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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розкриттю питань логістики присвячені праці вчених

Г. Азаренкова, Є. Крикавського, Р. Ларіна, Л. Миротина,
В. Ніколайчука, М. Окландера, А. Радіонова, О. Тридіда,
Л. Фролової, Н. Чухрай, Д. Сток, Дж. Хескетт. Проте, за-
гальному теоретичному підгрунтю в аспекті логістичного уп-
равління формуванням позикового потенціалу підприємств
машинобудування приділено недостатньо уваги.

Мета дослідження полягає у розробці механізму логі-
стичного управління формуванням позикового потенціалу
підприємств машинобудування.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація виробничих та комерційних можливостей

підприємств машинобудування зумовлює необхідність впро-
вадження механізму логістичного управління, який дозво-
лить, з одного боку, реалізувати потоковий принцип в уп-
равлінні діяльністю підприємств машинобудування в ціло-
му, а з другого — використати його по відношенню до по-
зикового потенціалу як об'єкта логістичного управління,
оскільки він знаходиться на кожному з етапів виробничого
циклу, що і є основою для його формування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Необхідність забезпечення достатньої величини оборот-

ного капіталу підприємств, метою якого є збільшення здат-
ності підприємства до збільшення обсягів інвестування у то-
варний кредит, продаж з відстрочкою платежу, з одного
боку, і залучення позикового капіталу, що дозволить роз-
ширити фактори виробництва, з іншого боку, зумовлюють
необхідність розробки окремих елементів механізму логі-
стичного управління формуванням позикового потенціалу
підприємств машинобудування.

Невід'ємним елементом зазначеного механізму є роз-
робка його окремих елементів по кожному з виділених чин-
ників, що зумовлюють розмір та якість позикового потенці-
алу підприємств машинобудування, їхнього моніторингу та
контролінгу по кожному з визначених заходів та по кожно-
му з етапів механізму формування позикового потенціалу
підприємств машинобудування (рис. 1). Його розгляд з по-
зиції потокового процесу дозволив розробити моделі мак-
симізації позикового капіталу та оптимізації параметрів обо-
ротного капіталу, що має на меті формування оптимальної
структури позикового потенціалу. Оптимізація власного і по-
зикового капіталу як однієї зі складових моделі максимі-
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зації позикового капіталу дозволить уникнути дефіциту
фінансових ресурсів та підвищити рівень управління фінан-
совою діяльністю підприємств машинобудування.

Формування оптимальної структури позикового капіта-
лу потребує впровадження окремої схеми взаємозв'язків
щодо збалансування критеріїв, орієнтованих на пропорцій-
не співвідношення власного та позикового капіталу, оптим-
ізацію структури капіталу за критерієм максимізації прибут-
ку та мінімізації ризиків. Схема оптимізації співвідношення
власного та позикового капіталу наведено на рис. 2. Зрос-
тання обсягів позикових коштів призведе до підвищення ціни
на власний капітал, що зумовить збільшення ризику банк-
рутства та спричинить наближення середньозваженої ціни
капіталу до рентабельності підприємства, зменшуючи при
цьому привабливість використання позикових ресурсів.

Зростання кредитоспроможності забезпечується зрос-
танням обсягів додатково позикових коштів, які, в свою чер-
гу, зумовлюють повторення етапів подібного циклу, зокре-
ма: підприємство залучає позикові кошти (з урахуванням
відсоткових виплат) поки це є прибутковим, що визначаєть-
ся як перевищення економічної рентабельності над встанов-
леними відсотками. Таким чином, якщо прибуток перевищує
відсоткові платежі, то підприємству вигідно розвиватися за
рахунок власних коштів, у іншому випадку підприємство
зазнаватиме збитків і залучення додаткових позичених
коштів є недоцільним.

