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місце контролінгу запасів у Фінансовому та логістичному управлінні
буратчук н. Ю.
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Буратчук Н. Ю. Місце контролінгу запасів у фінансовому та логістичному управлінні
У статті розглянуто та систематизовано підходи до трактування сутності процесу управління запасами. Охарактеризовано відмінні риси 
фінансового управління запасами порівняно з управлінням і логістичним управлінням, зроблено висновок про концептуальну універсальність по-
няття «фінансовий контролінг запасів». Автором розроблено науково-методичні основи фінансового контролінгу запасів як спеціальної систе-
ми заходів, методів, інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства щодо підвищення ефективності 
фінансового управління запасами шляхом координації функцій планування, обліку, контролю, внутрішнього консалтингу та інформаційного за-
безпечення. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні методичного інструментарію системи контролінгу запасів та його осо-
бливостей у різних галузях господарської діяльності.

Ключові слова: контролінг, фінансове управління запасами, логістичне управління запасами, контролінг ланцюгів поставок, логістичний контро-
лінг, контролінг запасів.
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и логистическом управлении
В статье рассмотрены и систематизированы подходы к трактовке 
сущности процесса управления запасами. Охарактеризованы отли-
чительные черты финансового управления запасами по сравнению 
с управлением и логистическим управлением, сделан вывод о кон-
цептуальной универсальности понятия «финансовый контроллинг 
запасов». Автором разработаны научно-методические основы кон-
троллинга запасов как специальной системы мер, методов, инстру-
ментов, которая направлена на функциональную поддержку менед-
жмента предприятия для повышения эффективности финансового 
управления запасами путем координации функций планирования, 
учета, контроля, внутреннего консалтинга и информационного обе-
спечения. Перспективы дальнейших исследований заключаются в из-
учении методического инструментария контроллинга запасов и его 
особенностей в различных областях хозяйственной деятельности.
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The article considers and systemises approaches to interpretation of the es-
sence of the process of reserves management. It characterises specific fea-
tures of financial management of reserves compared to management and 
logistic management and makes a conclusion on the conceptual universality 
of the “financial controlling of reserves” notion. The author develops scientific 
and methodical foundations of the controlling of reserves as a special system 
of measures, methods and instruments, which is directed at functional sup-
port of enterprise management for increase of effectiveness of financial man-
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Динамічність зовнішнього середовища обумовлює 
необхідність вдосконалення інструментів управ-
ління ресурсами підприємств сфери послуг, у 

тому числі торгових організацій, в яких найважливішим 
видом ресурсів, що багато в чому визначає ефективність 
їх діяльності, є товарні запаси. Підприємства торгівлі 
функціонують в середовищі, яке постійно змінюється, і 
повинні враховувати безліч факторів, які, врешті-решт, 
впливають на організацію процесу управління. Пробле-
ми формування товарних запасів, оптимізації системи 
руху товару особливо гостро стоять у період перепадів 
купівельної спроможності населення. Своєчасне враху-
вання факторів зовнішнього середовища і споживчих 
настроїв дозволяє торговельним підприємствам опера-
тивно реагувати на мінливі умови ринку і утримувати 
позиції на ринку. Особливу роль у збереженні конку-

рентних переваг набуває система управління, заснова-
на на оптимальному поєднанні процесів вдосконалення 
внутрішніх механізмів функціонування і своєчасного 
впровадження інноваційних методів. Одним із напрям-
ків поширення сучасних технологій є внесення змін в 
організаційні процеси за допомогою нововведень, до 
яких належить і контролінг.

Контролінг як сучасна концепція управління є об’єк-
том наукового наукового дослідження багатьох науковців. 
Серед вітчизняних вчених вагомий внесок у розвиток на-
уки контролінгу зробили С. Г. Фалько, А. М. Кармінський,  
Н. Г. Данілочкіна, Н. В. Чернер, С. Ф. Голов, О. О. Терещенко, 
І. Е. Давидович, Л. Малишева, М. Пушкар, Е. А. Ананькин,  
Т. Л. Безрукова, І. В. Бородушко, Е. К. Васильєва, І. Б. Гусєва, 
А. Дайлен та інші. Сутність контролінгу та його методів 
досить широко висвітлена в роботах зарубіжних вче-
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них Й. Вебера, А. Дайлен, Х. Кюппер, Е. Майера, Р. Манна,  
Г. Піча, П. Прайсслера, Т. Райхмана, Х.Й. Фольмута, Д. Хана, 
П. Хорвата, Р. Хофмастера, Е. Шерм, Д. Шнайдера, X. Штіглі-
ца та ін. Проблеми використання контролінгу в системі фі-
нансового управління запасами залишаються недостатньо 
вивченими, що визначило мету і завдання дослідження.

Метою статті є обґрунтування науково-методич-
них основ контролінгу запасів як підсистеми управлін-
ня запасами.

