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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ 

РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Оптимізація 

управління, матеріальними потоками як ключовим аспектом 
логістичної діяльності; досягається шляхом залучення та розподілу 
фінансових ресурсів, що реалізуються у фінансових потоках 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. В даний час при 
підготовці, організації та управлінні логістичними процесами важливо 
дотримуватися ряду вимог до таких параметрів фінансових потоків, як 
достатність, економічність та надійність. Особливо актуальним є 
вимога узгодженості матеріальних, фінансових, інформаційних та 
інших видів ресурсних потоків інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах. Для забезпечення відповідності перерахованим 
вимогам необхідний розвиток наукових розробок щодо складання 
раціональних схем руху фінансових потоків інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах, механізму оперативних коригувальних 
впливів на потоки , що володіють гнучкістю та враховують зміна у 
економічному середовищі. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Широке 
коло завдань і методів їх вирішення, пов’язаних із дослідженням 
загальних проблем фінансових ресурсів в умовах ринкової 
трансформації, знайшло відображення у наукових роботах багатьох 
вчених, а саме Л. Бернстайна, І. Бланка, В. Бочарова, Є. Брігхема, 
В. Верви, О. Єфімової, В. Ковальова, М. Литвина, М. Романовського, 
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Г. Салтикової, Д. Сигела, О. Сорокіної, К. Стоянової, Е. Хелферта, 
А. Шеремета, Д. Шима та інших учених. 

Проблеми логістичної діяльності в умовах розвинутої 
ринкової і трансформаційної економіки широко досліджуються як 
вітчизняними так і закордонними науковцями, серед яких можна 
назвати: В. Амітан, Л. Балабанова, М. Дороніна, Є. Крикавський, 
Р. Ларіна, В. Ніколайчук, О. Тридід, Н. Чухрай, О. Шубін, Б. Анікін, 
А. Гаджинський, Л. Міротін, А. Семененко, В. Сергєєв, Д. Бауерсокс, 
Дж. Бушер, Д. Клосс, Дж. Хескетт та ін. 

Однак, незважаючи на збільшений інтерес до проблем, 
відчувається серйозний недолік систематичних описів складу, 
структури та функціонування фінансових потоків в реальних 
логістичних системах. Практично відсутні наукові розробки з 
управлення фінансовими потоками інтегрованої логістизації процесів 
на підприємствах в контексті корпоративної соціальної 
відповідальності. Необхідністю розробки та застосування теоретичних 
положень управлення фінансовими потоками інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах пояснюється актуальність обраної теми 
статті. 

Метою статті є дослідження питань управлення фінансовими 
потоками інтегрованої логістизації процесів на підприємствах в 
контексті корпоративної соціальної відповідальності. 

Методологія. Теоретичну і методологічну основу дослідження 
складають фундаментальні положення сучасної економічної теорії, 
наукові праці і методичні розробки провідних вчених у галузі 
логістики. 

Основні результати дослідження. Ефективне і 
конкурентоспроможне функціонування кожної окремої фірми є 
неможливим без якісного і економічно обґрунтованого розвитку її 
ресурсного потенціалу. Елементами потенціалу є всі ресурси які 
відокремилися у процесі виробництва і будь яким чином пов’язані із 
функціонування фірми. 

Згідно з тлумаченням основних термінів логістики під 
«потоком» розуміється сукупність об’єктів, які є єдиним цілим, 
існують як процес, розподілений у часі. Крім того, в логістиці 
застосовується таке поняття, як «фінансовий логістичний потік», під 
яким розуміється спрямований рух фінансових ресурсів, які 
обертаються як в середині логістичної системи, так і між системою та 
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зовнішніми суб’єктами для забезпечення ефективного руху певного 
матеріального потоку. Тобто, фінансовий потік розуміється виключно 
в сукупності з рухом запасів та готової продукції. Однак таке 
тлумачення фінансового логістичного потоку не є коректним з огляду 
на багатоплановість функціонування підприємства як активного 
учасника товарного, фінансового та інших ринків. 

При цьому в економічній літературі не існує єдиної думки 
щодо визначення поняття «фінансові потоки інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах». Застосовуючи науково-методологічні 
підходи визначимо що, під фінансовим потоком інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах слід розуміти цілеспрямований 
рух фінансових ресурсів, що являє собою динамічну сукупність у часі 
та просторі в межах інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах, та в процесі функціонування формуються, 
розподіляються та використовуються за окремими логістичними 
центрами. 

Традиційно всі фактори впливу поділяються на зовнішні 
(екзогенні) та внутрішні (ендогенні). Відповідно, кожна група факторів 
впливу на фінансові ресурси інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах в свою чергу поділяються на внутрішні та зовнішні 
чинники. Крім того, фактори, під впливом яких формуються вхідні та 
вихідні фінансові потоки, визначаються сферою обігу потоку та 
складом учасників інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах. 

Фінансові ресурси інтегрованих логістизаційних процесів на 
підприємствах по відношенню до інституційного середовища можуть 
перебувати у двох станах: як «одержувачі фінансових потоків» (LogF1) 
та як «платники фінансових потоків» (LogF2). Кожному стану 
відповідає множина вхідних (IFLog) та вихідних (OFLog) логістичних 
фінансових потоків, які формуються під впливом множини внутрішніх 
(Xin) і зовнішніх (Yex) чинників, що впливають на склад та обсяги 
вхідних та вихідних фінансових потоків інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах. 

