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Формування логістики як концепції, необхідність відповідати сучасним вимогам управління
спонукає до становлення та розвитку окремого напряму аудиту — аудиту логістичної діяльності
підприємства.

Метою дослідження є обгрунтування доцільності застосування, розкриття сутності та визна!
чення можливих векторів розвитку аудиту логістичного сегменту діяльності підприємства в су!
часних бізнес!умовах.

Аудит логістичного сегмента діяльності підприємства виступає ефективним інструментом
постійного вдосконалення окремих компонентів логістичних процесів. Місією цього напряму
аудиту є підтримка логістичних рішень, які приймаються на підприємстві.

Створення бази даних є вихідною результативною інформацією, яка може бути використана
для оцінки окремих складових операційної логістичної системи, що сприятиме ідентифікації
можливості оптимізації їх продуктивності.

Аудит логістичного сегменту — це метод комплексної та незалежної діагностики функціо!
нальності логістичної системи підприємства. Детермінативна стратегія, тактика та план знят!
тя дефіциту наявних товарно!матеріальних цінностей виступає частиною цього напряму ауди!
ту та подальшого вдосконалення логістичної системи.

Запровадження нових технологій в організації бізнесу вимагає від компаній переосмислен!
ня власної логістичної стратегії для підвищення власної конкурентоспроможності. Для вирі!
шення вищеозначених питань, слід провести аудит функціонування логістичного сегменту гос!
подарюючого суб'єкта. В статті ідентифіковано інформаційне забезпечення ситуаційного ана!
лізу та окремі його компоненти.

Імплементація технології LFA виступає ефективним засобом оптимізації. Використання її
переваг дозволить скоротити час розробки і впровадження інновацій у сфері логістики підприє!
мства.

Ухвалені на підставі звіту аудитора попередні рішення і рекомендації мають виступити осно!
вою для детального аналізу з боку топ!менеджменту підприємства, інвесторів і кредиторів.
Виважені та фінансово обгрунтовані управлінські рішення, спрямовані на вдосконалення ло!
гістичної системи, дозволять мінімізувати логістичні ризики та сприятимуть зростанню конку!
рентоспроможності підприємства.

Formation of logistics as a concept, the need to meet modern management requirements
encourages the establishment and development of a separate audit direction — the audit of the
logistics of the enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні вектори розвитку економіки зумовлюють

концентрацію уваги стейкхолдерів на окремих еконо�

мічно однорідних елементах фінансово�господарської

діяльності підприємств. Серед таких складових доціль�

но виокремити логістичний сегмент. Формування ло�

гістики як концепції, необхідність відповідати сучасним

вимогам управління спонукає до становлення та розвит�

ку окремого напряму аудиту — аудиту логістичної діяль�

ності підприємства. Таким чином, актуальності набуває

розробка теоретичних, прикладних аспектів такого виду

діяльності, що уможливить оптимізацію процесу прове�

дення аудиту логістичного сегменту діяльності окремо�

го підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти аудиту логістичної діяльності

господарюючих суб'єктів знайшли відображення в нау�

кових доробках закордонних та вітчизняних науковців:

Д. Бауерсокса, Л.П. Дорохової, А.Г. Загороднього,

Є.В. Крикавського, М. Кристофера, Б. Крокера, К. Лай�

сонса, Р.Р. Ларіної, З.М. Мнушко, М.А. Окландера,

Д. Уотерса, Н.І. Чухрай та інших.

При цьому слід визнати, що у працях вищезазначе�

них науковців розкрито не в повній мірі питання комп�

лексного поєднання аудиту та концепції логістики. Цей

факт вимагає формування теоретичних та прикладних

засад аудиту логістичної діяльності підприємств в якості

пріоритетного напряму.

The purpose of the research is to substantiate the expediency of application, disclosure of the
essence and determination of possible vectors for the development of an audit of the logistics
segment of the enterprise in modern business conditions.

Audit of the logistics segment of the enterprise is an effective tool for the continuous improvement
of individual components of logistics processes. The mission of this audit is to support logistic
decisions made at the enterprise.

Creating a database is the initial productive information that can be used to assess the individual
components of the operating logistics system, which will help identify opportunities to optimize their
performance.

