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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ЛОГІСТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

CURRENT ASSETS MANAGEMENT OF THE LOGISTICS 
SYSTEM OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
У статті виокремлено загальні для фінансового менеджменту та логістики проблеми неефективно-

го управління оборотними активами вітчизняних промислових підприємств. Обґрунтовано необхідність 
логістизації управління оборотними активами промислових підприємств, висунута гіпотеза щодо мож-
ливості отримання синергічного ефекту в результаті інтеграції методів фінансового менеджменту і 
логістики для оптимізації управління оборотними активами підприємств України. Розроблено механізм 
управління оборотними активами логістичної системи промислового підприємства, який базується на 
представленні руху оборотних активів підприємств у вигляді матеріальних та фінансових потоків, а 
управління оборотними активами підприємств ‒ у вигляді інформаційних потоків. В запропонованому ме-
ханізмі систематизовані методи, функції, принципи управління оборотними активами промислового під-
приємства, показано вплив їх вплив на управління логістичними процесами підприємства.

Ключові слова: оборотні активи, управління оборотними активами, логістична система, логістич-
ний підхід, промислове підприємство.

В статье выделены общие для финансового менеджмента и логистики проблемы неэффективно-
го управления оборотными активами отечественных промышленных предприятий. Обоснована необ-
ходимость логистизации управления оборотными активами промышленных предприятий, выдвинута 
гипотеза о возможности получения синергетического эффекта в результате интеграции методов 
финансового менеджмента и логистики для оптимизации управления оборотными активами предпри-
ятий Украины. Разработан механизм управления оборотными активами логистической системы про-
мышленного предприятия, основанный на представлении движения оборотных активов предприятий в 
виде материальных и финансовых потоков, а управление оборотными активами предприятий - в виде 
информационных потоков. В предлагаемом механизме систематизированы методы, функции, принципы 
управления оборотными активами промышленного предприятия, показано их влияние на управление ло-
гистическими процессами предприятия.

Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотными активами, логистическая система, 
логистический подход, промышленное предприятие.

The relevance of the problematic of the article is due to the aggravation of the crisis phenomena in the Ukrainian 
economy due to the influence of negative factors caused by the influence of the COVID-19 pandemic. Among the 
consequences of the current situation is a drop in industrial production, largely due to the lack of funds of enterprises 
to finance their current assets. In this context, the need to improve the efficiency of the management of enterprises' 



110

Держава та регіони

current assets is actualized. The article highlights the problems common to financial management and logistics of 
ineffective management of circulating assets of domestic industrial enterprises. Based on the generalization of the 
official statistical information of Ukraine for 2019-2020, the need to optimize the management of working assets 
of industrial enterprises on the basis of a logistics approach is substantiated. A hypothesis is put forward about 
the possibility of obtaining a synergistic effect as a result of the integration of financial management and logistics 
methods to optimize the management of circulating assets of Ukrainian enterprises. A mechanism for managing 
circulating assets of the logistics system of an industrial enterprise has been developed, based on the representation 
of the movement of circulating assets of enterprises in the form of material and financial flows, and the management 
of circulating assets of enterprises in the form of information streams. In the proposed mechanism, the subjects, 
objects, goals and objectives of managing the circulating assets of the logistics system of an industrial enterprise 
are identified, the methods, functions, principles of managing the circulating assets of an industrial enterprise 
are systematized, and their influence on the management of the logistics processes of an enterprise is shown. 
The proposed mechanism for managing the circulating assets of the logistics systems of industrial enterprises is 
aimed at introducing a logistic approach into the financial management system of an enterprise, which will optimize 
management influences aimed at increasing the efficiency of using the circulating assets of an enterprise.

Keywords: current assets, management of current assets, logistics system, logistics approach, industrial 
enterprise.

Постановка проблеми. В сучасних умовах госпо-
дарювання національних промислових підприємств 
актуалізуються проблеми підвищення ефективності 
управління оборотними активами, які в значній мірі 
пов’язані з логістичною діяльністю підприємств, з ста-
ном їх логістичного менеджменту, з рівнем досконалос-
ті їх логістичних систем. Оборотні активи промислових 
підприємств, які здебільшого складаються із товарно-
матеріальних запасів та дебіторської заборгованості, 
знаходяться під впливом факторів макро- та мікроло-
гістичного середовища та потребують підвищеної ува-
ги з боку логістичних менеджерів як в стратегічному, 
так і в тактичному та оперативному вимірах.