Відповідно, ситуація опису інтегрованої логістизації процесів 
на підприємствах як одержувачів фінансових потоків (LogF1) приймає 
вигляд: 

LogF1=f(IFLog({Xin};{Yex}), £),    (1) 
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де £ – випадкова складова, що впливає на фінансові потоки 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. 

Аналогічним чином формується ситуація опису інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах як платників фінансових 
потоків (LogF2): 

 
LogF2=f(ОFLog({Xin};{Yex}), £),    (2) 

 
Для переходу інтегрованих логістизаційних процесів на 

підприємствах зі стану LogF1 до стану LogF2 (тобто LogF1→LogF2) 
повинно мати місце рішення (бути розроблене, прийняте та 
реалізоване) щодо розподілу вхідних логістичних фінансових потоків 
за відповідними логістичними напрямами. При цьому рішення щодо 
розподілу формується також під впливом внутрішніх та зовнішніх 
факторів та залежить від початкового стану системи: 

 
LogF1→2=f(DFLog ({Xin};{Yex}), £),   (3) 

 
де DFLog – розподілені фінансові потокі інтегрованої 

логістизації процесів на підприємствах. 
Цілі фінансової стратегії інтегрованої логістизації процесів на 

підприємствах мають підпорядковуватися загальній стратегії 
економічного розвитку логістичної системи та спрямовуватися на 
максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. При 
розробці фінансової стратегії інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах слід враховувати динаміку макроекономічних процесів, 
тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості 
диверсифікації діяльності логістичної системи та зміни у 
інституційному середовищі. 

Для досягнення найкращих результатів формування 
фінансової стратегії інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах необхідно деталізувати і конкретизувати функції 
суб’єкта управління, поділивши їх на два аспекти управлінської 
діяльності: враховуючи процес формування та процес використання 
фінансових ресурсів інтегрованої логістизації процесів підприємства. 
Функції суб’єкта управління фінансовими ресурсами інтегрованої 
логістизації процесів підприємства наведено на рис. 1. (розроблено 
автором на основі [1, с. 119]) 
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Рисунок 1. – Функції суб’єкта управління фінансовими 

ресурсами інтегрованої логістизації процесів підприємства  
 
Фінансова стратегія інтегрованої логістизації процесів на 

підприємствах забезпечує: 
 формування та ефективне використання фінансових 

ресурсів інтегрованої логістизації процесів на підприємствах; 
 відповідність фінансових дій економічному стану та 

матеріальним можливостям логістичної системи підприємства; 
 правильний вибір напрямів фінансових дій та 

маневрування логістичною системою підприємства для досягнення 
вирішальної переваги. 

Етапи загальної схеми формування фінансової стратегії 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах наведено на рис.2. 



СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ  
 

106 
 
 

 
Рисунок 2 – Етапи загальної схеми формування фінансової 

стратегії інтегрованої логістизації процесів на підприємствах 
(розроблено автором на основі [3, 4]). 
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Завдання фінансової стратегії інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах є такими: 

 визначення способів проведення успішної фінансової 
стратегії інтегрованої логістизації процесів на підприємствах; 

 визначення перспективних фінансових трансакцій із 
суб’єктами господарювання та іншими інститутами; 

 фінансове забезпечення операційної діяльності 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах; 

 розробка та здійснення заходів щодо забезпечення 
фінансової стійкості інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах; 

 розробка способів виходу із кризового стану та методів 
управління за такого стану логістичної системи підприємства [2, 4]. 

Фінансові ресурси фірми є найбільш ліквідними його 
активами, які спроможні виконувати функцію платіжного засобу та 
забезпечувати безперервний рух грошових потоків. Особливістю 
фінансових ресурсів їх відокремленість як у часі, так і у просторі від 
руху трудових і матеріальних ресурсів. Фінансова діяльність активно 
впливає на раціональну організацію руху виробничих ресурсів будь-
якої фірми. 
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інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Розглянуто 
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РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Исследованы вопросы управления финансовыми потоками 

интегрированной логистизации процессов на предприятиях. 
Рассмотрены основные этапы формирования финансовой стратегии 
предприятий и функции субъекта управления финансовыми 
ресурсами. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК ОДИН ИЗ 
ИНСТРУМЕНТОВ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ УКРАИНЫ 
 

Постановка проблемы. Рост актуальности вопроса 
социальной ответственности в Украине напрямую связан с 
евроинтеграционными процессами в государстве, а как следствие 
глобализацией экономики. Причиной этого есть тот факт, что 
компании, которые планируют выход на международный рынок, 
должны обладать высокой корпоративной культурой.  

Начиная с 2005 года, Украина присоединилась к Глобальному 
договору ООН, с ноября 2007 года стала поддерживать работу 
международной группы экспертов по вопросам разработки проекта 
международного стандарта ISO 26 000 «Управление социальной 
ответственностью», а в 2010 году Украина высказалась «за» принятие 
данного международного стандарта. 

На сегодняшний день в Украине, к сожалению, есть только 
малая доля законодательных механизмов мотивации и инструментов 
влияния для подобной деятельности либо же они не корректно 