The audit of the logistics segment is a method of complex and independent diagnostics of the
functionality of the enterprise logistics system. Determinative strategy, tactics and a plan to eliminate
the shortage of existing inventory items is a part of this audit line and further improvement of the
logistics system.

The introduction of new technologies in business organization requires companies to rethink their
own logistics strategy to increase their own competitiveness. To address the above issues, the
operation of the logistics segment of an economic entity should be audited. The article identifies the
information support of the situational analysis and its individual components.

The implementation of LFA technology is an effective optimization tool. Using its advantages will
reduce the time for developing and implementing innovations in the field of enterprise logistics.

The previous decisions and recommendations made on the basis of the auditor's report should
form the basis for a detailed analysis by the top management of the enterprise, investors and
creditors. Well!balanced and financially sound management decisions aimed at improving the
logistics system will minimize the logistical risks and help increase the competitiveness of the
enterprise.

Ключові слова: аудит, бізнес�процес, логістика, логістичний сегмент, логістична стратегія.

Key word: audit, business process, logistics, logistics segment, logistics strategy.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування доцільності

застосування, розкриття сутності, ідентифікація скла�

дових елементів та визначення можливих векторів роз�

витку аудиту логістичного сегменту діяльності підпри�

ємства в сучасних бізнес�умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про аудит фінансо�

вої звітності та аудиторську діяльність" до аудиторсь�

ких послуг відносять: аудит, огляд фінансової звітності,

консолідованої фінансової звітності, виконання завдань

з іншого надання впевненості та інші професійні послу�

ги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів

аудиту.

Окрім зовнішнього, на сьогоднішній день, на кож�

ному підприємстві функціонує внутрішній контроль. По�

садові особи підприємства (керівник, головні спеціалі�

сти, керівники підрозділів) постійно його проводять. Цей

вид контролю умовно можна розбити на попередній,

поточний та наступний. Найбільш вагомим джерелом

інформації для внутрішньогосподарського користуван�

ня вважається бухгалтерський облік. Тобто бухгалтерсь�

кий облік (його контрольна функція) виступає однією з

форм внутрішнього контролю [1].

Враховуючи характер співвідношення маркетингу і

логістики, можна стверджувати, що ефективність мар�

кетингу впливає на ефективність логістики. І навпаки.

Ефективність логістики обумовлює ефективність мар�
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кетингу. Тому конкурентоспроможність підприємства

безпосередньо пов'язана з питаннями удосконалення

маркетингової та логістичної діяльності. Вони повинні

знаходитися під постійним контролем фахівців. Аудит

маркетингу і логістики слід прирівняти за значенням до

аудиту бухгалтерського обліку [3].

Фінансова стійкість кожного господарюючого суб�

'єкта в майбутньому буде залежати від здатності управ�

ляти змінами. Тому кожна компанія має вивчати та ана�

лізувати ефективність логістичних процесів. При цьому

аудит логістики може бути дуже корисним інструмен�

том.

Б. Крокер зазначає, що логістичний аудит повинен

надавати інформацію про можливості та напрями вдос�

коналення поточної ситуації в логістичній системі

підприємства та в обсязі процесів, реалізованих у даній

системі. Видані рекомендації повинні вказувати на про�

цеси, в яких можна зменшити або оптимізувати витрати

на логістику, підвищити якість обслуговування клієнтів

(внутрішні та зовнішні) компанії та прискорити потоки в

логістичній системі підрозділу, по'вязані зі зниженням

рівня запасів [4].

Аудит логістичного сегмента діяльності підприєм�

ства виступає ефективним інструментом постійного

вдосконалення окремих компонентів логістичних про�

цесів. Принциповою метою цього напряму аудиту є

підтримка логістичних рішень, які приймаються на

підприємстві. На відміну від інших логістичних інстру�

ментів, які також сприяють прийняттю рішень, аудит

переймає додатково завдання діагностичного аналізу,

який може мати відношення як до цілого ланцюга по�

ставок, так і до певних його складових. Створення бази

даних є вихідною результативною інформацією, яка

може бути використана для оцінки окремих складових

операційної логістичної системи, що сприятиме іденти�

фікації можливості оптимізації їх продуктивності.

Аудит логістичного сегменту — це метод комплек�

сної та незалежної діагностики функціональності логі�

стичної системи підприємства. Детермінативна страте�

гія, тактика та план зняття дефіциту наявних товарно�

матеріальних цінностей виступає частиною цього напря�

му аудиту та подальшого вдосконалення логістичної

системи.

