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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано теоретичні підходи до трактування 

поняття «логістичний контролінг». Визначено роль логістично-
го контролінгу в ефективному управлінні підприємством, зо-
крема, в складних фінансово-економічних умовах. Наведено 
переваги логістичного контролінгу та перелік показників від-
повідно до напрямів логістичної діяльності (закупівельна ло-
гістика, виробнича логістика, логістика складування, логістика 
дистрибуції, транспортна логістика, інформаційна логістика).
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олінг, оптимізація, ефективність, логістична діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы теоретические подходы к 

трактовке понятия «логистический контроллинг». Определена 
роль логистического контроллинга в эффективном управле-
нии предприятием, в частности, в сложных финансово-эконо-
мических условиях. Приведены преимущества логистического 
контроллинга и перечень показателей в соответствии с на-
правлениями логистической деятельности (закупочная логи-
стика, производственная логистика, логистика складирования, 
логистика дистрибуции, транспортная логистика, информаци-
онная логистика).

Ключевые слова: логистика, контроллинг, логистический 
контроллинг, оптимизация, эффективность, логистическая де-
ятельность.

АNNOTATION
The article analyzes theoretical approaches to the interpreta-

tion of the term logistics controlling. The role of logistics controlling 
in effective management, particularly in difficult financial and eco-
nomic conditions are observed. Also, the article provides logistic 
advantages for controlling and performance according to the direc-
tions of the logistics activities (procurement logistics, production 
logistics, logistics, warehousing, logistics, distribution, transport 
logistics, information logistics).

Keywords: logistics, controlling, logistics controlling, optimiza-
tion, efficiency, logistics activities.

Постановка проблеми. Складні умови функ-
ціонування вітчизняних підприємств, зни-
ження рівня їх конкурентоспроможності, зни-
ження рівня ділової активності зумовлюють 
актуальність дослідження ролі логістичного 
контролінгу в процесі управління підприєм-
ством. Передумовами впровадження логіс-
тичного контролінгу в систему управління 
підприємством є насамперед науково-техніч-
ний прогрес і, як наслідок, еволюція процесу 
управління, зростання рівня наукомісткості 
управління, постійне ускладнення виробни-
чих процесів тощо. Зважаючи на вищенаве-
дені твердження, актуальність дослідження 
поняття логістичного контролінгу як одного з 
ефективних методів управління підприємством 
не викликає сумнівів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика логістичного контролінгу є предме-
том дослідження багатьох вітчизняних вчених, 
зокрема, варто відзначити праці Н.М. Гаври-
люк, А. Дайле, В.В. Верещагіної, Л. Кіндраць-
кої, Н.В. Максимова, Л.М. Малярець, Г.Л. Мат-
вієнко-Біляєвої, А.В. Ніколаєнко, Р. Патора, 
Н.Ю. Петрусевич, Н.В. Поліщук, О.О. Тере-
щенко, Л.П. Радецької, Н.П. Шульги та ін.

Незважаючи на значну кількість праць, при-
свячених даному поняттю, сутність логістич-
ного контролінгу потребує більш ґрунтовного 
вивчення та уточнення.

Мета статті полягає в аналізі теоретичних 
підходів до пояснення сутності поняття логіс-
тичний контролінг та обґрунтуванні його ролі в 
ефективному управлінні підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світова економіка на сучасному етапі харак-
теризується мінливістю та виникненням зна-
чної кількості фінансових та політичних 
криз. Україна як повноправний учасник між-
народних економічних відносин також пере-
живає складний період. Стрімке погіршення 
макроекономічної ситуації наприкінці 2013 р., 
викликане конфліктом на сході України та 
нестабільністю економічної та політичної сис-
тем, значно погіршили становище вітчизняних 
підприємств. Підвищення рівня конкуренції, 
зниження внутрішнього попиту на товари та 
послуги, зниження рівня платоспроможності 
населення, підвищення вартості сировини та 
погіршення умов доступу до зовнішніх фінансо-
вих активів – у таких складних умовах підпри-
ємства змушені змінювати підходи до управ-
ління бізнесом задля утримання достатніх або 
хоча б позитивних рівнів прибутковості. Тому 
роль логістичного контролінгу значно зростає, 
а отже, визначення сутності даного поняття є 
вкрай необхідним.

