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Логістичне забезпечення діяльності такого складного механізму як ринок 

капіталів потребує розгляду різних елементів економічної логістики як окремо, 

так і у сукупності. На нашу думку, економічна логістика ринку капіталів може 

містити два рівня: 1) узагальнюючий, економічна логістика ринку капіталів, як 

основне поняття роботи, в межах якого проводиться подальший аналіз 

інструментів впливу та категорій організації діяльності; 2) уточнення 

організаційних категорій, з яких складається основне поняття. Другий рівень 

містить такі елементи: 1) фінансова логістика, яка відповідає за рух грошових 

коштів і фінансових деривативів, а також їх зберігання на рахунках біржових 

резидентів. Для реалізації цілей фінансова логістика потребує такого 

інструменту як інтеграція в додатки банків важелів взаємодії, використовуючи 

керування власним акаунтом, зокрема інвестиційним портфелем для фізичних 

осіб, чи фінансовою політикою підприємства на біржі для юридичних осіб;       

2) комерційна логістика, яка в контексті розвитку ринку капіталів розуміється 

як спосіб доставки товару, що у нашому випадку є фінансовим деривативом. 

Забезпечення доступу до такого товару відбувається за рахунок таких 

інструментів: пряма інтеграція в додатки банків партнерів; створення власного 

веб-порталу та додатку для мобільного доступу до нього. Комерційна логістика 

фінансових інструментів на ринку капіталів має вигляд каталогу з 

класифікацією (довгострокові кредити, інвестиції, акції, облігації) та 

конкурентним представництвом у вигляді вільного ринку для кожного 

елементу класифікації, з доступом для кожного учасника біржі; 3) сервісна 

логістика, яка обслуговує елементи фінансової та комерційної логістики, а 

також виступає елементом, що пов’язує системи ринку капіталів, через який 

користувачі отримують додаткові необхідні послуги, наприклад аналіз 

тенденцій, динамічні звіти (річні, квартальні) за визначеними факторами, 

поради та актуальні новини ринку капіталів та ін. Сервісна логістика може 

виступати як додатковий елемент комерціалізації діяльності біржі за умови 

низьких відсоткових ставок на проведення операцій та високої вартості на її 

послуги; 4) інформаційна логістика, яка займається сповіщенням користувачів 

про актуальні новини технічного, політичного, економічного та іншого 

характерів, що мають значний вплив на діяльність ринку. Забезпеченням її 

діяльності займаються статистичний та плановий відділи біржі, формуючи базу 

даних резидентів біржі та компаній, що на ній торгують.  
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