Впровадження логістичного підходу до управлін-
ня оборотними активами промислових підприємств 
є необхідним та доцільним в умовах несприятливої 
ринкової кон’юнктури, спаду промислового вироб-
ництва, обумовлених впливом пандемії COVID-19. 
Логістика, як наука про оптимізацію управління ма-
теріальними та супутніми (фінансовими, інформа-
ційними, сервісними) потоками, дозволяє застосову-
вати методи та інструменти, націлені на оптимізацію 
використання обігового капіталу, нестачу якого від-
чувають більшість вітчизняних підприємств.

На удосконалення управління оборотними акти-
вами спрямовані і логістичний, і фінансовий менедж-
мент підприємства, які інтегровані між собою та є 
підсистемами загальної системи менеджменту під-
приємства. Інтеграція логістичних методів та методів 
фінансового менеджменту, спрямованих на управ-
ління оборотними активами підприємства, буде 
сприяти отриманню певних синергічних ефектів в 
системі управління промисловим підприємством, що 
забезпечить підвищення ефективності його функці-
онування як в цілому, так і в межах його логістичної 
системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Логіс-
тичний підхід, логістичні методи та моделі в управлін-
ні оборотними активами підприємств досліджували 
в своїх працях закордонні та вітчизняні науковці ‒  
І.В. Бабенко, С.А. Тиньков [1], Г.С. Суков [2], І.Є. Ха-
устова [3], Н.А. Потапова [4], Т.Д. Косова, Г.О. Рога-
нова [5], М.В. Петченко [6], О.В. Клювак [7] та інші.

І.В. Бабенко та С.А. Тиньков, розглядаючи осо-
бливості логістичного підходу до управління оборот-
ними активами, підкреслюють, що в системі управ-

ління оборотними коштами рух запасів предметів 
праці та предметів споживання, обумовлений їх ре-
алізацією, надходженням та зберіганням, виступає 
у формі матеріального потоку, до управління якого 
доцільно застосовувати логістичні методи та процес-
ний підхід [1, с. 106].

Г.С. Суков також розглядає функціонування ви-
робничого підприємства з точки зору процесного 
підходу, обґрунтовує доцільність застосування цьо-
го підходу до управління оборотними активами, ак-
центує увагу на необхідності проведення аналізу 
механізму формування систем управління активами 
машинобудівних підприємств, розроблених з позицій 
логістичного підходу [2, с. 211].

І.Є. Хаустова в якості негайного завдання управ-
ління оборотними активами розглядає використання 
адаптованих до специфіки функціонування вітчизня-
них підприємств методів логістичного управління за-
пасами [3, с. 67].

Н.А. Потапова пов’язує проектування ефективної 
логістичної системи з необхідністю розв’язання завдань 
розроблення механізмів управління матеріальними по-
токами, які ототожнює з оборотними активами [4].

Т.Д. Косова, Г.О. Роганова [5] в межах запропоно-
ваного методичного підходу обґрунтовують доціль-
ність застосування суміщеного логістичного методу 
АВС-XYZ-аналіза для фінансового нормування обо-
ротних коштів.

М.В. Петченко серед методів управління оборотни-
ми коштами також особливу увагу приділяє логістич-
ним методам: АВС-методу, методам оптимізації запа-
сів на основі визначення оптимального розміру партії 
готової продукції, моделі Уілсона та XYZ-моделі [6].

