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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах логістизації економіки ефективність управ#

ління фінансовими потоками промислових підприємств

залежить від вміння логістами раціонально формувати

та управляти логістичною інфраструктурою. Раціональ#

но сформована логістична інфраструктура та ефектив#

не управління нею сприяє отриманню переваг всіма

учасниками логістичного ланцюга на основі їх чіткої

взаємодії, що в цілому дозволяє покращити кількісні та

якісні параметри фінансових потоків. Розвиток логістич#

ної інфраструктури є однією з передумов активізації

фінансових потоків підприємств на основі розширення

ділових взаємозв'язків та транскордонного співробіт#

ництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях сучасних вчених проблеми управління ло#

гістичною інфраструктурою є найменш вивченим напря#

мом логістики. Питання впливу логістичної інфраструк#

тури на управління фінансовими потоками у науковому

середовищі не досліджені взагалі. Детального аналізу

потребують специфічні проблеми взаємодії мікро#логі#

стичних систем з логістичною інфраструктурою в про#

цесі руху вхідних і вихідних фінансових потоків та роль

її представників у формуванні дієвих логістичних лан#

цюгів. Виявлення зазначених взаємозв'язків сприятиме

знаходженню нових механізмів управління фінансови#

ми потоками, адекватних умовах логістизації госпо#

дарської діяльності.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування сутності логістичної

інфраструктури та визначення її складових у напрямі

забезпечення ефективного управління фінансовими

потоками промислових підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах логістизації господарської діяльності ос#

новну роль у створенні ефективного інструментарію,

який забезпечує органічну єдність фінансових потоків

та їх узгодженість з матеріальними та інформаційними,

відіграє логістична інфраструктура. На відміну від рин#

кової інфраструктури логістична інфраструктура відоб#

ражає той склад суб'єктів ринку, з якими у підприєм#

ства встановлено взаємовідносини та які є дійсними чи

потенційними учасниками логістичних ланцюгів. Будь#

які зміни в ринковій інфраструктурі викликають зміни в

логістичній інфраструктурі. В результаті підприємства

змушені корегувати власні рішення у відповідності до

змін логістичної інфраструктури або максимально швид#

ко адаптовуватися до змін її кон'юнктури.

Григорак М.Ю., Костюченко Л.В. вважають, що ло#

гістична інфраструктура включає сукупність складської,

транспортної, маніпуляційної, пакувальної, інформа#

ційної та фінансової інфраструктур підприємства, що

комплексі забезпечують ефективне логістичне обслуго#

вування матеріального потоку за принципом "від две#

рей до дверей" з мінімальними витратами у відповідності

з вимогами споживачів [3, с. 105]. Аналізуючи таке трак#

тування, можна зробити висновок про те, що складові
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логістичної інфраструктури здійснюють вплив лише на

функціонування матеріальних потоків підприємств. Од#

нак, в умовах нестачі фінансових ресурсів заходи щодо

оцінки вигідності географічного положення учасників

логістичних ланцюгів, розміщення складських об'єктів,

вибору різних видів перевізників, залучення інформа#

ційних технологій дозволяють обгрунтувати шляхи їх

ефективного формування та використання на основі

першочергової побудови оптимальних схем і траєкторій

руху фінансових потоків. На думку інших вітчизняних

дослідників [5, с. 24], логістична інфраструктура — це

система засобів просторово#часового перетворення

логістичних потоків (матеріальних, інформаційних,

фінансових, людських), а також сукупність підприємств

різних організаційно#правових форм, які забезпечують

організаційно#економічні умови проходження цих по#

токів за допомогою створення потенціалу відповідних

логістичних послуг. Таке визначення розкриває роль

логістичної інфраструктури для забезпечення управлі#

ння не лише матеріальними потоками, але й фінансови#

ми та інформаційними потоками. В ньому чітко відоб#

ражено роль логістичної інфраструктури у напрямі суп#

роводження логістичних послуг підприємств. Однак в

умовах логістизації господарської діяльності, коли про#

мислове підприємство функціонує у вигляді логістичної

системи, воно спроможне надавати і використовувати

не тільки логістичні послуги, але й багато інших.

