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Текст лекції
9.1 Ефективність застосування контролюючої функції у логістичних
системах
У випадку невідповідності до заявлених показників надійності та якості
поставок готової продукції, виникнення комерційних та технологічних втрат
товару потрібно провадити логістичним персоналом підприємства
контролюючі функції, оскільки їх основне спрямування – забезпечення
стійкості та стабільності функціонування підприємства.
Контроль у логістичних системах – це циклічний процес оброблення
логістичних даних для виявлення відхилень або розбіжностей між плановими і
фактичними значеннями логістичних показників, а також аналіз цих відхилень
для виявлення причин розбіжностей.

Підвищення ефективності застосування контролюючої функції у
логістичних системах можливе у разі:
1) встановлення стратегічних цілей підприємства;
2) формування тактичних цілей, підпорядкованих досягненню стратегічних
3) цілей;
4) вибору показників виміру, які відповідають конкретним цілям
підприємства (наприклад, ефективність використання матеріальних
ресурсів, часу тощо);
5) визначення нормованих показників у вибраних одиницях (наприклад,
терміну виконання замовлення чи його сумарної трудомісткості у нормогодинах);
6) порівняння інформації про керований процес зі стандартними нормами
чи контрольними цифрами;
7) прийняття рішення щодо коригувальних дій за результатами порівняння;
8) проведення контролю результатів управлінських впливів.
Функція
контролю

Зміст, функції

Облік

Обґрунтування, розробка і ведення системи внутрішнього обліку.
Уніфікація критеріїв і методів оцінки діяльності фірми в цілому, так і її
структурних підрозділів

Планування

Забезпечення інформаційної підтримки процесів стратегічного і
оперативного планування. Координація обміну інформацією в процесі
управлінської діяльності.
Удосконалення змісту і структури систем стратегічного і оперативного
планування. Координація стратегічних і поточних планів. Розробка та
коригування методичних підходів до оцінки достовірності розроблених
стратегічних і поточних планів розвитку

Контроль

Обґрунтування та вибір показників стратегічного
та поточного планів, контрольованих у змістовному
і часовому аспектах.
Зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня
досягнення цілей стратегічного плану розвитку.
Аналіз і оцінка виникаючих відхилень від параметрів стратегічного плану,
виявлення причин відхилень фактичних показників від планових,
вироблення рішень для запобігання таких відхилень

Розробка змісту та структури інформаційного забезпечення для здійснення
контролю процесу реалізації стратегічного плану розвитку. Стандартизація
інформаційних потоків, носіїв і каналів комунікацій в межах фірми.
Надання інформації, що дозволяє здійснювати контроль ходу реалізації
Інформаційнопланів розвитку. Збір і систематизація найбільш значущих показників, що
аналітичне
застосовуються в процесі оцінки ступеня реалізації планів розвитку.
забезпечення
Розробка інструментарію для планування, контролю та прийняття
управлінських рішень у межах фірми.
Забезпечення ефективного функціонування системи інформаційного
забезпечення процесу контролінгу
Спеціальні
функції

Збір, систематизація та аналіз інформації про стан зовнішнього
середовища фірми.
Проведення порівняльної оцінки результатів діяльності фірми але

порівняно з його конкурентами. Проведення розрахунків з оцінки
ефективності інвестиційних Проектів, здійснюваних у рамках фірми.

Контроль починається з вибору параметрів оцінки логістичної діяльності.
Важливим моментом є вибір найзначущіших критеріїв щодо оцінки її
ефективності.
До логістичних операцій за мірою значущості відносяться:
1) складське зберігання;
2) управління перевезеннями;
3) глобальна логістика;
4) загальне управління;
5) опрацювання замовлень;
6) контроль товарно-матеріальних запасів;
7) закупівля;
8) пакування;
9) отримання замовлення;
10)
планування виробництва;
11)
прогнозування продажу.
Етап отримання інформації каналами зворотного зв'язку щодо проміжного
результату визначається певним (фіксованим) часом її надходження і обсягу.
В арсеналі логістичної служби підприємства повинні бути професійні підходи
до визначення рівня розбіжності між заданими параметрами і нормами з
інформацією про проміжні результати.
Основними етапами логістичного контролю є:
1) визначення планових значень логістичних показників;
2) розрахунок фактичних значень логістичних показників;
3) порівняння фактичних і планових показників (виявлення відхилень);
4) аналіз виявлених відхилень;
5) розроблення коригувальних заходів щодо усунення відхилень.
9.2 Основні форми контролю.
Основні елементи процесу контролю на підприємстві ходу реалізації
плану розвитку підприємства:
- збір, обробка і аналіз інформації про фактичні результати діяльності
підрозділів фірми порівняно із запланованими;
- виявлення відхилень фактичних результатів від запланованих і аналіз
причин цих відхилень;
- розробка системи заходів, необхідних для реалізації встановлених цілей
плану.