О.В. Клювак фінансові ресурси підприємства роз-
глядає як емпіричний об’єкт логістичної категорії «фі-
нансові потоки», підкреслюючи, що під емпіричним 
об’єктом доцільно розуміти не тільки фінансові ресур-
си, а й грошову масу, активи підприємства [7, с. 115].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на те, що логістичним ас-
пектам управління оборотними активами підприємств 
присвячено багато ґрунтовних наукових розробок 
вчених, ще потребує систематизації та узагальнення 
комплекс логістичних методів та інструментів, які мо-
жуть бути використані для підвищення ефективності 
використання оборотних активів підприємств. 
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Метою статті є обґрунтування необхідності ін-
тенсифікації процесу логістизації управління оборот-
ними активами промислових підприємств, розробка 
механізму управління оборотними активами логіс-
тичних систем підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кри-
зові явища, які спостерігались в 2019–2020 рр. в про-
мисловому виробництві України, негативно позначили-
ся на всіх сферах діяльності підприємств, у тому числі, й 
на ефективності використання оборотних коштів. Щодо 
падіння промислового виробництва, у 2020 р. порівняно 
з 2019 р. індекс промислової продукції становив 94,8 %, 
у т.ч. в добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 
96,9 %, переробній – 93,1 %, постачанні електроенер-
гії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,7 % [8]. 
В 2020 році індекси промислової продукції були найниж-
чими, починаючи з 2016 року (рис. 1).

Падіння індексу промислової продукції за всіма 
галузями є результатом негативного впливу низки 
макро- та мікроекономічних факторів, серед яких, 
згідно з результатами опитування керівників підпри-
ємств Харківської області щодо їх ділових очікувань в 
3 кварталі 2020 р. [9], важливе місце посідають фак-
тори, пов’язані з обіговим капіталом підприємств: 
брак обігових коштів (більш, ніж 40% респондентів); 
високі ціни на сировину та матеріали (більш, ніж 30% 
респондентів); високі ціни на енергоносії (більш, ніж 
50% респондентів); обмежені можливості отримання 

кредиту (більш, ніж 15% респондентів); недостатній 
попит (більш, ніж 20% респондентів). 

Результати опитування керівників підприємств 
Харківської області у ІІІ кварталі 2020 року свідчать, 
що на тлі продовження адаптивного карантину рес-
понденти очікують скорочення обсягів виробництва 
товарів і послуг в Україні та погіршення розвитку 
своїх підприємств у наступні 12 місяців [9]. Серед 
основних проблем керівники підприємств назвали 
наслідки неефективного управління оборотними ак-
тивами, а саме:

збільшення запасів готової продукції через зни-
ження попиту в умовах адаптивного карантину;

збільшення вартості виробничих запасів через 
підвищення цін на сировину та матеріали;

підвищення операційних витрат та собівартості 
продукції через занадто високі ціни на енергоносії;

брак обігових коштів через збільшення собівар-
тості продукції, збільшення вартості запасів, трудно-
щі отримання банківських кредитів;

збільшення дебіторської заборгованості через 
зниження платоспроможності населення та підпри-
ємств-споживачів.

Динаміка індикатора впевненості в промисло-
вості (англ. – industrial confidence indicator) (рис. 2) 
свідчить про негативні очікування промислових під-
приємств щодо поточного обсягу замовлень на ви-
робництво продукції, поточного обсягу запасів гото-
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Рис. 1. Індекси промислової продукції в Україні
(до відповідного періоду попереднього року, %)
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Рис. 2. Динаміка індикатора впевненості в промисловості 
* Індикатор обчислено відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань, затвердженої наказом Державної служби 
статистики України від 30.12.2014 № 411 (зі змінами) [10]
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Рис. 3. Механізм управління оборотними активами ЛС підприємства

вої продукції, зміни обсягів виробництва продукції 
(від’ємне значення свідчить про очікування рівня 
показника нижче норми). Доцільно відзначити, що 
індикатор ділової впевненості включає оцінку поточ-
ного обсягу запасів, що підтверджує необхідність ін-

тенсифікації управлінських зусиль щодо оптимізації 
запасів готової продукції підприємств. 