За сучасних умов господарювання, беззаперечної

актуальності набуває формування релевантного інфор�

маційного забезпечення стейкхолдерів щодо логістич�

ної складової витрат, коректної ідентифікації, оцінюван�

ня, дослідження та аналізу у межах загальної суми ви�

трат окремого господарюючого суб'єкта. Чітка класи�

фікація такого виду витрат сприятиме процесу форму�

вання якісного управління ними. Логістична система по�

винна мати чітко визначений перелік елементів, які змо�

жуть бути оцінені за певними індикаторами. Виокрем�

лення та оцінка даних індикаторів дозволить ідентифі�

кувати проблемні складові логістичної компоненти су�

часного підприємства. Враховуючи високу питому вагу

логістичних витрат, у межах окремих суб'єктів госпо�

дарювання, доцільно створити центри їх формування,

серед яких, як виокремлену одиницю, слід ідентифіку�

вати логістичний сегмент (логістичний центр, відділ ло�

гістики, тощо) [2].

До основних принципів логістичного аудиту слід

віднести: об'єктивність (відображає об'єктивні факти,

які є актуальними під час проведення аудиту); конфі�

денційність комерційної інформації; комерційна неза�

лежність аудитора (відсутність зв'язку аудитора з тре�

тьою особою, яка може скористатися будь�якими ре�

зультатами аудиту); професійна незалежність аудито�

ра (аудитор не може бути працівником досліджуваної

компанії); циклічність (при повторній перевірці необ�

хідно забезпечити порівнянність результатів); контроль

результатів (підсумковий звіт про виконану аудиторсь�

ку перевірку має бути перевірений у змістовному та фор�

мальному аспекті).

Вимоги клієнтів у сфері логістики носять турбулен�

тний характер. Запровадження нових технологій в

організації бізнесу вимагає від компаній переосмислен�

ня логістичної стратегії для підвищення власної конку�

Рис. 1. Окремі компоненти аудиту логістичного сегменту господарюючого суб'єкта
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Загальний функціональний аудит 
проводиться нерегулярно (приблизно раз на рік для оцінки якості персоналу, що виконує 
логістичні функції). Призначається експертна комісія, яка складається з представників 

менеджменту компанії та зовнішніх консультантів 

Спеціальний функціональний аудит 
реалізується третіми сторонами-консультантами та вищим керівництвом компанії для оцінки: 
відповідності логістичної стратегії компанії корпоративній (маркетинговій) стратегії; ступеня 
задоволення вимог замовника щодо якості логістичних послуг; узгодження характеристик 
логістичного обслуговування з очікуваннями клієнтів; розміру логістичних витрат та їх 

складових

Спеціальний аудит товарно-матеріальних цінностей 
застосовується для контролю ефективності управління запасами (визначення рівня запасів для 
оцінки попиту, поповнення, повернення на виробництво, порядку проведення інвентаризації) 

Аудит вантажних документів та платежів за перевезення  
(транспортування, експедиція, завантаження та розвантаження). Здійснюється на основі певних 
процедур, прийнятих для бухгалтерського аудиту, і ототожнюється з можливими помилками 

персоналу при обробці документів, неправильним введенням даних в комп'ютер 

Фінансовий аудит  
проводиться зовнішніми аудиторами з використанням традиційних методів. За підсумками 

таких видів робіт формуються спеціальні розділи присвячені перевірці фінансових результатів 
роботи логістичного менеджменту досліджуваного підприємства 
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рентоспроможності. За даних обставин, підлягають ви�

рішенню логістами такі важливі питання: розташування

та оптимальна кількість розподільних центрів; співвідно�

шення між обсягом запасів і рівнем обслуговування кож�

ного центру; обрання маршрутів та типів транспортних

засобів; імплементація новітніх технологій обробки да�

них.

Для вирішення вищеозначених питань, слід провес�

ти аудит функціонування логістичного сегменту госпо�

дарюючого суб'єкта, окремі його компоненти представ�

лено на рисунку 1.

Перелік питань ситуаційного аналізу, які доцільно

висвітлити при проведенні аудиту стану логістичного

сегменту підприємства представлено на рисунку 2.

