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Диверсифікація. Зниження ризиків за рахунок можливості компенсацій 
збитків в одній з сфер діяльності підприємства прибутками в іншій. 
Диверсифікація широко використовується на фінансових ринках і є основою для 
управління портфельними інвестиціями. У фінансовому менеджменті доведено, 
що портфелі, що складаються з ризикових фінансових активів, можуть бути 
сформовані таким чином, що сукупний рівень ризику портфеля виявиться 
менше ризику будь-якого окремого фінансового активу, що входить в нього. 
Лімітування. Встановлення граничних значень показників при ухваленні 

тактичних рішень. Наприклад, обмеження сум витрат, встановлення експортних 
квот і тому подібне. Найбільш зручний і вживаний спосіб лімітації ризиків – 
встановлення лімітів на фінансові результати. 
Хеджування. Страхування, зниження ризику від втрат, обумовлених 

несприятливими для продавців або покупців змінами ринкових цін на товари 
порівняно з тими, які враховувалися при укладенні договору. Хеджування 
завершується купівлею або продажем. Суть хеджування полягає в тому, що 
продавець (покупець) товару укладає договір на його продаж (купівлю) і 
одночасно здійснює ф'ючерсну угоду протилежного характеру, тобто продавець 
укладає угоду на купівлю, а покупець – на продаж товару. Таким чином, будь-
яка зміна ціни приносить продавцям і покупцям програш по одному контракту і 
виграш по іншому. 
Страхування. Найбільш поширено страхування банківських кредитних 

ризиків. Об'єктами страхування кредитних ризиків є банківські позики, 
зобов'язання і порука, інвестиційні кредити. При неповерненні кредиту 
кредитор отримує страхове відшкодування, частково або повністю компенсуюче 
розмір кредиту. 
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ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЛОГІСТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Фінансова логістика забезпечує дотримання своєчасності та ефективності 

фінансових взаємовідносин на підприємствах різних форм власності. Фінансова 
політика на підприємстві направлена на мобілізацію фінансових резервів, 
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активізацію та інтенсифікацію руху грошових та фінансових потоків, де 
ключовим елементом дотримання правил їх просування виступає фінансова 
логістика. Фінансова логістика функціонує на макро- та мікро рівнях. На 
макрорівні визначається як дієвий засіб державного регулювання фінансового 
ринку та оптимізації транзакційних витрат на корпоративному рівні [1].  

Фінансова логістика на рівні підприємства передбачає ефективне управління 
його фінансовими потоками. Ідеєю фінансової логістики є оптимізація 
фінансових потоків, що обумовлює скорочення його фінансового циклу та 
максимізацію притоку фінансових ресурсів, а разом з цим забезпечення 
фінансової стійкості в межах існуючого зовнішнього оточення [2]. 

Визначення фінансової логістики як функціональної частини логістики не 
повинно ототожнюватись з фінансовим менеджментом та маркетингом. 
Основними завданнями фінансової логістики є:  

– пошук джерел фінансування функціонування процесів у логістичній 
системі (у цьому випадку мова йде як про пошук зовнішніх інвесторів, так і 
створенні внутрішніх джерел за рахунок резервів і активізації процесів 
керування запасами, дебіторською заборгованістю, власним капіталом); 

– формування схеми бюджетування матеріальних потоків у системі 
загального бюджету фінансування підприємства (ураховується політика 
управлінського обліку на підприємстві по схемах прив'язки центрів доходів і 
витрат); 

– створення моделей керування фінансовими потоками за певними 
критеріями оптимальності, як по всій логістичній системі, так і окремих її 
складових; 

– координація руху фінансового з матеріальним і інформаційним потоками 
(виявлення й регулювання невідповідностей у просуванні обсягів ресурсів з 
документальним оформленням, вартісними  характеристиками й фінансовими 
розрахунками); 

– створення операційних систем обробки фінансово-інформаційних потоків. 
На сьогодні фінансова логістика переходить в управлінський сегмент 

інформаційного середовища та цифрових технологій. Онлайн-логістика є 
однією із супровідних (забезпечуючих) підсистем цифрової фінансової 
логістики, направленість якою відповідає вимогам оптимізації цифрових 
фінансових потоків та ефективності платіжних систем [3]. 