Насамперед доцільно навести визначення 
вітчизняних та зарубіжних вчених (табл. 1). 
Цікавим, на наш погляд, є визначення 
Р. Манна та Є. Майнера, які трактують логіс-
тичний контролінг як систему забезпечення 
здатності підприємства до виживання. Про-
блематику логістичного контролінгу ґрунтовно 
дослідила Н.В. Поліщук. Науковець визначила, 
що в межах підприємства логістичний контро-
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лінг дає кількісну та якісну оцінки логістичної 
діяльності, зокрема, організації просторового 
розміщення виробничих об’єктів і матеріальних 
потоків; транспортуванню вантажів і підготовці 
їх до перевезення; організації фінансової діяль-
ності підприємства щодо логістичних процесів; 
екологістиці, тобто вивозу і утилізації відхо-
дів виробництва та організації використання 
вторинної сировини; управлінню інформацій-
ними потоками; забезпеченню узгодженого 
постачання; плануванню, загальному контр-
олю виробництва та управління запасами тощо 
[10]. Натомість Л.П. Радецька на основі аналізу 
сфери застосування логістичного контролінгу 
на підприємстві стосовно логістики і конт-
ролінгу обґрунтувала, що логістичний конт-
ролінг – це насамперед управління витратами, 
найбільш важливими для підприємства (плану-
вання логістичних витрат; контроль логістич-
них витрат), коригування логістичних рішень, 
ланцюговий обрахунок вартості логістичних 
робіт (за місцем виникнення або за продукцією) 
[12]. А.В. Ніколаєнко виділяє таке поняття, 
як «контролінг логістичних систем». На думку 
автора, це впорядкований і по можливості без-
перервний процес обробки логістичних даних 
для виявлення відхилень або розбіжностей між 
плановими і фактичними значеннями логістич-
них показників, а також аналіз цих відхилень 
для виявлення причин розбіжностей, який про-
ходить певний ряд етапів [8].

Цікавий підхід до пояснення суті контр-
олінгу логістичної діяльності запропонували 
Л.М. Малярець та Г.Л. Матвієнко-Біляєва. 
Науковці здійснили ґрунтовне дослідження 
підходів вітчизняних та зарубіжних вчених 
до трактування понять «логістика» та «контр-
олінг» та визначили, що до кола завдань логіс-
тичного контролінгу входять [13]:

– інтеграція функцій управління за її 
видами; координація матеріальних, фінансових 
та інформаційних потоків на підприємстві;

– контроль, аналіз показників логістичної 
діяльності підприємства;

– синтез інформації для ухвалення управлін-
ських рішень;

– визначення результативності та ефектив-
ності логістичної діяльності.

Отже, логістичний контролінг поєднує в собі 
функції і логістики, і контролінгу, а його осно-
вною метою є забезпечення прибуткового функ-
ціонування підприємства згідно із завданнями 
стратегічного менеджменту підприємства. Підсу-
мовуючи всі наведені визначення контролінгу та 
узагальнюючи проведений аналіз, автором про-
понується розуміти контролінг як орієнтовану на 
майбутнє інтегровану систему, яка являє собою 
синтез елементів обліку, аналізу, контролю, 
планування та забезпечує інноваційно спрямо-
ване консультування з метою досягнення цілей 
і результативності діяльності підприємства [6]. 
Таке уточнення, по-перше, визначає спрямова-
ність дій керівників підприємства на майбутнє, 

по-друге, забезпечує врахування загальних тен-
денцій розвитку підприємства та підприємництва 
в цілому. Завдяки інноваційному консультуванню 
відбувається формування нових поглядів саме на 
новітні управлінські структури та методи, які 
зменшують витратність бізнесу та підвищують 
ефективність управлінської діяльності.