Для оцінки роботи кожного компоненту логістичної

системи використовують відповідні індикатори. Наприк�

лад, для комплексного аналізу різних напрямів роботи

складського господарства можна використати такі по�

казники що характеризують:

— інтенсивність роботи скла�

дів (вантажообіг, коефіцієнт не�

рівномірності завантаження скла�

дів, інтенсивність проходження

вантажів через склад та ін.);

— ефективність використання

складських приміщень (місткість

складу, корисна площа складу,

коефіцієнт використання місткос�

ті, вантажонапруженість складу

тощо);

— ефективність використання

складського обладнання;

— рівень збереженості ван�

тажів (термін зберігання матері�

альних ресурсів, кількість ви�

падків крадіжок тощо);

— ефективність роботи

складського персоналу (продук�

тивність праці робітників складу,

сума прибутку підприємства на

одиницю витрат на персонал; та

ін.);

— фінансові показники робо�

ти складу (собівартість зберіган�

ня вантажів, дохід складу та ін.).

Проведення аудиту логістич�

ного сегменту діяльності господа�

рюючого суб'єкта має акцентува�

ти увагу на витратах (видах, пи�

томій вазі) не пов'язаних з основ�

ною виробничою діяльністю, тоб�

то невиробничих витратах (пере�

витратах): сировини, матеріалів,

комплектуючих у процесі вироб�

ництва, зберігання, транспорту�

вання; енергії та паливних ре�

сурсів на виробничі й невиробничі

потреби; фінансів при придбанні

товарно�матеріальних цінностей.

Таку інформацію можна отри�

мати у процесі проведення ауди�

ту на основі аналітичних даних ро�

боти допоміжних служб підприємства у поточному та по�

передньому звітних періодах.

Звітна документація має супроводжуватися розра�

хунком ключових показників ефективності функціону�

вання логістичної системи. Після проведення аудиту

аналітичні звіти формуються за такими напрямами:

— місце зберігання / аналіз вантажів (дані про

асортимент, інвентаризацію за групами, груповий обо�

рот);

— аналіз транспортного потоку (детальний опис

руху кожної групи товарів на складі);

— модернізація (класифікація та опис обладнання

для завантаження та розвантаження товарно матеріаль�

них цінностей);

— бізнес�процеси (описує підприємство як окрему

бізнес�структуру та характеризує регулювання всіх

бізнес�процесів).

Технології LFA (Logistics Field Audit), за сучасних

бізнес умов, представляють один з найперспективніших

К
ом
по
не
нт

, ф
ун
кц
ія

, о
пе
ра
ці
я 

Організація 
логістики 

Який рівень кваліфікації співробітників віділу логістики? 
Чи відповідає організація логістики існуючим умовам? 

Чи розуміє персонал концепцію логістики і чи є практичні 
результати її впровадження?

П
итання 

Планування 
логістики 

Економіка 
логістики 

Місце 
знаходження 

та 
розташування 

Транспорт 

Склади та 
пакування 

Запаси 

Чи є компонента «План логістики» в структурі бізнес-плану?

Яка динаміка питомої ваги логістичних витрат в обсязі 
продаж? 

Яка динаміка розрахованого агрегованого показника 
ефективності логістики? 

Чи задовольняють параметри співробітництва з 
постачальниками, у тому числі витрати на доставку, 

якість матеріалів, надійність? 
Чи задовольняють параметри співробітництва зі 
споживачами, у тому числі витрати на відправку? 

Чи мінімізовано витрати часу робітників основного 
виробництва на виконання транспортних операцій? 

Чи забезпечені робочі місця необхідними матеріалами? 
Наскільки активно використовуються транспортні засоби для 

подачі матеріалів?

Чи ефективно використовуються складські приміщення? 
Чи існують посадові інструкції для складських працівників? 
Чи належним чином утримується складське обладнання і 

пристрої? 

Чи витримуються нормативи матеріальних запасів? 
Чи забезпечується комплектність необхідних запасів? 

Чи здійснюється закупка предметів постачання 
економічно обґрунтованими партіями та своєчасно? 

Комунікація 

Сервіс 

Якими є головні недоліки комунікаційної системи?  

Чи є стандарт якості обслуговування? 
Яка динаміка виконання договірних зобов’язань? 
Чи приймаються санкції до робітників, які винні у 

порушенні договірних зобов’язань?  

Чи може бути вдосконалено? 