Сучасні проблеми управління оборотними активами 
промислових підприємств в значній мірі знаходяться в 
межах їх логістичних систем та потребують розробки 
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відповідного механізму логістичного управління. Даний 
механізм спрямований на забезпечення ефективного 
функціонування логістичної системи (ЛС) підприємства 
через оптимізацію управління оборотними активами. 
Розглянемо окремі елементи механізму (рис. 3):

1) процес управління оборотними активами логіс-
тичної системи підприємства знаходиться під впли-
вом факторів логістичного середовища: мікросере-
довище ‒ контрольовані підприємством логістичні 
процеси, функції та операції як всередині підприєм-
ства, так і за його межами (взаємодія з учасниками 
ланцюгів поставок, конкуренти тощо); мікросередо-
вище ‒ неконтрольовані підприємством фактори, 
серед яких треба відзначити низку негативних фак-
торів, серед яких ‒ зростання цін на пальне, каран-
тинні обмеження, закриття кордонів та ін.;

2) в межах логістичної системи вважаємо за до-
цільне використовувати ознаку [11, с. 799] класифі-
кації оборотних коштів «за матеріально-речовинним 
змістом ‒ це запаси (матеріалів, готової продукції, 
товарів), дебіторська заборгованість (або кошти 
в розрахунках), грошові кошти (в тій частині, яка 
пов’язана з оплатою товарів та послуг)». Виокрем-
лення цієї ознаки в якості основної дозволить роз-
глядати рух і відтворення оборотних активів як рух 
матеріальних (запаси) та фінансових потоків (дебі-
торська заборгованість, грошові кошти), а процеси 
управління ними ‒ як рух інформаційних потоків;

3) серед основних завдань управління оборотни-
ми активами логістичної системи підприємства ‒ ви-
значення оптимальної потреби в оборотних активах 
в розрізі їх складових; забезпечення ефективності 
використання оборотних активів; мінімізація ризиків 
і втрат, пов'язаних з формуванням і використанням 
оборотних активів; забезпечення ефективної вироб-
ничої і фінансової діяльності підприємства [3; 11]; 

4) функції управління оборотними активами тісно 
пов’язані методами їх реалізації.

5) Так, функції прогнозування і планування реа-
лізуються через методи і моделі управління запаса-
ми, нормування запасів, оптимізації дебіторської за-
боргованості, АВС-ХYZ аналіз, модель економічного 
розміру замовлення, вибір оптимального постачаль-
ника, АВС-аналіз постачальників. Функції організації 
і контролю реалізуються через впровадження на під-
приємстві логістичних концепцій, що відповідають 
системам управління матеріального потоку (у вироб-
ництві і збуті) ‒ що штовхає (MRP, ERP, DRP та ін.) 
та, що тягне (KANBAN, LP,TOC та ін.). Функції оцінки 
і аналізу реалізуються через коефіцієнтний метод;

6) в якості принципів управління оборотними ак-
тивами вважаємо за доцільно розглядати принципи 
логістичних систем ‒ оптимальності, емерджентнос-
ті, формалізації, ієрархії, інтеграції, системності. Ці 
принципи цілком відповідають зазначеним завдан-
ням запропонованого механізму та дозволяють реа-
лізувати системний і процесний підходи до управлін-
ня оборотними активами промислових підприємств;

7) результатом управлінських дій є оптимізовані 
логістичні процеси ‒ процеси матеріально-технічно-
го забезпечення, виробничі, збутові, а також, управ-
лінські процеси в межах логістичної системи промис-
лового підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок. Отже, запропонований меха-
нізм управління оборотними активами логістичних 
систем промислових підприємств дозволяє впрова-
дити логістичний підхід в систему фінансового ме-
неджменту підприємства, оптимізувати управлінські 
впливи, спрямовані на підвищення ефективності 
використання оборотних активів підприємства. Си-
нергетичний ефект, отриманий за рахунок інтеграції 
застосування методів фінансового менеджменту та 
логістики, позитивно вплине на функціонування су-
часних підприємств та дозволить у подальшому ви-
рішити низку проблем, пов’язаних з нестачею коштів 
для адекватного фінансування оборотних активів 
промислових підприємств.

 Запропонований в роботі механізм управління 
оборотними активами логістичних систем промисло-
вих підприємств в нових економічних реаліях може 
бути доповненим в аспекті подальшого розвитку 
через розробку стратегічних, тактичних та опера-
тивних завдань управління оборотними активами 
підприємств на засадах логістичної концепції, що 
може розглядатись у якості перспективного напряму 
подальших досліджень.
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