Форми контролю:
1. Стратегічний контролінг призначений для забезпечення координації
функцій стратегічного планування, контролю і системи інформаційного
забезпечення процесу стратегічного планування та управління.
Головне завдання є підтримання життєздатності фірми в процесі реалізації
стратегічного плану.
У процесі формування концептуальних основ стратегічного контролю
необхідно провести:
- обґрунтування і вибір контрольованих параметрів, що використовуються
в процесі оцінки обраної стратегії розвитку підприємства;
- обґрунтування системи стандартів (нормативів), які застосовуються в
якості бази для порівняння;
- визначення фактичних значень контрольованих параметрів;
- виявлення відхилень і аналіз причин, що зумовили виникнення відхилень
від вибраної стратегії розвитку підприємства;
- розробку системи заходів з управління відхиленнями від вибраної
стратегії розвитку підприємства.
У загальному випадку процес стратегічного контролю включає три
основні стадії.
- Формування системи контрольованих стратегічних параметрів. Ця
стадія полягає у виборі складу контрольованих стратегічних параметрів і
встановлення їх досягнутих на поточний момент значень.
- Проведення контрольної оцінки. Її зміст полягає в зіставленні
фактичних значень контрольованих стратегічних параметрів з їх
запланованим рівнем, в оцінці ступеня відхилення фактичних значень від
запланованих, у детерминировании причин, що викликали виявлені
відхилення.
- Прийняття управлінських рішень за результатами стратегічного
контролю. Тут здійснюються обґрунтування та розробка системи
заходів, спрямованих на усунення відхилень від встановленого
стратегічного курсу розвитку.
2. Оперативний
контролінг забезпечує
координацію
процесів
оперативного планування, контролю і обліку в рамках фірми
(підприємства), орієнтується переважно на короткостроковий результат;
його інструментарій істотно відрізняється від підходів і методів
стратегічного контролінгу.
Головним завданням - є забезпечення методичної, інформаційної та
інструментальної підтримки менеджерів підприємства для досягнення
запланованого рівня прибутку, рентабельності і ліквідності у
короткостроковому періоді.

Основна відмінність між стратегічним і оперативним контроллінгом полягає в
тому, що перший орієнтується на тенденції майбутнього періоду, а другий - на
поточний період.
Сучасний оперативний контролінг не може ґрунтуватися лише на даних
бухгалтерського обліку, оскільки цей облік орієнтується головним чином на
зовнішнього користувача і ведеться але приписами державних органів.
9.3 Показники ідентифікації системи внутрішнього контролю.
Показники ідентифікації системи внутрішнього контролю матеріальних
ресурсів:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Сутність - Постійна перевірка дотримання вимог чинних нормативних
актів та внутрішніх розпорядчих документів щодо організаційнотехнологічних процесів підприємства з метою попередження та вчасного
реагування на прояви небажаних явищ.
Мета - Постійне впровадження, пошук та використання сучасних засобів
контролю, націлених на попередження та усунення негативних явищ під
час зберігання, транспортування та використання ресурсів; щоденне
вдосконалення організаційно-технічних особливостей контрольних
операцій, пов'язаних із матеріальним забезпеченням
Завдання - Дотримання вимог чинного законодавства; визначення
причин і умов утворення порушень; своєчасне інформування керівництва
про наявність “вузьких місць”.
Організація - Виокремлення підрозділу контролю у межах плановоекономічного відділу, підрозділу запасів і руху матеріальних ресурсів у
відділі матеріально-технічного постачання.
Рівень
централізації
організації
системи
Централізація/децентралізація – для середніх підприємств; із залученням
аудиторської фірми або утриманням фахівця із внутрішнього контролю –
для невеликих підприємств.
Деталізація типових форм документів та точки контролю:

1. На стадіях придбання та зберігання матеріальних ресурсів:
а) розрахунок потреби у матеріальних ресурсах;
б) визначення часткових та загальних коефіцієнтів повернення за окремими
групами товарів; методика переведення повернених товарів у матеріальні
ресурси;
в) оцінка ризиків контролю матеріальних ресурсів, утворених з повернених
товарів;
г) критерії оцінки постачальників;
д) перевірка отримання від постачальників матеріальних ресурсів;
е) методика формування первісної вартості матеріальних ресурсів (зокрема,
транспортно-заготівельних витрат);