Значення логістичної інфраструктури у напрямі за#

безпечення ефективного управління більш широкого

кола логістичних послуг висвітлюють Казанська О.О. та

Геращенков А.С. [6, с.157]. На їх думку, логістична

інфраструктура — це сукупність технічних та організа#

ційно#економічних елементів, за допомогою яких всі

види економічних потоків (матеріальні, фінансові,

інформаційні, трудові, енергопотоки, зворотні) здійсню#

ють циклічний рух з найбільшою ефективністю від по#

стачальника ресурсів до кінцевого споживача.

Клименко В.В. [7, с. 7] характеризує логістичну

інфраструктуру як сукупність видів діяльності, за допо#

могою яких здійснюється та обслуговується процес руху

матеріальних та фінансових потоків. Така точка зору

відображає функціональне призначення логістичної

інфраструктури у напрямі узгодженого управління фі#

нансовими та матеріальними потоками, а також свідчить

про її безпосереднє формування підприємством. На

відміну від означеного функціонального підходу, еле#

ментний склад логістичної інфраструктури досліджує

Таран С.А. [12, с. 177]. В своєму дослідженні, автор

виокремлює матеріальну і транспортну частини типових

об'єктів логістичної інфраструктури. В їх числі виділяє

виробничі підприємства, розподільчі склади, дистриб'#

юторські склади, навантажувально#розвантажувальні

термінали, магазини роздрібної торгівлі. Елементний

склад логістичної інфраструктури доповнює Сергєєв В.І.

Автор доводить необхідність функціонування таких

підрозділів логістичної інфраструктури, як складське

господарство (склади різного виду та призначення, ван#

тажні термінали та термінальні комплекси), транспортні

підрозділи (різні види транспорту), транспортні кому#

нікації (автомобільні, залізничні дороги та їх сполучен#

ня), ремонтні та допоміжні підрозділи, телекомуніка#

ційна система та інформаційно#комп'ютерна системи

[11]. Такий підхід розкриває детально призначення ло#

гістичної інфраструктури як ключового чинника забез#

печення доставки товару в необхідній кількості, в озна#

чений час, відповідному покупцю, але не відображає її

вплив на процеси формування та управління внутрішні#

ми і зовнішніми фінансовими потоками.

Крикавський Є.В. [8, с. 159] при розкритті особли#

востей переміщення матеріальних потоків під впливом

різноманітної інфраструктури використовує поняття

"інфраструктура логістичних процесів". В її в межах

виділяє зовнішні (автодороги, інтегровані центри логі#

стичних послуг, залізниці, аеропорти, морські порти і

водні шляхи, телеінформаційні мережі і об'єкти, допо#

міжне устаткування для обслуговування лінійних і точ#

кових об'єктів) і внутрішні об'єкти (будинки і складські

споруди, внутрішні дороги, інше локалізоване устатку#

вання для переміщення продуктів і інформації) за

складською, маніпуляційною, транспортною, пакуваль#

ною, інформаційної складовими. До основних завдань

інфраструктури логістичних процесів відносить: скла#

дування продукції, за допомогою складських будинків

та споруд; переміщення продукції, за допомогою транс#

портних і маніпуляційних засобів; захист продукції, за

допомогою системи пакування, що поза тим дає мож#

ливість модернізації транспортних засобів, передачу

інформації тощо; перетворення інформації логістичних

процесів. Таке трактування враховує поділ логістичної

інфраструктури на зовнішню і внутрішню, але підкрес#

лює суто логістичний підхід, який зводиться до управ#

ління матеріальними потоками на основі встановлення

оптимальних умов, термінів, якості, вартості, надійності

складування і транспортування. Розвиваючи зазначений

підхід щодо ролі логістичної інфраструктури в умовах

логістизації господарської діяльності, в подальших пра#

цях Крикавський Є.В. і Чорнописька Н.В. зазначають,

що логістична інфраструктура — це система засобів

просторово#часового перетворення логістичних потоків

(матеріальних, інформаційних, фінансових, людських),

а також сукупність підприємств різних організаційно#

правових форм, які створюють організаційно#еко#

номічні умови проходження цих потоків шляхом ство#

рення потенціалу відповідних логістичних послуг [9, с.