 Становлення контролінгу як сучасної концепції 
управління відбувалося в декілька етапів. При цьому 
умови господарювання постійно змінювалися, внутріш-
ня та зовнішня динаміка висували нові вимоги до по-
няття ефективності управління та шляхів її підвищення. 
Таким чином, на сьогодні у літературі виділяють декіль-
ка концепцій контролінгу, що зумовлено історичними 
та економічними умовами господарювання, у яких вони 
формувалися. 

Контролінг у своєму розвитку проходив стадії від 
засобу аналізу інформації та елементарної координації 
функцій до системи управління досягненням цілей та 
управління вартістю. Відомий російський науковець у 
галузі контролінгу С. Г. Фалько [18] в історичному кон-
тексті виділяє шість концепцій контролінгу: реєстра-
ційна концепція; обліково-аналітична концепція; кон-
цепція внутрішньофірмової інтеграції; координаційно-
навігаційна концепція; концепція стратегічної навігації; 
концепція контролінгу, спрямована на узгодження ін-
тересів зацікавлених осіб у рамках реалізації принципів 
корпоративного управління. 

О. О. Терещенко [17] на підставі аналізу зарубіжних 
і вітчизняних науково-практичних джерел наводить три 
сучасні найпоширеніші концепції фінансового контр-
олінгу, які включають в себе концепції за С. Г. Фалько: 

– контролінг, зорієнтований на функцію контролю; 
 контролінг як інформаційна функція; 
 контролінг як функція координації. 

Наведені концепції передбачають особливості 
елементів системи контролінгу, методів, інструментів, 
функцій, завдань та компетенцій контролера. Більшість 
авторів підходять до тлумачення сутності контролінгу 
на основі комбінації його концепцій, іноді акцентуючи 
увагу на переважанні однієї з них. Тому при подальшо-
му дослідженні сутності контролінгу запасів вважаємо 
за доцільне розробку універсального підходу, що поєд-
нуватиме ознаки різних концепцій контролінгу з ураху-
ванням особливостей українських підприємств. 

Контролінг відіграє дуже важливу роль у системі 
управління підприємством, будучи одним із най-
сучасніших і ефективних систем керування під-

приємством, є відособленою системою, економічна сут-
ність якої полягає в динамічному процесі перетворення 
та інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, плануван-
ня, контролю і координації в єдину систему отриман-
ня, оброблення інформації для прийняття на її основі 
управлінських рішень, а точніше в систему управління 
підприємством, орієнтовану на досягнення всіх завдань, 
що постають перед підприємством. Як було зазначено, 
питанням контролінгу як сучасної концепції управління 

присвячено велику кількість робіт як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців. Однак, слід зауважити, що науко-
ві праці часто не враховують галузевої спрямованості 
підприємств, або ж націлені більшою мірою на форму-
вання системи контролінгу у виробничій сфері. Досвід 
підприємств, що застосовують систему контролінгу за-
пасів, у країнах з розвиненою економікою довів свою 
ефективність з позиції оптимізації процесу фінансового 
управління в цілому. У нашій країні контролінг запасів 
використовується недостатньо широко, оскільки відсут-
ні дослідження, присвячені його адаптації в управлінні 
запасами підприємства, що враховують існуючі умови їх 
діяльності, що й зумовило актуальність дослідження.

Проблематика управління запасами широко пред-
ставлена в дослідженнях І. А. Бланка, О. Ф. Оснача,  
Ю. Л. Александрова, Ю. В. Гунякова, Л. П. Дашкова,  
Л. П. Наговіцина, О. М. Чапліна, В. К. Памбухчиянца,  
Ю. І. Рижикова, М. В. Хайруллина, В. Марцина, В. Смир-
чинського та ін. Праці перерахованих учених містять 
різні підходи до управління запасами, але в основному 
спрямовані на формування асортименту та визначення 
обсягу, а не на організацію самого процесу управління. 
Саме поняття «контролінг запасів» у вітчизняній літерату-
рі зустрічаємо лише у працях Л. І. Марущак, Т. В. Живаєвої, 
В. Н. Лешко. Тому з метою формування висновків щодо 
сутності контролінгу запасів вважаємо за доцільне для по-
чатку проаналізувати сутність понять «управління запаса-
ми» з точки зору фінансового контролінгу (табл. 1).