Вибір форм залучення інвестиційних ресурсів підприє-
мствами машинобудування відбувається шляхом визначен-
ня альтернативних дій, а саме — за наявності достатнього
обсягу сформованих джерел здійснення інвестиційної пол-
ітики можна переходити до наступного етапу оптимізації
структури джерел залучення інвестиційних ресурсів, при
неможливості задоволення потреби у залученні інвестицій-
них ресурсів в повному обсязі, передбачено наступні мож-
ливості: перша — повернення до етапу визначення потреби
в інвестиційних ресурсах; друга — до пошуку джерел залу-
чення інвестиційних ресурсів шляхом зменшення потреби в
інвестиційних ресурсах. Алгоритм проведення інвестиційної
політики підприємств машинобудування наведено на рис. 3.
Метою оптимізації структури джерел залучення інвести-
ційних ресурсів є визначення цільової структури, яка задо-
вольняє підприємство за умов певного компромісу за різних
критеріїв оптимізації, що дозволить переходити до реалі-
зації інвестиційної політики підприємства. Розроблений ал-
горитм демонструє послідовність дій підприємства від виз-
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начення потреби в інвестиційних ресурсах до реалізації інве-
стиційної політики, враховуючи узагальнені етапи інвестиц-
ійної політики підприємств машинобудування шляхом розг-
ляду його як потокового процесу в аспекті моделі максимі-
зації позикового капіталу, що має на меті формування оп-
тимальної структури позичкового потенціалу.

Необхідність пошуку нових форм і методів підвищення
ефективності управління кредитною політикою як основно-
го фактора позикового капіталу та чинника, що обумовлює
розмір та якість позикового потенціалу підприємств маши-
нобудування, зумовлено збільшенням дебіторської забор-
гованості, особливо простроченої, що викликає зменшення
сум грошових коштів на рахунках підприємств. Саме тому
розробка моделі логістичного управління кредитною по-
літикою підприємств машинобудування
включає в себе елементи оптимізації па-
раметрів оборотного капіталу, що спря-
мована на підвищення ефективності уп-
равління кредитною політикою (рис. 4).

Впровадження ефективної кредит-
ної політики має на меті максимально
ефективне використання дебіторської
заборгованості як інструменту зменшен-
ня обсягів готової продукції на складах
та збільшення обсягів продажу про-
дукції, що, в свою чергу, потребує про-
ведення дослідження дебіторської за-
боргованості (аналіз динаміки обсягу та
структури, показників стану дебіторської
заборгованості, визначення оптимально-
го обсягу).

Розроблена модель логістичного уп-
равління кредитною політикою підпри-

ємств машинобудування дозволить, з одного боку, збільши-
ти величину фінансових потоків, провести оцінку можливих
коливань фінансових результатів господарської діяльності
та забезпечити необхідний рівень платоспроможності, а з
іншого — зумовить побудову моделі оптимізації парамет-
рів оборотного капіталу як елемента позикового потенціа-
лу підприємств машинобудування.

Логістичне управління елементами оборотного капіта-
лу підприємств машинобудування дозволить оптимізувати
параметри елементів оборотного капіталу, основними ха-
рактеристиками якого є оборотність запасів, готової про-
дукції та дебіторської заборгованості. Оскільки оборотні
елементи оборотного капіталу розглядаються нами як потік,
саме тому доцільно розглянути схему ланцюга взаємодії ма-
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Рис. 2. Схема оптимізації співвідношення власного та

позикового капіталу

Рис. 1. Механізм формування позичкового потенціалу підприємств машинобудування
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теріальних та фінансових потоків, що
представлено на рис. 5.

Матеріальний потік представлено у
формі запасів, готової продукції та неза-
вершеного виробництва у ланках ланцю-
га, де A — постачальники сировини;B —
запаси сировини;C — запаси сировини на
складах; C-D-E — підприємства машино-
будування; E — готова продукція та неза-
вершене виробництво.