Фінансова логістика направлена на: оптимізацію середовища платіжної та 
розрахункової інфраструктури для просування грошових (та інших похідних) 
потоків на підприємстві, по-друге, це створення ефективної системи управління 
рухом потоків активів (запаси, заборгованість та ін.) для скорочення витрат при 
проведенні розрахункових операцій, які враховують як витрати на 
обслуговування операцій, так і часові затримки. На сьогодні, розвинута цифрова 
економіка накладає свої вимоги на розробку фінансових платіжних систем, як 
на міжбанку, так і при проведенні клієнтських операцій. Фінансова логістика 
має чітко взаємодіяти з інформаційною інфраструктурою, а це передбачає 
налагодження відповідних інформаційних систем (включаючи програмне 
забезпечення та ресурси пам’яті) та можливість їх інтеграції в обліковий процес.  
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Технології фінансової логістики використовуються фінансовими 
структурами та виробничими підприємствами. Вони забезпечують можливості 
проведення електронних платіжних операцій, по видам валют та сумісності 
самих платіжних систем. Використання блокчейн технологій при оформлені 
контрактів забезпечує віртуалізацію інформаційно-фінансових ланцюгів. Аналіз 
великих даних в системи фінансово-логістичного моніторингу є одним із засобів 
моніторингу руху та просування потоків. Технології моделювання та технічного 
аналізу дозволяють в повній мірі реалізувати процеси лізингу, опціонів, 
арбітражу, факторингу та ін. 

В концепції фінансової логістики можна виділяти фінансові розрахунки з 
постачальниками та покупцями. Фінансова логістика постачання орієнтована на 
управління, моніторинг та регуляцію потоків замовлень та матеріально-
товарних ресурсів, та генеруючих ними потоків дебіторської заборгованості. 
При розрахунках з покупцями приділяється увага потокам закупок при 
управлінні схемами та базами розрахунків за реалізовану продукцію або 
послуги, виконання замовлення у відповідності до висунутих вимог та 
контрактів з клієнтами у межах обраного цінового діапазону.  

Принцип конгруентності в фінансовій логістиці, є одним з основних 
системних характеристик процессного управління. У випадку відстеження і 
координування фінансових потоків практичним є побудова операційного 
графіка фінансування – календарний план операційних робіт з етапів. Графік 
може являти собою діаграму Ганта або ж її модифікований вид. При цьому 
будується залежність обсягів фінансування від тривалості етапів робіт у часі. 
При цьому підході встановлюється твердий регламент використання фінансових 
ресурсів на основі прогнозованого випуску і схеми технології виробництва. 
У випадку виникнення відхилення, воно є легко зафіксовується в конкретному 
інтервалі робіт і підлягає корегуванню залежно від параметрів аналізованого 
процесу. 

Специфіка даних елементів фінансової логістики визначається багатьма 
складовими: законодавство, взаємодія з вітчизняними банками, якість 
функціонування платіжних систем, рівень інформаційної комунікації та ін. 
Процес фінансування виконання замовлень потребує моніторингу руху 
замовлення та відповідного часу проведення оплати від замовника, оскільки 
затримки в розрахунках створюють дебіторську заборгованість, стягнення якої 
може відбуватись навіть у судовому порядку. Необхідним є встановлення чіткої 
взаємодії з клієнтами, розробка фінансових клієнтських програм, надання 
пільгових умов та ін. При цьому ефективним є використання факторингу, який 
надає можливість стягнення боргів третьою стороною. Його основними 
функціями є: виконання процедур по збору боргів; формування бази договірних 
відносин та зобов’язань по виплатах у відповідності з вимогами чинного 
законодавства; формування бази недобросовісних клієнтів; регуляція та 
запобігання ризикам неповернення дебіторської заборгованості.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІЙ 

 
Різні історичні умови розвитку сприяли формуванню декількох моделей 

організації місцевого самоврядування, специфічними ознаками яких є типи та 
форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної 
влади.  

На разі в європейських країнах виділяють три основні моделі місцевого 
самоврядування, які склалися під час муніципальних реформ, а саме: 
англосаксонська, континентальна, змішана.  

Основні характеристики зазначених моделей місцевого самоуправління 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні ознаки моделей місцевого самоврядування 

Модель місцевого 
самоврядування 

Країни, що 
використовують Характеристика моделі 

1 2 3 
Англосаксонська Великобританія Високий рівень автономії місцевого 

самоврядування, виборність та 
контроль з боку населення. Відсутність 
на місцях спеціальних державних 
уповноважених, на яких покладена 
функція контролю над органами 
місцевого самоврядування. Відсутність 
місцевих адміністрацій (органів 
державної влади на місцях) 