Як бачимо, підходи різних науковців до визна-
чення поняття «управління запасами» дещо від-
різняються. Наприклад, К. М. Таньков тлумачить 

управління запасами з точки зору їх рівня, за якого бу-
дуть збалансовані логістичні витрати. На наш погляд, 
управління запасами не повинне зводитись лише до за-
безпечення оптимального розміру логістичних витрат 
та своєчасного задоволення потреби в запасах. Можна 
зробити висновок, що таке тлумачення розглядає лише 
логістичний аспект управління запасами. В. В. Смири-
чинський підходить до визначення поняття «управлін-
ня запасами як до виду виробничої діяльності. Таким 
чином, автор роглядає управління запасами як один 
з бізнес-процесів підприєства, що, звісно, є тлумачен-
ням поняття з точки зору менеджменту. На нашу думку, 
таке тлумачення є дуже загальним. Схожий підхід ви-
користовує Бауерсокс Д. Дж., однак у його тлумаченні 
знаходимо посилання на ланцюг створення вартості за 
М. Портером. Ланцюжок створення вартості дозволяє 
побачити, з чого складається вартість. На нашу думку, 
для виявлення потенційних джерел конкурентних пере-
ваг необхідно описати структуру ланцюжка створення 
вартості при управлінні запасами, оскільки ланцюжок 
створення вартості дозволяє виділити у складі бізнес-
процесу сектори, відповідальні за певні етапи роботи. 
Тому вважаємо, що визначення за Бауерсоксом Д. Дж 
стосується аспектів вартісноорієнтованого управління, 
а отже, фінансового контролінгу.

Поняття «управління запасами», яке пропонує Дж. 
Шрайбфедер, акцентує увагу на такому аспекті управ-
ління запасами, як своєчасне поповнення запасів і ви-
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значенні розміру такого поповнення. На наш погляд, 
таке тлумачення лише частково розкриває зміст даного 
поняття. В. Марцин підходить до визначення поняття 
управління запасами з двох аспектів – по-перше, він 
визначає управління запасами як бізнес-процес, що від-
повідає концепції менеджменту. По-друге, він акцентує 
увагу на місці розміщення запасів, що прямо вказує на 
логістичну концепцію управління запасами. Як бачимо, 
більшість наведених визначень схиляються до одного чи 
декількох аспектів управління запасами – з точки зору 
менеджменту, з точки зору логістики чи з точки зору фі-
нансів. Спробуємо систематизувати розглянуті підходи і 
сформулювати висновки щодо відмінних рис фінансово-
го управління запасами (табл. 2).

Можна зробити висновок, що більшість розгля-
нутих підходів стосуються саме логістичного аспекту 
управління запасами. Ряд інших науковців – Б. А. Анікін, 
І. І. Бажин, Р. Р. Ларіна, Ю. В. Пономарьова, І. Г. Смирнов, 
В. П. Федько – вживають поняття «логістика запасів». 
Поняття «логістичне управління запасами» використо-
вує А. Д. Чудаков. На нашу думку, найбільш вдале ви-
значення логістичного управління запасами пропонує 
В. І. Перебийніс: «логістика запасів – функціональна 
область логістики, яка займається вивченням статич-

ного стану матеріального потоку й розглядає запаси як 
об’єкт управління, який у процесі переміщення матері-
ального потоку може накопичуватись у вигляді запасів 
у кожній ланці логістичного ланцюга, маючи різну фор-
му, фізико-хімічні властивості та вартість, передбачає 
створення інтегрованої системи управління запасами, 
використовуючи методи і моделі логістики, і розглядає 
запаси з точки зору досягнення мети, поставленої пе-
ред логістичною системою в цілому» [14, c. 12]. Таким 
чином, вважаємо, що логістичний аспект управління 
запасами полягає у здійсненні управління запасами на 
стратегічному та операційному рівнях від постачання 
до розподілу для досягнення мети, поставленої перед 
логістичним управлінням підприємства.

Частина науковців розглядають поняття «управ-
ління запасами» з точки зору менеджменту. 
На наш погляд, досить вдалим є визначення за  

Л. Лопатенко [9], який визначає управління запасами 
як групу функцій управління. Однак, слід зауважити, 
що управління запасами доцільно тлумачити з позицій 
процесноорієнтованого управління, спрямованого на 
досягнення ефективності та забезпечення операційної 
діяльності підприємства.

Таблиця 1

Підходи до сутності поняття «управління запасами»*

автор(-и) Підхід до тлумачення «фінансового управління запасами»

Оснач О. Ф. [12] Управління запасами – сукупність правил і показників, які визначають момент часу на обсяг 
закупівлі продукції для поповнення запасів

Лень В. С., Гливенко В. В. [7] Управління запасами – це функціональна діяльність, мета якої – довести загальну суму щорічних 
витрат на утримування запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування клієнтів

Межинська-Бруй О. Ю.   
[11, c. 36]

Управління запасами – це забезпечення і підтримування оптимальної кількості та типів 
фізичних ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного плану організації

Бланк І. А. [2, c.132]

Управління запасами представляє складний комплекс заходів, в якому завдання фінансового 
менеджменту значним чином переплітаються із завданнями виробничого менеджменту і мар-
кетингу. Усі ці завдання підпорядковані єдиній меті – забезпеченню безперебійного процесу 
виробництва і реалізації продукції при мінімізації поточних витрат з обслуговування запасів 