Рис. 2. Інформаційне забезпечення ситуаційного аналізу
під час аудиту логістичного сегменту підприємства
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напрямів аудиту логістичного сег�

менту окремо ідентифікованого

господарюючого суб'єкта. Роз�

ширюючи засоби впливу традиц�

ійного аудиту, технологія LFA пе�

редбачає можливість впровад�

ження логістичних аудиторів у си�

стему управління операціями ком�

панії.

На сьогодні клієнти (замовни�

ки аудиту) не очікують консуль�

тантів, які прийдуть і допоможуть

вирішити проблему щодо логі�

стичного сегменту підприємства.

Менеджери компаній встановлю�

ють вимоги, що аудитори мають

виступати наставниками і консуль�

тантами їх співробітників, а

співробітники, в свою чергу, змо�

жуть самостійно застосовувати

отримані знання після закінчення

співпраці з тьютерами.

Такий підхід є більш дієвим та ефективним, дозво�

ляє постійно вдосконалювати логістичну компоненту

компанії, оптимізує час на дослідження, оскільки прац�

івники підприємства є більш обізнаними та вмотивова�

ними на вирішення існуючої проблематики.

Імплементація технології LFA при проведенні ауди�

ту спрятиме акумулюванню релевантної інформації, об�

грунтуванню фінансово�господарських рішень спрямо�

ваних на вдосконалення логістичної системи.

На рисунку 3 представлено ключові принципи побу�

дови ефективної логістичної стратегії з використанням

технології LFA.

Застосування при аудиті логістичного сегменту тех�

нології LFA з дотриманням наведених вище принципів

дозволить підприємству виявити необгрунтовані, при�

ховані витрати, отримати вимірні порівнювальні резуль�

тати та зайняти провідні позиції у своїй галузі.

ВИСНОВКИ
Аудит логістичної складової діяльності виступає

потужним інструментом інформаційно�аналітичного

забезпечення користувачів релевантною інформа�

цією щодо усіх складових транспортного потоку,

місць зберігання, відповідних бізнес�процесів в ціло�

му, підгрунтям для планування та оптимізації логістич�

ного сегменту діяльності окремого господарюючого

суб'єкта.

Імплементація технологій аудиту дозволяє ком�

панії ідентифікувати приховані проблеми та визначи�

ти можливі шляхи їх вирішення. Особливістю аудиту

логістичного сегменту є комплексна оцінка управлі�

нської діяльності компанії, пов'язаної з фізичними

процесами товарного обігу. Запровадження техно�

логії LFA виступає ефективним засобом оптимізації,

використання її переваг дозволить скоротити час роз�

робки і впровадження інновацій у сфері логістики

підприємства.

Ухвалені на підставі звіту аудитора попередні рішен�

ня і рекомендації мають виступити основою для деталь�

ного аналізу з боку топ�менеджменту підприємства,

інвесторів і кредиторів. У ході дослідження ідентифі�

ковано інформаційне забезпечення ситуаційного ана�

лізу та окремі його компоненти.

Виважені та фінансово обгрунтовані управлінські

рішення, спрямовані на вдосконалення логістичної си�

стеми, дозволять мінімізувати логістичні ризики та

сприятимуть зростанню конкурентоспроможності під�

приємства.
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Рис. 3. Принципи побудови ефективної логістичної стратегії
з використанням технології LFA

Принцип 1 

Стратегія управління логістичним сегментом має чітко 
відповідати загальній меті діяльності компанії. 

Коли компанія розробляє нову маркетингову стратегію, необхідно 
трансформувати логістичну складову, спрямовану на досягнення 
точних значень параметрів роботи суб’єкта господарювання 

Принцип 2

Доцільно розрахувати загальні витрати на реалізацію логістичних 
функцій. 

Значна кількість компаній не оцінюють загальну вартість виконання 
логістичних функцій через відсутність досвіду в аналізі витрат. Однак 

без цього кроку неможливо досягти оптимальних результатів у 
реалізації корпоративної стратегії 

Принцип 3

Слід ідентифікувати логістичні показники та проводити їх 
постійний моніторинг. 

Облік і оцінка даних індикаторів є вагомим фактором для досягнення 
лідерства в галузі. Для цього потрібна тривала і кропітка робота зі 
створення системи управлінського обліку логістики на підприємстві 


