між кри-
теріями доцільно визначити пріоритетні для конкрет-
них умов функціонування логістичної системи критерії. 

Вибір інструментів для забезпечення ефективно-
го логістично орієнтованого управління фінан-
совими потоками здійснюється шляхом ураху-

вання його мети та завдань, які визначають комплекс 
організаційно-управ лінських дій. Дієвість зазначеного 
комплексу забезпечується доцільністю та обґрунтова-
ністю методів адміністрування, мотивування, обліку, 
планування, бюджетування, внутрішнього контролю, 
моніторингу та діагностики. Ці методи є досить склад-
ними і потребують відповідного досвіду використання. 
Від їх складу та повноти залежить процес розробки, 
впровадження та реалізації механізму логістично орієн-
тованого управління фінансовими потоками. 

Наявність критеріїв та інструментів є необхідною 
умовою прийняття оптимальних рішень, які в сукуп-
ності забезпечують реалізацію на підприємстві заходів 
з логістично орієнтованого управління фінансовими по-
токами. Для цього необхідним є розподіл завдань між 
функціональними менеджерами, їх консолідація для ви-
конання рішень керівництва, організація роботи згідно з 
поставленими завданнями, формування корпоративної 
культури та відповідного мотиваційно-логістичного се-
редовища. Прийняття логістично орієнтованого рішен-
ня вимагає високого рівня професіоналізму і наявності 
у фахівців визначених соціально-психологічних якостей.  
В логістично орієнтованому управлінні фінансовими по-
токами могутнім фактором, що активізує процеси при-
йняття рішень, виступають наукові здобутки у сфері ло-
гістики, фінансового менеджменту, фінансової логісти-
ки, а також сучасні засоби інформаційних технологій. Це 
вимагає високого рівня знань у сфері управління фінан-
совими потоками в логістичних системах підприємств,  
а також технологій використання технічних засобів. 

Четвертий контур запропонованого механізму – 
оцінка стану логістично орієнтованого управління фі-
нансовими потоками – дозволяє визначити для кон-
кретного підприємства результативність даного проце-

су. Для цього пропонується використовувати відповід-
ний методичний підхід.

ВИСНОВКИ
Таким чином, механізм логістично орієнтованого 

управління фінансовими потоками є найбільш прийнят-
ним до умов, які супроводжуються стрімким розвитком 
процесів логістизації. Він забезпечує ефективну органі-
зацію фінансових потоків на основі синхронізації їхньої 
взаємодії з матеріальними та інформаційними, відо-
бражає інтегрованість всіх логістичних процесів, спри-
яє формуванню синергетичного ефекту від виконання 
елементами логістичної системи відповідних функцій на 
основі узгодження інтересів безпосередніх і опосеред-
кованих учасників логістичного ланцюга. Він спромож-
ний створити самонастроювальну систему бізнесу, яка 
здатна оптимізувати господарські процеси, своєчасно 
виявляти відхилення, що виникають, і розробляти за-
ходи щодо їх ліквідації. При цьому важливого значення 
для його реалізації набуває розробка методичних підхо-
дів до оцінки стану логістично орієнтованого управління 
фінансовими потоками на підприємстві та формування 
дієвого мотиваційно-логістичного середовища.              
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