Пельтек Л. В. [13, с. 49]
Управління запасами – це: визначення оптимального розміру запасу для даної групи товару; 
методи підтримки оптимального запасу в ланцюжку поставок; методи оптимального обслуго-
вування запасу

Смирнов І. Г. [16] Управління запасами – це процес визначення і підтримування оптимального розміру запасів, 
а також забезпечення їхнього фінансування

Бауерсокс Д. Дж. [1] Управління запасами – інтегрований процес, що забезпечує сумісність операцій із запасами  
всередині фірми та поза її межами – протягом усього вартісного ланцюга, до якого вони належать

Лопатенко Л. О. [9]
Управління запасами – група функцій управління, що підтримують повний цикл потоку матеріа-
лів – від закупівлі та внутрішнього контролю за перетворенням матеріальних запасів на гото-
вий продукт і контролю в процесі здавання на склад перед доставкою і споживанням продукту

Марцин В. [3]
Управління запасами – оперативне маневрування запасами, встановлення раціональних госпо-
дарських зв’язків із промисловістю, створення необхідних запасів і правильне розміщення їх 
на території

Смиричинський В. В.  
[15, с. 145]

Управління запасами – це вид виробничої діяльності, який систематизує роботу пов’язану  
із запасами

Таньков К. М. [5, с. 168] Управління матеріальними запасами полягає у визначенні їх рівня, за якого логістичні витрати 
будуть розумно збалансовані

Шрайбфедер Дж. [19, с. 192] Управління запасами – процес визначення моменту поповнення запасу товару та необхідного 
розміру замовлення

* Складено автором.
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Вивчаючи літературу, присвячену фінансовому 
менеджменту, можна помітити, що управління запасами 
часто розглядається лише як складова частина управ-
ління оборотними активами. Тому сам термін «фінан-
сове управління запасами» зустрічається досить рідко. 
Тим не менше, досить ґрунтовне тлумачення управлін-
ня запасами з точки зору фінансів знаходимо у роботах 
І. А. Бланка, за яким управління запасами є складним 
комплексом заходів, в якому завдання фінансового ме-
неджменту значним чином переплітаються із завдання-
ми виробничого менеджменту і маркетингу, які покли-
кані забезпечити безперебійність процесу виробництва 
і реалізації продукції при мінімізації поточних витрат з 
обслуговування запасів. Вчений наводить основні етапи 
формування політики управління запасами (рис. 1).

Як бачимо, за І. А. Бланком політика управління 
запасами включає в себе і постановку цілей, і оптиміза-
цію розміру запасів, і постановку систему контролю за 
рухом запасів, і достовірне відображення запасів у фі-
нансовому обліку.

Таким чином, науковці до цього часу не дійшли 
єдиної думки щодо тлумачення понять «управління за-
пасами», «логістичне управління запасами» і «фінансо-
ве управління запасами». Дані поняття, на нашу думку, 
не є тотожними. Однак при постановці системи контр-
олінгу запасів усі аспекти управління запасами мають 
бути враховані. Тому проведемо порівняльний аналіз 
даних понять, а також спробуємо сформулювати вис-
новки щодо критерів ефективності кожного з аспектів 
управління запасами (табл. 3).

Як бачимо, фінансове управління запасами спря-
моване на оптимізацію показників фінансової звітності 
через управління фінансовими потоками – з одного боку, 
на підтримання ліквідності підприємства, з іншого – на 
оптимізацію витрат. Крім того, важливим завданням є 
коректне відображення собівартості через правильне 
списання вибуття запасів протягом звітного періоду.

Спробуємо узагальнити взаємозв’язок між понят-
тями «управління запасами», «логістичне управління 
запасами» та «фінансове управління запасами» у вигля-
ді блок-схеми (рис. 2).

Наступним етапом дослідження є аналіз розвит-
ку теорії та практики контролінгу в частині під-
вищення ефективності управління запасами на 

підприємстві. Як відомо, одним із ключових факторів 
досягнення ефективності системи управління є вибір 
його раціональної структури. Структура управління пе-
реважної більшості підприємств в Україні є модифікаці-
єю класичної функціональної структури, що базується 
на принципах наукового менеджменту Ф. Тейлора та 
принципах управління А. Файоля, викладених ще на по-
чатку минулого століття. При цьому бізнес-процеси по-
діляються на окремі операції (етапи, завдання), і кожен 
робітник спеціалізується на виконанні однієї операції. 
Ротація персоналу відбувається досить рідко. Проте, 
зарубіжний досвід свідчить про низьку ефективність 
такого підходу. У ринкових умовах більшої результатив-
ності набуває процесноорієнтований підхід в управлінні, 
який ще не достатньо розповсюджений на українських 
підприємствах. Останнім часом, процесноорієнтований 
підхід все частіше пов’язують з так званим supply chain 
controlling – контролінгом ланцюгів поставок. Серед 

Таблиця 2

Систематизація підходів до тлумачення поняття  
«управління запасами»*

автор
аспект 
менед-
жменту

аспект 
логіс - 
тики

аспект 
фінансів

Оснач О. Ф. +

Лень В. С., Гливенко В. В. +

Межинська-Бруй О. В. +

Бланк И. А. +

Пельтек Л. В. +

Смирнов І. Г. + +

Бауерсокс Д. Дж. + +

Лопатенко Л. О. + +

Марцин В. С. +

Смиричинський В. В. +

Таньков К. М. +

Шрайбфедер Дж. +

* Складено автором.