Таблиця 1
Теоретичні підходи  

до пояснення сутності контролінгу
№ 
з/п Науковець Дже-

рело Дефініція

1

Е.А. Ананькіна, 
С.В. Данілоч-
кін, Н.Г. Дані-
лочкіна

5
Механізм саморегу-
лювання на підпри-
ємстві

2 Р. Манн, 
Є. Майнер 7

Система забезпечення 
здатності підприєм-
ства до виживання. 
Контролінг забезпечує 
концентрацію контр-
ольних дій, своєчасне 
фіксування відхилень 
та прийняття опера-
тивних управлінських 
рішень

3 Л. Кіндрацька 4

Управління та спосте-
реження на засадах 
планування, обліку, 
аналізу, контролю

4 Економічна 
енциклопедія 3

Позафункціональний 
інструмент управ-
ління

5 Н.В. Поліщук 10

Інтегрована функція 
логістики, що забез-
печує ефективне 
оперативне та стра-
тегічне планування, 
контроль та регулю-
вання логістичних 
процесів

6 А. Дайле 2
Процес володіння 
економічною ситуа-
цією на підприємстві

7 Н. П. Шульга 14

Сервісна підтримка 
визначення трьох 
площин управління 
(портфельного, про-
цесного, композицій-
ного)

Джерело: систематизовано автором

При формуванні на вітчизняних підприєм-
ствах систем логістичного контролінгу необ-
хідно дотримуватись декількох визначальних 
принципів:

1. Погодженість дій. В межах системи необ-
хідно погоджувати дії кожної з компонент даної 
системи, оскільки кожна з цих компонент від-
повідає за певний ступінь ефективності.

2. Націленість на інтегральну ефективність. 
Діяльність кожної з компонент спрямоване на 
досягнення оптимального чи максимального 
ефекту.

3. Функціональна взаємодія. Кожен елемент 
системи повинен відповідати за виконання своєї 
специфічної функції.
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4. Досягнення синергетичного ефекту. 
Об’єднані в систему компоненти, діючи на ком-
бінованій основі, в результаті дають кращий 
підсумковий результат, ніж коли вони діють 
на індивідуальній основі. Приріст результату 
називають синергетичним ефектом, або ефек-
том взаємодії [10].

Застосування логістичного контролінгу на 
підприємстві спрямоване на:

– оптимізацію логістичних витрат (витрат 
зберігання, транспортування та витрат, 
пов’язаних із сезонними коливаннями попиту 
на товари і послуги тощо);

– максимізацію прибутку підприємства за 
рахунок використання логістичного контр-
олінгу в аспекті стратегічного менеджменту та 
росту рентабельності діяльності завдяки регу-
люванню величини запасів, визначенню чіткої 
послідовності перебігу логістичних операцій 
тощо;

– збільшення тривалості життєвого циклу 
підприємства, забезпечуючи конкурентоспро-
можність функціонування та швидку реакцію 
на тенденції розвитку ринку [12].

Інтеграція логістики і контролінгу як функ-
цій менеджменту дасть змогу підприємству:

1. Оптимізувати витрати, пов’язані із збері-
ганням, транспортуванням, сезонними коливан-
нями попиту на товари і послуги, виробничими 
простоями тощо для досягнення найменших 
логістичних витрат.

2. Максимізувати прибуток підприємства.
3. У результаті професійного ставлення до 

розроблення стратегічного плану підвищити 
рентабельність виробництва за рахунок усу-
нення надлишкових запасів тощо [10].

Застосування контролінгу в логістичній 
діяльності підприємства є фактором забез-
печення успішної діяльності підприємства. 
Зокрема, результатом запровадження системи 
контролінгу логістичної діяльності є [13]:

1) можливість швидко і точно зробити роз-
рахунок ціни на прийняте замовлення при 
договірній ціні, а також прийняти замовлення 
при фіксованій ціні у разі, якщо ціну пропонує 
замовник;

2) створення формалізованих інформаційних 
потоків (документообігу), що дає змогу опера-
тивно фіксувати поточний стан виконання тих 
або інших показників;

3) можливість спланувати поточну діяль-
ність та передбачити її результати, побудувати 
модель майбутнього стану підприємства;

4) забезпечення поточного контролю та ана-
лізу результатів фінансово-господарської діяль-
ності підприємства;

5) можливість визначення реальних причин 
тих або інших явищ і формування стилю управ-
ління;

6) автоматизація функції обліку, контролю, 
аналізу та планування діяльності підприємства.