107]. За таким визначення зрозуміло, що масштаби

впливу логістичної інфраструктури набувають все

більшого значення у напрямі оптимізації руху всіх видів

логістичних потоків промислових підприємств.

Існує точка зору, згідно з якою логістична інфраст#

руктура ототожнюється з транспортною складовою, яка

знаходиться у зовнішньому середовищі функціонуван#

ня підприємства [10, с. 193]. Акцентуючи увагу на необ#

хідності створення транспортно#логістичних кластерів

(об'єднання транспортних вузлів магістральної інфра#

структури, транспортно#розподільчих логістичних

центрів, магістральних, регіональних і локальних шляхів

сполучення в єдину систему перевізного процесу, здат#

ну надати якісний логістичний сервіс внутрішнім або

зовнішнім споживачам при мінімізації загальних логі#

стичних витрат), зазначають, що розвиток логістичної

інфраструктури дасть змогу не тільки забезпечити

власні потреби логістичної системи в транспортно#ло#

гістичних послугах, але і надавати їх іншим логістичним

системам. Подібно до такого підходу, деякі науковці
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розглядають логістичну інфраструктуру як сукупність

транспортної і складської складових. Логістична інфра#

структура — це комплекс взаємопов'язаних елементів,

які забезпечують функціонування системи закупівель,

постачання, збереження і доставки продукції до спожи#

вача [4, с. 6]. При цьому зазначають, що в умовах по#

стійного коливання попиту і пропозиції на продукцію

найважливішим для забезпечення ефективного функ#

ціонування підприємств є модифікація логістичної

інфраструктури у напрямі пристосування до цих змін.

Російський дослідник Афанасьев І.І. [2, с. 80—87],

обгрунтовуючи особливості формування підприємства#

ми логістичних систем, застосовує поняття "інфраструк#

тура логістичної системи". У складі ресурсів інфра#

структури логістичної системи автор виділяє фінансово#

інвестиційні, кадрові, науково#технічні, інформаційні,

екологічні і досить виважено визначає значення фінан#

сування у створенні потенційних її можливостей для

реалізації поставлених завдань. Вважаємо за доцільне

зазначити, що дане поняття є прийнятним у випадку роз#

криття змісту та характеристики внутрішньої складової

логістичної інфраструктури, яка відображає об'єктив#

ну необхідність та фінансові можливості її формування

безпосередньо підприємством без створення логістич#

них ланцюгів.

За результатами проведеного аналізу, доцільно зро#

бити висновок про те, що сучасними науковцями логі#

стична інфраструктура розглядається у трьох ракурсах.