Рис. 1. основні етапи формування політики управління запасами [2, c. 133]

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ  

1 Аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у минулому періоді

 Визначення цілей формування запасів

 Оптимізація розміру основних груп поточних запасів

 Оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей,
що включаються до складу оборотних активів  

 

 
Постановка ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві 

 
Реальне відображення у фінансовому обліку вартості запасів 
товарно-матеріальних цінностей з урахуванням інфляції

2

3

4

5

6
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віт чизняних і зарубіжних вчених дослідженню питання 
присвячені публікації таких вчених, як Шейнер Н. Ю., 
Хан Д., Шапіро Дж., Бревер П., Циммерман Й. Хендфілд 
Р., Ніколс Е. та ін. На нашу думку, розвиток перехресно-
го підходу та подальші дослідження стратегічної функції 
системи управління ланцюгами поставок стали поштов-
хом до виникнення та розвитку концепції контро лінгу 
ланцюгів поставок (Supply chain controlling). Прибічники 
цього підходу виходять з того, що управління ланцюгами 
поставок не є сукупністю логістики, маркетингу, управ-
ління виробництвом, постачанням та інших функціо-
нальних областей, але постійно з ними перетинається. 
Тому завдання системи управління ланцюгами поста-
вок – це, у першу чергу, координація міжфункціональної 
діяльності великої кількості бізнес-процесів. Таким чи-
ном, управління ланцюгами поставок – це не оператив-
на, а стратегічна діяльність. 

Знову ж таки, виникає проблема співвідношен-
ня логістичного контролінгу та контролінгу ланцюгів 
поставок так само, як і співвідношення між поняття-
ми «логістика» та «управління ланцюгами поставок».  
У літературі все частіше увага приділяється стратегіч-
ній функції контролінгу ланцюгів поставок, у той час як 
логістичний контролінг є по суті підсистемою опера-
тивного контролінгу. На нашу думку, саме тому з точки 
зору контролінгу перехресний підхід є найбільш виправ-
даним. Більшість зарубіжних вчених під контролінгом 
ланцюгів поставок розуміють підсистему контролінгу, 
функцією якої є координація бізнес-процесів, так чи інак-
ше пов'язаних з обігом продукції. Водночас, концепція 
контролінгу ланцюгів постачання у вітчизняній літера-
турі досить часто ототожнюється з логістичним контр-
олінгом, який є підсистемою оперативного контро лінгу 
на підприємстві та пов’язаний по суті лише з рухом.  

Таблиця 3

Порівняння термінів «управління запасами», «логістичне управління запасами» і «фінансове управління запасами»*

управління запасами Логістичне управління запасами Фінансове управління запасами

Мета – безперебійне забезпечення по-
треб виробництва за найменших витрат 
на управління запасами

Мета – забезпечення оптимальності 
між задоволенням виробничих потреб 
у сировині і матеріалах і потреб спо-
живачів в готовій продукції і мінімальних 
логістичних витрат підприємства

Мета – забезпечення оптимізації витрат 
на обслуговування руху запасів і залиш-
ку запасів 

Складова частина стратегічного 
управління підприємством

Складова частина логістичного менед-
жменту

Складова частина фінансового менед-
жменту оборотних запасів

Управління запасами здійснюється  
на стратегічному рівні 

Управління запасами здійснюється  
на операційному рівні

Управління запасами здійснюється на 
стратегічному та операційному рівнях

Функціональний підхід до управління 
запасами, використання технологічних 
систем управління запасами (система 
управління запасами з фіксованим 
розміром замовлення, система управ-
ління запасами з фіксованим періодом 
між замовленнями, система управління 
запасами з встановленою періодиністю 
поповнення запасів до постійного 
рівня, система управління запасами 
«максимум-мінімум», система оператив-
ного управління запасами, використан-
ня АВС- і XYZ-аналізу

Інтегровані підходи до управління запаса-
ми в контексті логістичної системи, вико-
ристовуючи методи та моделі логістики, 
серед яких системи планування та 
управління матеріальними потоками: 
штовхачі системи (MRP, MRP II, DRP, ERP, 
LRP, CALS), тягнучі системи управління 
запасами (ZIPS, MAN, DOPS, NOT, LP, 
ОРТ), управління запасами на базі теорії 
обмежень, що приводить до створення 
синергічного ефекту, технічні системи та 
використання АВС- та XYZ-аналізу