Для здійснення контролінгу логістичної 
діяльності на підприємстві використовують 

певну систему показників. Ці показники ство-
рюють базу для комплексного дослідження 
стану логістичної діяльності підприємства. 
Найчастіше на підприємствах використову-
ються такі показники за видами логістичної 
діяльності:

1. Закупівельна логістика (обсяги матері-
альних витрат, періодичність поставок, коефі-
цієнт забезпеченості матеріальними ресурсами, 
коефіцієнт надійності постачальників, обсяги 
постачання, кількість постачальників, витрати 
на постачання і т.д.).

2. Виробнича логістика (коефіцієнт вико-
нання виробничого плану, рівень ритмічності 
виробництва, рівень завантаження виробничих 
ресурсів, рівень витратоємності, фондовіддача, 
матеріалоємність і т.д.).

3. Логістика складування (витрати на скла-
дування, термін складського зберігання, обсяги 
готової продукції на складі, складський вантажо-
обіг, коефіцієнт використання площі складу під-
приємства, фактично зайнята складська площа).

4. Логістика дистрибуції (витрати на збут, 
рівень надійності доставки, кількість рекла-
мацій (повернень), рівень якості доставки, 
загальна кількість замовлень, що надійшли, 
коефіцієнт точності прогнозування попиту, 
надання знижки, еластичність збуту, рівномір-
ність поставок, частка ринку, виручка від реа-
лізації, рентабельність продажів і т.д.).

5. Транспортна логістика (обсяги транспорт-
них перевезень, загальний обсяг транспортних 
витрат, віддаленість транспортних маршрутів, 
коефіцієнт технічної готовності парку автомобі-
лів за один робочий день).

6. Інформаційна логістика (кількість джерел 
виникнення інформації, швидкість докумен-
тообігу, рівень інформаційного забезпечення, 
кількість споживачів інформації, напрям руху 
потоку інформації і т.д.).

Логістичний контролінг спрямований на 
забезпечення керівників різних ланок управ-
ління актуальною інформацією про стан логіс-
тичних процесів підприємства в макро- та 
мікросередовищі тощо. Нами представлено про-
цес впровадження системи логістичного контр-
олінгу на підприємстві.

Функціонування логістичного контролінгу 
традиційно пов’язане зі збором інформації, її 
обробленням, аналізом та формуванням висно-
вків. Діяльність контролінгу на підприємстві – 
це безпосередня робота з цифрами, тому ймовір-
ність допущення помилок дуже висока. Коли 
зібрані дані будуть помилковими, то висновки 
на основі цих даних будуть більше шкідли-
вими, ніж корисними. Отже, процес реалізації 
логістичного контролінгу необхідно побуду-
вати таким чином, щоб мінімізувати рутинові 
дії людини, що зменшить кількість помилок і, 
відповідно, підвищить ефективність функціону-
вання логістичного контролінгу.

Процес організації роботи логістичного 
контролінгу пов’язаний із інсталяцією двох 
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основних блоків реалізації логістичного конт-
ролінгу. По-перше – це обік даних, по-друге – 
аналіз даних [9].

Висновки. Отже, логістичний контролінг 
відіграє важливу роль в забезпеченні координа-
ції усіх процесів на підприємстві. Саме тому, що 
на підприємстві кожен підрозділ виконує свою 
функцію, забезпечення менеджменту інформа-
цією для прийняття рішень і вибір адекватних 
інструментів контролінгу або управлінських 
рішень, регулює логістичні витрати на підпри-
ємстві. Необхідність впровадження нових під-
ходів до управління на вітчизняних підпри-
ємствах обумовлюється структурною кризою 
в економіці України, низьким рівнем конку-
рентоспроможності підприємств, порушенням 
економічних взаємовідносин з партнерами, 
неплатоспроможністю підприємств та іншими 
негативними явищами, що склалися на даний 
час в суспільстві.
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