Перший ракурс відображає безпосередню участь

підприємства у формуванні логістичної інфраструктури

шляхом створення відповідних логістичних об'єктів

(складські комплекси, розподільчі центри, термінали та

інші логістичні утворення). За таким трактуванням, ло#

гістична інфраструктура стає частиною процесу відтво#

рення на підприємстві, а її призначення зводиться до

здійснення обслуговуючих логістичних функцій (обслу#

говування, підтримка засобів праці, забезпечення ви#

робництва необхідними ресурсами, здійснення закупі#

вель, зберігання, збут продукції, створення відповідних

умов праці). Другий ракурс свідчить про ототожнення

логістичної інфраструктури з транспортною її складо#

вою, що значно звужує її економічний зміст, не відоб#

ражає призначення всіх елементів та не дозволяє оці#

нити повною мірою вплив на фінансові та супутні їм по#

токи. Третій ракурс відображає особливості створення

промисловими підприємствами логістичних систем, які

зумовлюють необхідність встановлення тісних взаємоз#

в'язків між всіма учасниками логістичного ланцюга, які

формуються шляхом відбору із існуючої логістичної

інфраструктури. За таким тлумаченням зберігається

економічний зміст поняття "інфраструктура" та чітко

визначається її роль у процесах управління потоковими

процесами в логістичних системах різних рівнів. Дот#

римуючись його, під логістичною інфраструктурою про#

понується розуміти сукупність фізичних та юридичних

осіб, які створюють необхідні технічні та організацій#

но#економічні умови для побудови логістичною систе#

мою промислового підприємства логістичних ланцюгів,

направлених на оптимізацію параметрів фінансових та

супутніх їм потоків.

Логістична інфраструктура формується логістичною

системою підприємства з урахуванням специфіки діяль#

ності. Ігнорування принципів управління фінансовими

потоками при формуванні й управлінні логістичною

інфраструктурою призводить до суттєвих втрат фінан#

сових ресурсів. Цілісно логістична інфраструктура по#

єднує в собі зовнішню і внутрішню складову, що фор#

мують і регулюють фінансові потоки в середовищі фун#

кціонування логістичної системи промислового підприє#

мства. Сам факт поділу логістичної інфраструктури на

складові не викликає заперечень, адже враховує прин#

ципи системного підходу. Однак тлумачення сутності

окремих підсистем зумовлює необхідність дискусії. За

результатами проведеного аналізу праць дослідників

встановлено, що внутрішні і зовнішні складові знахо#

дять своє відображення у видах логістичної інфраструк#

тури. Їх пропонується поділяти на такі: виробнича,

інформаційна, транспортна, складська, контрагентська,

фінансово#кредитна, економіко#правова, екологічна.

Виробнича логістична інфраструктура характери#

зується специфікою функціонування, яка притаманна

підприємствам різних видів економічної діяльності.

Внутрішні її складові відображають будівлі, споруди,

машини, обладнання, механізми, робочі площі, основні

та допоміжні виробництва, які вступають у взаємодію

для забезпечення здійснення логістичних операцій кон#

кретної логістичної системи. Зовнішні складові вироб#

ничої логістичної інфраструктури відображають мож#

ливості, що пов'язані зі створенням і використанням в

межах внутрішньої складової інноваційних техніки та

технологій, а також передачі окремих логістичних опе#

рацій на аутсорсинг. У процесі управління фінансовими

потоками необхідним є обов'язкова оцінка доцільності

скорочення чи розширення виробничої інфраструкту#

ри, оскільки вона прямо впливає на резерви збільшен#

ня чи зменшення їх обсягів.

Інформаційна складова логістичної інфраструктури

з кожним роком набуває все більшого значення. Фор#

мування, розвиток і управління логістичними потоками

неможливе без інтенсивного обміну інформацією в ре#

альному часі та швидкої реакції на потреби всіх учас#

ників логістичних ланцюгів. Інформаційна інфраструк#

тура логістичної системи — це сукупність взаємопов'я#

заних елементів, що забезпечують рух фінансових по#

токів та основі інформації про матеріальні потоки. В

складі внутрішньої інформаційної логістичної інфра#

структури доцільно виділяти підрозділи підприємства,

методи, засоби передачі інформації, що формують

інформаційно#аналітичне забезпечення логістичної си#

стеми. Особливістю внутрішньої логістичної інфра#

структури є її спроможність брати участь у процесі уп#

равлінні фінансовими ресурсами підприємства. Зовні#

шня логістична інфраструктура включає друковані і не#

друковані засоби масової інформації, електронні кана#

ли зв'язку, постачальників, покупців, торгових агентів,

конкурентів, ярмарки, виставки, салони, конференції.