Використання класичних моделей 
управління запасами та інструментів 
контролінгу (АВС-метод; аналіз ланцюж-
ка вартості; оцінювання і всебічний кон-
троль якості (TQM); система постійного 
вдосконалення (кайзен); ABC, XYZ-
аналіз; аналіз оптимального розміру за-
мовлень (EOQ); планування завантажен-
ня потужностей; аналіз вузьких місць)

Об’єктом управління є запаси мате-
ріальних ресурсів і запаси готової 
продукції

Об’єктом управління є статичний 
стан матеріального потоку протягом 
логістичного ланцюга

Об’єктом управління є запаси як части-
на оборотних активів підприємства

Наявність надлишкових і неліквідних 
запасів

Відмова від надлишкових і неліквідних 
запасів

Мінімізація надлишкових і неліквідних 
запасів

Допускається брак запасів Усунення браку серед запасів Мінімізація браку серед запасів, аналіз 
та усунення причин виникнення браку

Присутні запаси не повною мірою мо-
жуть задовольнити потреби споживачів 
(якість продукції, дотримання термінів 
постачання готової продукції спожи-
вачам, гнучкість в задоволенні вимог 
споживачів тощо)

Орієнтація на задоволення вимог 
споживачів (якість продукції, дотри-
мання термінів постачання готової 
продукції споживачам, еластичність ви-
конання замовлень споживачів тощо) та 
мінімізацію технологічних циклів

Орієнтація на підтримання ліквідності, 
скорочення витрат на зберігання 
запасів, підтримання залишку запасів у 
відповідності до прогнозованого попи-
ту, коректне відображення собівартості 
виробленої та реалізованої продукції 

Ефективність визначається розміром 
витрат на управління запасами та 
достатністю запасів у кожен момент часу

Розмір логістичних витрат підприєм-
ства, достатність запасів у кожен  
момент часу

Розмір сукупних витрат підприєства, 
оптимізація залишку запасів, значення 
та динаміка ліквідності підприємства

* Складено автором.

http://www.business-inform.net


282

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ід
п

ри
єм

ст
ва

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2013
www.business-inform.net

У зарубіжній літературі значна частина публікацій при-
свячена стратегічній функції контролінгу ланцюгів по-
ставок. Однак управління ланцюгами поставок є по-
няттям, що охоплює не лише управління запасами на 
підприємстві. Можна зробити висновок, що контролінг 
запасів – це лише складова частина контролінгу ланцюгів 
постачання, який по суті є стратегічним. Безпосередній 
розгляд контролінгу в частині підвищення ефективності 
управління товарними запасами знаходить своє відобра-
ження лише у небагатьох наукових працях як вітчизня-
них, такі зарубіжних авторів. Взагалі, поняття «контро-
лінг запасів» у літературі зустрічається досить рідко. 

Розглянемо існуючі трактування контролінгу запасів і 
спробуємо проаналізувати його співвідношення з по-
няттями «логістичний контролінг» і «контролінг лан-

цюгів постачання». Серед зарубіжних вчених контро лінгу 
запасів приділяє увагу П. Хорварт [6]. Вчений виділяє де-
кілька елементів системи контролінгу, серед яких до контр-
олінгу товарних запасів безпосереднє відношення мають:

 загальний контролінг: фінансовий контролінг, 
організаційне та стратегічне планування, ін-
вестиційний контролінг, управління філіями, 
розвиток підприємств різних типів, загальне 
управління комунікацією з клієнтами;

 контролінг асортименту: планування асорти-
менту, загальне управління товарними група-
ми, регулювання асортименту, контроль асор-
тименту;

 контролінг складського господарства: система 
замовлень, зовнішня логістика, внутрішня ло-
гістика, прийом товарів і координація роботи 
складу, відвантаження товару.

Погоджуючись з класифікацією контролінгу, роз-
робленою П. Хорвартом, А.Т. Петров і Т. В. Живаєва [4] 
відзначають як негативний момент поверховість роз-
гляду видів даної системи, оскільки П. Хорварт пропо-
нує класифікацію без огляду використовуваних методів 
і оцінки їх ефективності, що, на думку авторів, є однією 

з причин відсутності розвиненої методичної бази в об-
ласті контролінгу.

У праці Л. І. Марущак [10], що присвячені розроб-
кам системи контролінгу для підприємств нафтоперероб-
ної промисловості, під «контролінгом виробничих запа-
сів» пропонується визначення контролінгу запасів як опе-
ративного. Автор зазначає, що «оперативний контролінг 
виробничих запасів на НПК орієнтується на: витрати по 
заготівлі виробничих запасів; норми виробничих запасів; 
витрачання виробничих запасів». Л. І. Марущак фактично 
ототожнює контролінг запасів з логістичним контролін-
гом, переводячи його у оперативну площину.