ж) методика перевірки операцій з давальницькою сировиною;
з) перевірки роботи матеріально-відповідальних осіб із занесенням у
Відомість розрахунку матеріальних ресурсів, утворених з повернених
товарів.
2. На стадії використання матеріальних ресурсів – дослідження
господарських операцій з поділом на групи – звичайний відпуск у межах
доведених норм та позалімітний відпуск.
3. На стадії реалізації матеріальних ресурсів – перевірка реалізації
матеріальних ресурсів та вибуття матеріальних ресурсів внаслідок
надзвичайної ситуації з занесенням до Тестування системи
понадлімітного відпуску матеріальних ресурсів; результати перевірки
матеріальних ресурсів, які вибули внаслідок надзвичайної події.
4. На стадії підсумкового контролю за станом і рухом матеріальних
ресурсів – результати перевірки вжитих заходів на підставі даних
попередніх форм контролю
Розробка критеріїв або індикаторів ефективності контролю базується на
складових ефективності:
- дієвості - контрольні процедури впливають на об’єкт контролю;
- результативність – позитивний вплив на дыяльнысть підприємства.
Ефективна система внутрішнього контролю передбачає ефективне і якісне
застосування контрольних процедур, які можна визначити шляхом
тестування.
Напрямки тестування процедур системи контролю:
1) перевірка дотримання існуючих регламентів контрольних процедур;
2) виявлення помилок у діяльності структурних підрозділів або в процесах, що
не були попереджені системою контролю.
Система внутрішнього контролю – це політика і процедури, прийняті
управлінським персоналом суб’єкта господарювання для сприяння досягненню
цілей управлінського персоналу щодо забезпечення
правильного й
ефективного ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання
політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів,
запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти
облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.
Складові внутрішнього контролю:
а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського
персоналу щодо СВК та її важливості);
б) процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання;
в) інформаційні системи, в тому числі пов’язані з ними бізнес-процеси, що
стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією;
г) процедури контролю;

д) моніторинг контролю.
Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи:
- повідомлення інформації та впровадження етичних ціностей;
- обов’язок мати належний рівень компетентності;
- діяльність ради директорів;
- філософія, стиль роботи управлінського персоналу;
- організаційна структура суб’єкта господарювання;
- розподіл повноважень і відповідальності;
- кадрова політика, мотивація.
9.4 Контрольні заходи незалежної служби контролю і обліку.
Можливі проведені заходи незалежної служби контролю і обліку в зоні
вивантаження товару:
- контроль і перевірка супровідних документів;
- візуальний огляд автотранспорту;
- контроль і перевірка цілісності пломб, пломбувального тросу, звірка з
даними зазначеними в ТТН;
- попередній прийом товару (візуальний огляд товару, що надійшов при
розтині автотранспорту, огляд цілісності палет, коробів, тари, товару під
час його розвантаження з автотранспорту);
- безпосередній моніторинг характеру спілкування співробітників вашого
складу з представниками постачальника, перевізника.
Завдання, які вирішуються контрольних заходів в зоні вивантаження
товару:
- виявлення випадків підробки супровідних документів (невідповідність
записів, печаток, виправлення, підтирання і т.д.);
- виявлення випадків спроб і розкрадання товару з автотранспорту, який
здійснює доставку (пошкодження тентів кузова, пломбувального тросу,
пломб і т.д.);
- раннє виявлення недостач, бракованого товару, пошкодження пломб,
відкриті короби, відсутність продукції в коробах, знаходження продукції
розсипом в кузові автомобіля після його розвантаження;
- виявлення і запобігання випадкам змови з метою розкрадання товару
(продукції) представників складу з представниками постачальників або
перевізників.
Можливі проведені заходи незалежної служби контролю і обліку в зону
приймання товару:
- контроль входу / виходу в складську зону;
- 100% -й перерахунок (огляд, перевірка комплектації) товару в
пошкодженій пакувальній тарі, коробах, в коробах заклеєних не

-

-

-

-

заводським скотчем, заклеєних прозорим скотчем поверх маркованого
логотипами, кольором заводського;
періодично (один раз в день) може вводитися процедура контрольованої
поставки, коли приймальник перевіряє товар за актом приймання, а
контролер повністю звіряє з транспортною накладною;
фіксація параметрів прийому товару (продукції) за кожній машині в
відомості (журналі) обліку приймання товару відповідно до
затвердженого зразком заповнення;
відстеження характеру спілкування співробітників складу (зав. складом,
комірники, приймальники, вантажники) з представниками постачальників
або перевізників (експедитори, водії) з метою виявлення ознак
спілкування поза роботою чи інших, що вказують на ймовірний змова;
контроль в зоні відповідальності трудової дисципліни;
контроль відповідності кількості товару, прийнятого на склад, кількості
товару, введеного в комп'ютерну систему обліку.