В сучасних умовах практично неможливо забезпечити

ефективність будь#яких логістичних операцій без за#

стосування інформаційних технологій і програмних ком#

плексів для аналізу, планування, підтримки і ухвалення

відповідних рішень. Фінансові потоки завжди супро#

воджуються інформаційними потоками і не можуть існу#

вати без них. Недостовірність інформаційного потоку

стає джерелом невизначеності фінансового. Тому ефек#
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тивність управління фінансовими потоками логістичної

системи безпосередньо залежить від характеру та часу

перетворення вхідної та вихідної інформації. Для цього

важливим є проведення аналізу зрілості інформаційної

інфраструктури, зіставлення її можливостей з тактич#

ними і стратегічними завданнями логістичної системи,

за потреби перегляд складових. Розвиток інформацій#

ної інфраструктури забезпечує підвищення якості прий#

нятих фінансово#логістичних рішень, розширення трає#

кторій руху фінансових потоків та появу нових методів

управління ними.

Транспортна логістична інфраструктура відображає

сукупність транспортних шляхів, видів транспорту та

допоміжного обладнання, які знаходяться в межах

(внутрішня) і за межами (зовнішня) підприємства. Вони

спрямовані на безпосереднє обслуговування транспор#

тних шляхів і пунктів. Слабо розвинена транспортна

інфраструктура знижує активність логістичної системи,

призупиняє виконання необхідних логістичних функцій,

та, в результаті, сповільнює рух фінансових потоків.

Останніми роками для більшості підприємств характер#

ним є активніше використання зовнішньої інфраструк#

тури, яке полягає в наданні стороннім підприємствам

логістичних функцій з організації і реалізації процесу

перевезення вантажів. Це дозволяє їм сконцентрувати#

ся на основних напрямах господарської діяльності,

підвищити якість продукції шляхом використання про#

фесіоналами сучасних технологій, управління транспор#

тними процесами, розподілити ризики, а також знизити

витрати. Тому розвиток транспортної інфраструктури

має велике значення у забезпеченні ефективного фун#

кціонування логістичної системи та управління фінан#

совими потоками.

Складська логістична інфраструктура представле#

на складами, вантажно#розвантажувальними термінала#

ми, логістичними центрами. Їх місце розміщення,

кількість, рівень завантаженості, терміни зберігання

продукції суттєво впливають на рух логістичних потоків,

у тому числі на швидкість руху фінансових. Врахування

всіх можливих видів складської логістичної інфраструк#

тури дозволить відслідковувати траєкторії руху фінан#

сових потоків, здійснювати їх аналіз, планувати, що ви#

значає розробку програм географічного розміщення та

визначення оптимальної кількості складів.

Контрагентська інфраструктура забезпечує дове#

дення виробничих запасів до підприємства або товарів

до його споживачів. Така складова логістичної інфрас#

труктури покликана забезпечити надання високої якості

доставки продукції у найкоротші терміни з найменши#

ми витратами. Це дасть змогу логістичній системі про#

мислового підприємства оптимізувати транспортні мар#

шрути та канали просування продукції, удосконалити

канали її розподілу і прискорення процесу обслугову#

вання клієнтів, розширити ділові зв'язки та ринки збу#

ту. В результаті раціональне формування даного виду

логістичної інфраструктури здійснює вплив на забезпе#

чення регулярності та постійності фінансових потоків.

Внутрішня її складова визначає особливості створення

підприємством з іншими підприємствами об'єднань,

формування довготривалих бізнес#зв'язків щодо пря#

мих поставок виробничих запасів або відкриття мереж

фірмових магазинів. У межах зовнішньої складової ви#

окремлюються постачальницькі, дистриб'юторські, ди#

лерські суб'єкти господарювання. До найбільш вагомих

критеріїв оцінки учасників зовнішньої логістичної інфра#

структури слід відносити надійність (відповідність по#

требам вже існуючих клієнтів), рівень можливостей

(досвід, кількість клієнтів), гнучкість (швидкість змін

умов постачання та методів роботи), можливості еко#

номії матеріальних витрат та витрат часу (умови поста#

чання порівняно з альтернативними постачальниками),

компетентність (наявність кваліфікованого персоналу).