Можна також виділити таких фахівців, як С. Г. Фаль-
ко, А. М. Карминский, Н. И. Оленев [18]. У їх спільній 
науковій праці серед інших видів контролінгу виділя-
ється контролінг забезпеченості ресурсами. При цьому 
в рамках даного виду контролінгу, використання якого 
автори зводять до інформаційного забезпечення про-
цесу придбання виробничих запасів, ставиться під пи-
тання можливість застосування контролінгу стосовно 
товарних запасів. На думку авторів, процеси управління 
виробничими і товарними запасами різні, що зумов-
лює відмінності у методиці управління ними. До того ж 
функції контролінгу охоплюють не тільки інформаційне 
забезпечення, а й планування, облік, аналіз і контроль.

Поняття контролінгу запасів зустрічаємо також у 
працях В. Н. Лешко [8]. Під контролінгом запасів автор 
пропонує розуміти процес цілеспрямованої зміни їх вели-
чини з метою підвищення ефективності господарювання. 
За В. Н. Лешком, контролінг запасів включає такі складові:

 розрахунок потреби підприємства в матеріаль-
них ресурсах;

 розрахунок і аналіз показників оборотності;
 визначення норм і нормативів виробничих за-

пасів;
 організація контролю за рівнем запасів;
 розробка політики поповнення виробничих за-

пасів;
 оцінка системи контролінгу запасів.

Рис. 2. Співвідношення понять «управління запасами», «фінансове управління запасами», «логістичне управління 
запасами» (складено автором)

Стратегічний рівень  

Операційний рівень   Логістичне управління
запасами
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Тим не менше, автор обходить інші важливі аспек-
ти контролінгу запасів, такі як предмет, метод, сфера за-
стосування, завдання, а також методи. Відсутня також 
деталізація складових контролінгу запасів.

Таким чином, методичні основи для контролінгу 
запасів практично відсутні, що, на думку А.Т. Петрової 
і Т. В. Живаєвої, є однією з причин низької затребува-
ності контролінгу запасів серед керівників торгових 
організацій. На основі розглянутих методичних підхо-
дів до визначення понять «управління запасами», «ло-
гістичне управління запасами», «фінансове управління 
запасами», а також до визначення понять та сфери за-
стовування контролінгу ланцюгів постачання, контро-
лінгу запасів і логістичного контролінгу систематизує-
мо взаємозв’язки між цими поняттями у вигляді блок-
схеми (рис. 3).

сучасної системи інформаційної підтримки менеджмен-
ту. Проблеми використання контролінгу в системі управ-
ління запасами залишаються недостатньо вивченими. 
Фінансове управління запасами спрямоване на оптимі-
зацію показників фінансової звітності через управління 
фінансовими потоками – з одного боку, на підтримання 
ліквідності підприємства, з іншого – на оптимізацію ви-
трат. Роль контролінгу запасів у такій підсистемі управ-
ління полягає в забезпеченні функціональної підтримки 
менеджменту підприємства щодо підвищення ефектив-
ності шляхом координації функцій планування, обліку, 
контролю, внутрішнього консалтингу та інформаційно-
го забезпечення. Перспективи подальших досліджень 
полягають у вивченні методичного інструментарію сис-
теми контролінгу запасів та його особливостей у різних 
галузях господарської діяльності.                   

Фінансове управління запасами 

Управління запасами 

 

Логістичне управління
запасами 

  Фінансовий контролінг запасів  

Контролінг ланцюгів постачання  

Логістичний контролінг

Рис. 3. Співвідношення логістики, управління ланцюгами постачання та фінансового управління запасами 
(складено автором)

Отже, контролінг запасів відноситься саме до фі-
нансового управління запасами, тому можемо зробити 
висновок, що є контролінг запасів є частиною фінансо-
вого контролінгу.

Заключним етапом наукового дослідження є форму-
лювання науково-методичних основ контролінгу 
запасів як частини фінансового контролінгу. Заува-

жимо, що спроби формулювання основ контролінгу запа-
сів були здійснені російськими вченими А.Т. Петровою 
і Т. В. Живаєвою. Автори розглядали контролінг запасів 
як складову контролінгу, а не фінансового контролінгу. 
Ціллю контролінгу визначено ефективне функціонування 
підприємства через оптимізацію товарних запасів. Од-
нак етапи управління знову ж таки є дуже узагальненими,  
а під оптимізацією автори розуміють прийняття управлін-
ських рішень. Тому, використовуючи розробки віт чизняних 
іа зарубіжних учених, сформулюємо науково-методичні 
основи фінансового контролінгу запасів (табл. 4). 