Завдання, які вирішуються контрольних заходів в зоні приймання товару:
- зниження втрат, підвищення якості приймання товару на склад
(виявлення прихованих розбіжностей по товару: недостач, надлишків,
пересортиці, браку товару);
- виявлення і запобігання випадкам змови з метою розкрадання товару
(продукції) представників складу з представниками постачальників або
перевізників.
Контрольні заходи незалежної служби контролю і обліку в зоні зберігання
запасів:
- перевірка зон приймання і зберігання товару на наявність нерозміщених в
нумерованих осередках складських стелажів коробів з товаром або
окремих одиниць товару;
- візуальний контроль операції розміщення співробітником складу
прийнятого товару по осередках зберігання, відповідно до
«дислокацією»;
- вибіркова перевірка результатів розміщення прийнятого товару на склад;
- фіксація всіх виявлених порушень, зауважень, розбіжностей з подальшою
передачею відповідальним особам для усунення, аналізу, профілактики.
Контрольні заходи незалежної служби контролю і обліку при формуванні
замовлень:
- контроль входу / виходу в складську зону (зону формування замовлень) з
боку всіх операційних зон;
- повний контроль за все замовлення (за найменуваннями, поштучно, по
комплектності) на підставі «листа комплектації»;
- контроль упаковки замовлень на підставі пакувальних листів;

- контроль в зоні відповідальності трудової дисципліни серед складського
персоналу виконання ними складських операцій відповідно до прийнятих
процедур, правил.
Контрольні заходи незалежної служби контролю і обліку відвантаження
замовлень:
- перевірка автотранспорту перед вантаженням (цілісність кузова, тенту,
пломбувального тросу, замків і т.д.);
- контроль відвантаження товару відповідно до супровідних документів;
- спостереження (фіксація) характеру спілкування співробітників
експедиції складу з представниками постачальників або перевізників
(експедитори, водії) з метою виявлення ознак спілкування поза роботою
чи інших, що вказують на ймовірний змова;
- фіксація параметрів відвантаження товару (продукції) за кожній машині в
відомості (журналі) обліку товару, що відвантажується відповідно до
затвердженого зразком заповнення;
- контроль опломбування кузова автомобіля доставки.
9.5 Контроль та логістика в системі збуту
Контроль в системі збуту передбачає виявлення факторів зовнішнього
середовища, які негативно впливають на економічні показники цієї системи.
Контролінг-збут (контролінг розподільчої політики) так само, як і
контролінг товарної, цінової та комунікативної політики, є складовою
частиною маркетинг-контролінгу.
В центрі його уваги знаходяться шляхи виявлення слабких сторін в збутовій
діяльності і можливостей її профілактичної оптимізації.
Контролінг-збут можна розглядати як систематичне критико-аналітичне,
планове тестування (перевірку) та оцінку стану основних показників,
характеристик і цілей політики збуту.
Мета контролінг-збуту: підвищення економічної ефективності збутової
діяльності самої організації збуту.
Досягнення цієї мети забезпечується гнучким, оперативним попередженням
недоліків у збутовій діяльності, їх виявленням і усуненням за допомогою
комплексу ефективних заходів.
Цілі контролінг-збуту повинні бути пов’язані і скоординовані з іншими
сферами контролінгу, такими як фінансовий контролінг, контролінг витрат і
результатів, інвестиційний контролінг, контролінг виробництва і т. д.
Основні функції контролінг-збуту:

1) планування - формулювання цілей збутової діяльності або їх
коригування; формування необхідних планових показників збуту
продукції;
2) забезпечення інформацією - координація потреби в інформації з її
пропозицією, а також обробка та підготовка оперативних даних
(внутрішня інформація підприємства; джерела інформації про ринок,
фактори навколишнього середовища);
3) контроль спостереження та аналіз кількісних та якісних
характеристик збутової діяльності і встановлення причин цих відхилень
від планових;
4) регулювання (управління) - включає роботу по формуванню стратегій
взаємодії з клієнтами, політики стимулювання попиту, розроблення
заходів щодо оптимізації витрат і результатів збутової діяльності.
Стадії процесу інформаційного забезпечення контролінг-збуту:
1) реєстрація (збору) даних;
2) зберігання даних;
3) підготовка та попередня обробка даних;
4) редагування і забезпечення якості даних;
5) формування інформаційної бази (упорядкування даних, ущільнення,
концентрація, розподіл за критеріями, відбір).
Структура контролінг-збуту повинна відображати прийняту на фірмі концепцію
збуту. Ефективна концепція збуту передбачає спрямування всіх ресурсів сфери
збуту на встановлення довгострокових зв'язків з покупцями (клієнтами),
забезпечення їх попиту і отримання запланованого прибутку.