Рух потоків поділяється на певні ета-
пи, позначені на схемі відповідними циф-
рами. Перший етап — узгодження умов
закупівлі сировини з постачальником; дру-
гий — відвантаження сировини постачаль-
ником підприємству (початок руху матер-
іального потоку); третій — фінансовий
потік (оплата сировини); четвертий етап —
взаємодія матеріального та фінансового
потоків, кінцевим результатом якого є ви-
пуск готової продукції; п'ятий етап —
відвантаження готової продукції; шостий
— оплата готової продукції (дебіторська
заборгованість), що реалізовує концепцію
відстрочення платежу та застосовується
для розширення частки ринку, збільшен-
ня обсягу продажів, підвищення лояль-
ності клієнтів та потребує логістичного уп-
равління оборотністю елементів оборот-
ного капіталу. Розроблена схема логістич-
ного управління елементами оборотного
капіталу за кожним з елементів представ-
ляє завершену модель оптимізації, ре-
зультат якої можна визначити за наступ-

ною формулою:
Е

ок
 = К

оз
 К

огп
 К

одз
(1),

де К
оз

  — коефіцієнт оборотності
запасів; К

огп
  — коефіцієнт оборот-

ності готової продукції; К
одз

  — ко-
ефіцієнт оборотності дебіторської за-
боргованості.

Наступною складовою механізму
є формування системи логістичного
управління грошовими потоками
підприємств машинобудування. Ефек-
тивність управління грошовими пото-
ками визначається синхронізацією
надходжень і виплат, підтримкою по-
стійної платоспроможності підприєм-
ства та раціональним використанням
фінансових потоків, які формуються
із внутрішніх джерел. Система управ-
ління грошовими потоками підпри-
ємств машинобудування представле-
на на рис. 6.

Кожний з елементів системи уп-
равління грошовими потоками має свої
етапи логістичного управління, основ-
ною метою яких є прогнозування та
планування в рамках розробки плану
"руху" грошових коштів у аспекті ок-
ремих складових діяльності підприєм-
ства. Аналіз грошових потоків дозво-
ляє визначити ефективність викорис-
тання грошових коштів у аспекті
ліквідності підприємств та здатності до
вчасного розрахунку за своїми зобо-
в'язаннями. Впровадження запланова-
них параметрів зумовлює визначення

Рис. 3. Алгоритм проведення інвестиційної політики

підприємств машинобудування

Рис. 4. Модель логістичного управління кредитною політикою

підприємств машинобудування
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політики грошових розрахунків підприємств з покупцями та
постачальниками; залучення необхідного додаткового капі-
талу; реалізацію певних заходів, спрямованих на мобіліза-
цію фінансових потоків. Ефективний контролінг, що має на
меті побудову систем контролю за грошовими потоками та

моніторинг дотримання встановлених значень, передбачає
своєчасне виявлення відхилень величини та строків форму-
вання вхідних та вихідних грошових потоків від індикаторних
величин. Розроблена система управління грошовими пото-
ками є елементом моделі оптимізації параметрів оборотного
капіталу як одного з елементів механізму формування позич-
кового потенціалу підприємств машинобудування.

Розроблена модель передбачає проведення податково-
го планування, що забезпечить оптимізацію податкового
навантаження підприємств та здійснення податкового ана-
лізу, що зумовлює загальний податковий аналіз, аналіз по-
даткового навантаження, визначаються фактори, що фор-
мують структуру податкового навантаження, та фактори
підвищення рівня податкового ризику для підприємств ма-
шинобудування. Модель оптимізації податкового наванта-
ження представлена на рис. 7.

В свою чергу, на підставі отриманих результатів аналі-
зу розробляються декілька альтернативних варіантів здійс-
нення податкової діяльності підприємств та обирається оп-
тимальний варіант шляхом проведення розрахунків оптимі-
заційних моделей рентабельності підприємств машинобуду-
вання. За результатами отриманих розрахунків обирається
такий варіант податкової діяльності, за якого співвідношен-
ня податкового навантаження та рентабельності найбільше
відповідає планам підприємства.

ВИСНОВКИ
Реалізовуючи потоковий принцип, запропонований ме-

ханізм логістичного управління, основою якого є розробка
моделей максимізації та оптимізації кожного з елементів,
що зумовлюють розмір та якість позичкового потенціалу
підприємств машинобудування, є можливість забезпечити
формування позичкового потенціалу підприємств машино-
будування.
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Рис. 5. Схема ланцюга взаємодії матеріальних

та фінансових потоків

Рис. 6. Система управління грошовими

потоками підприємств машинобудування

Рис. 7. Модель оптимізації податкового навантаження