ВиСНоВки 
У сучасному динамічному середовищі господарю-

вання одним зі шляхів підвищення ефективності управ-
лінських рішень є розробка і становлення контролінгу як 
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Таблиця 4

Науково-методичні основи фінансового контролінгу запасів *

Визначення

Фінансовий контролінг запасів – це спеціальна система заходів, методів, інструментів, яка спрямована 
на функціональну підтримку менеджменту підприємства щодо підвищення ефективності фінансового 
управління запасами шляхом координації функцій планування, обліку, контролю, внутрішнього консал-
тингу та інформаційного забезпечення

об’єкт Об’єкт фінансового контролінгу запасів – бізнес-процеси та господарські взаємозв’язки, що пов’язані  
з фінансовим управлінням запасами

Сфера  
застосування

Сферою застосування фінансового контролінгу запасів є сукупність бізнес-процесів, що пов’язані з 
фінансовим управлінням запасами на підприємстві, які мають бути відповідним чином скоординова ні, 
оснащені інформацією на кожному етапі здійснення фінансового управління запасами, проконтрольо-
вані та відображені у фінансовій та управлінській звітності

Суб’єкт Суб’єктом фінансового контролінгу запасів є служба контролінгу та спеціалісти на місцях

Завдання

Завдання фінансового контролінгу запасів: 
1) Узгодження цілей створення запасів, аналіз їх взаємозалежності, конфліктності, впливу на фінан-
совий стан та фінансовий результат.  
2) Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення, яка буде джерелом своєчасної, 
достовірної та релевантної інформації щодо минулого, поточного стану запасів, а також майбутніх 
тенденцій та альтернативних динаміки запасів і впливу на фінансовий стан і результат.  
3) Розробка комплексної системи товарообороту, яка забезпечуватиме організацію поставки товару в 
потрібній кількості у потрібне місце з мінімальними затратами.  
4) Формування системи контролю та форм управлінської звітності.  
5) Прогнозування тенденцій розвитку асортиментних груп, тенденцій попиту та оптимізація структури 
запасів.  
6) Реінженіринг бізнес-процесів, пов’язаних з фінансовим управлінням запасами.  
7) Розробка стратегічних карт і формування прогнозу ключових індикаторів ефективності.  
8) Участь у процесі бюджетування, розрахунок потреби в запасах у відповідності до попиту, аналіз  
і прогнозування опиту, визначення його характеру, сезонності та тенденцій з метою мінімізації упуще-
них продажів, координація функцій фінансової служби та служи маркетингу.  
9) Підготовка та аналіз рішень щодо фінансового управління запасами, управління асортиментом  
з урахуванням терміну зберігання запасів.  
10) Оптимізація структури запасів за ліквідністю з метою підвищення фінансового управління оборот-
ними активами.  
11) Вибір стратегії та системи управління запасами, вибір параметрів фінансового управління запасами.  
12) Аналіз і контролінг витрат, пов’язаних із фінансовим і логістичним управлінням запасами

* Розроблено автором.
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2004. – 335 с.
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побудова структури механізму соціально-економічної безпеки 
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Венглюк І. В. Побудова структури механізму соціально-економічної безпеки підприємства
Стаття розкриває порівняно нове бачення структури соціально-економічної безпеки підприємства. Розглянуто комплексний підхід до форму-
вання структури механізму соціально-економічної безпеки підприємства. У результаті досліджень було запропоновано вдосконалену структуру 
механізму соціально-економічної безпеки підприємства з точки зору системного підходу, що дозволяє підвищити рівень забезпечення соціально-
економічної безпеки підприємства не лише завдяки окремим функціональним підсистемам, а підійти до вирішення проблеми безпеки на підпри-
ємстві комплексно, не нехтуючи окремими складовими механізму безпеки.

Ключові слова: структура, механізм, соціально-економічна безпека.
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Венглюк И. В. Построение структуры механизма социально-

экономической безопасности предприятия
Статья раскрывает сравнительно новое видение структуры соци-
ально-экономической безопасности предприятия. Рассмотрен комп-
лексный подход к формированию структуры механизма социально-
эко номической безопасности предприятия. В результате исследова-
ний было предложено усовершенствованную структуру механизма 
социально-экономической безопасности предприятия с точки зрения 
системного подхода, позволяющего повысить уровень обеспечения 
социально-экономической безопасности предприятия не только благо-
даря отдельным функциональным подсистемам, а подойти к решению 
проблемы безопасности на предприятии комплексно, не пренебрегая 
отдельными составляющими механизма безопасности.
Ключевые слова: структура, механизм, социально-экономическая без-
опасность.
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Venglyuk I. V. Building the Structure of the Mechanism of Socio-economic 

Security of an Enterprise
The article describes a comparatively new vision of the structure of the socio-
economic security of an enterprise. It considers a complex approach to forma-
tion of the structure of the mechanism of socio-economic security of an enter-
prise. In the result of the study the article offers an improved structure of the 
mechanism of socio-economic security of an enterprise from the point of view 
of the system approach that allows increase of the level of socio-economic 
security of an enterprise not only due to individual functional sub-systems, 
but also due to a complex approach to security problems at an enterprise, not 
ignoring individual components of the security mechanism.
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