Виокремлення фінансово#кредитної логістичної

інфраструктури обумовлено тим, що підприємство, яке

функціонує у вигляді логістичної системи, має у процесі

управління фінансовими потоками визначати дієвість

фінансово#кредитні механізмів у відповідності до

найбільш важливих критеріїв їх оцінки. Внутрішня скла#

дова характеризується спроможністю підприємства до

застосування різних видів фінансово#кредитних інстру#

ментів. Її дієвість визначається технічними можливос#

тями та здатністю їх використовувати персоналом

(швидкість відкриття акредитивів, моніторингу та вста#

новлення зв'язків з фінансово#кредитними установами).

Зовнішня складова відображає комерційні банки, опе#

ратори фондового ринку, лізингові компанії, страхові

компанії, інвестиційні компанії та фонди. Це сприятиме

своєчасному виконанню фінансових зобов'язань, фор#

муванню стабільних тривалих відносини, що, в цілому,

призводе до збільшення обсягів фінансових потоків та

їх розширення на основі використання найсучасніших

інструментів фінансового ринку.

Внутрішня і зовнішня економіко#правова інфра#

структура створюється шляхом взаємодії підрозділів

підприємства (формують нормативне регулювання

діяльності) та установ всіх рівнів (розробляють законо#

давчі акти), які забезпечують правову основу функціо#

нування логістичних систем. Вона впливає на управ#

лінські рішення, які приймаються на основі сподівань

щодо руху, величини, направленості, трансформації

фінансових потоків.

Внутрішня і зовнішня екологічна інфраструктура

характеризуються застосуванням способів та техно#

логій, що забезпечують захист навколишнього середо#

вища на основі формування екологічної культури пер#

соналу; забезпечення необхідного рівня безпеки й ком#

фортності праці, здійснення екологічного контролю,

проведення заходів щодо мінімізації забруднення; ре#

алізація процесів енерго# і ресурсозбереження.. Фінан#

сові потоки, пов'язані з цією складовою, є визначаль#

ними для стратегічного розвитку логістичної системи.

Врахування в управлінні фінансовими потоками

внутрішньої і зовнішньої складових логістичної інфра#

структури є обов'язковим у напрямі забезпечення по#

кращення їх параметрів. У результаті це дозволить от#

римати ряд суттєвих переваг. Вони полягають у такому:

— зниження витрат на формування інформації про

потенційні та можливі фінансові потоки (швидкий і ефек#

тивний доступ до різноманітної продукції, послуг, робіт

та всіх контрагентів у режимі реального часу);

— зниження витрат на опрацювання інформації

про фінансові потоки (скорочення паперового доку#

ментообігу, поштових, телефонних, канцелярських

витрат, скорочення помилок в оформленні документів,
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прискорення швидкості оформлення і прийняття за#

мовлення);

— скорочення витрат на управління оборотними ак#

тивами (дебіторською заборгованістю, грошовими кош#

тами, запасами, поточними фінансовими інвестиціями);

— скорочення траєкторій руху фінансових потоків

під впливом можливостей вибору із складу представ#

ників логістичної інфраструктури найбільш прийнятних

учасників для того чи іншого логістичного ланцюга;

— побудова досконалих логістичних ланцюгів на ос#

нові розроблення спільних таблиць кодування про#

дукції, прийняття комплексних клієнтських фінансових

рішень, індивідуалізації взаємовідносин та створення

кастомізованого продукту.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, обгрунтований підхід до сутності ло#

гістичної інфраструктури та визначення її ролі в уп#

равлінні фінансовими потоками дозволить визначити

найбільш впливових учасників логістичних ланцюгів та

забезпечить прийняття раціональних фінансових

рішень у процесі формування кількісних і якісних їх па#

раметрів.
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