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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ

ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У публікаціях все частіше з'явля�

ються думки про доцільність запро�
вадження контролінгу в управління
суб'єктами господарювання, проте
контролінгу в управлінні торговель�
ними мережами приділяється мало
уваги. Крім того, для ефективного
функціонування контролінгу в уп�
равлінні торговельними мережами
слід застосовувати відповідний
інструментарій, який притаманний
певним його видам. Отже, визначен�
ня видів контролінгу в управлінні
суб'єктами мережевого торговель�
ного бізнесу є невід'ємним етапом
дослідження теоретичних засад кон�
тролінгу в управлінні торговельними
мережами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ

ОПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ДАНА

СТАТТЯ
Теоретичні напрацювання з пи�

тань контролінгу знайшли відобра�
ження в працях вітчизняних і російсь�
ких науковців, зокрема: О.О. Анань�
кіної, С.Ф. Голова, Н.Г. Данілочкі�
ної, О.М. Кармінського, О.А. Каче�
риної, І.І. Оленевої, С.Н. Петренко,
М.С. Пушкаря, В.П. Савчука, Л.А. Су�
харевої, О.О. Терещенка, С.Г. Фаль�
ка, Н.П. Шульги та інших. Серед за�
рубіжних науковців особливо ціка�
вим є напрацювання вчених А. Дай�
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ВИДИ КОНТРОЛІНГУ
В УПРАВЛІННІ
ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

Проаналізовано сучасні наукові погляди на визначення видів кон'
тролінгу в управлінні суб'єктами підприємницької діяльності. Визна'
чено види контролінгу в управлінні торговельними мережами за оз'
наками функціонального напряму управління та підтримуваної кон'
тролінгом управлінської функції.

ле, Й. Вебера, Е. Майєра, Р. Манна,
Д. Хана, К. Хомбурга, Г. Піча, Х. Фоль�
мута, В. Кнаупа, Д. Джексона, Р. Ен�
тоні, Т. Райхмана, К. Серфлінга,
П. Хорвата та інших.

Проблемам визначення видів
контролінгу в управлінні торговель�
ними мережами уваги вітчизняних та
зарубіжних науковців практично не
приділяється.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ (ПОСТАНОВКА

ЗАВДАННЯ)
Метою проведеного у статті дос�

лідження виступає вивчення сучас�
них наукових праць з проблем конт�
ролінгу в управлінні суб'єктами під�
приємництва та визначенні на цій
основі видів контролінгу в управлінні
торговельними мережами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Так, довідкові економічні видан�
ня під видом пропонують розуміти
класифікаційну одиницю в система�
тиці, що об'єднує розряд предметів,
явищ і тому подібне з однаковими оз�
наками, що входить до складу за�
гального розряду [1; 2].

З філософської точки зору вид
являє собою в логічному смислі по�
няття, яке утворюється за допомо�
гою виділення загальних ознак в
індивідуальних поняттях та саме має
загальні ознаки з іншими видовими
поняттями [3].

Отже, враховуючи сучасні по�
гляди на розуміння сутності терміну
"вид", під видом контролінгу в уп�
равлінні торговельними мережами
доцільно розуміти класифікаційну
одиницю в його систематиці, яка

об'єднує низку напрямів контро�
лінгової діяльності з однаковими оз�
наками та є складовими загальної си�
стеми контролінгу в управлінні су�
б'єктами мережевого торговельного
підприємництва.

За результатами досліджень на�
укових праць ряду вітчизняних та
зарубіжних науковців [4; 5; 6; та ін.]
можливо виділити наступні його ви�
ди, що зорієнтовані на окремі сфери
фінансово�господарської діяльності
підприємства або на окремі функці�
ональні напрями управління:

— контролінг персоналу [7; 8];
— фінансовий контролінг [9; 10];
— контролінг маркетингу [11; 12];
— контролінг матеріальних ре�

сурсів та логістики [13];
— контролінг інвестицій;
— контролінг інновацій і розро�

бок;
— адміністративний контролінг;
— ризик�контролінг [14; 15];
— екологічний контролінг [16];
— контролінг економічної без�

пеки [17].
Найбільш широко види контро�

лінгу розглянуті в працях А.М. Кар�
мінського, Н.І. Оленева, А.Г. Прима�
ка, С.Г. Фалька та інших [18]. С.Б. Су�
лоєва [19], зокрема, зазначає, що
контролінг охоплює всі сфери ме�
неджменту, для дослідження яких
характерний свій інструментарій, а
отже, певні види контролінгу по�
винні оперувати специфічним набо�
ром інструментів.

З урахуванням вищевикладеного
та беручи до уваги особливості фі�
нансово�господарської діяльності в
суб'єктах мережевого торговельно�
го підприємництва, можна визначи�
ти наступні види контролінгу в уп�
равлінні торговельними мережами за
ознакою підтримуваного ним функ�
ціонального напряму управління:

— контролінг товарообороту —
забезпечує виконання цілей торго�
вельної мережі в сфері продажу то�
варів та надання платних торговель�
них послуг фізичним особам для за�
доволення їх особистих споживчих
потреб, а також юридичним особам
— для подальшої переробки або пе�
репродажу (основні інструменти:
дослідження обсягу та структури то�
варообороту, оцінка впливу факторів
на обсяг та структуру товарооборо�
ту, визначення "точки беззбитко�
вості" та "точки мінімальної рента�
бельності", визначення оптимально�
го обсягу товарообороту та інші);

— контролінг товарних запасів
— забезпечує виконання цілей тор�
говельної мережі в сфері формуван�
ня та використання маси товарів,
призначених для подальшого прода�
жу (основні інструменти: досліджен�
ня стану товарних запасів, визначен�
ня впливу факторів на стан та
швидкість обороту товарних запасів,
аналіз впливу сезонних коливань на
стан товарних запасів, дослідження
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асортиментної структури товарних
запасів, аналіз якості товарних за�
пасів, аналіз їх обіговості та інші);

— контролінг товарного забезпе�
чення — сприяє виконанню цілей тор�
говельної мережі в сфері управління
діяльністю із закупівлі та доставки на
підприємство товарів у відповідному
обсязі, відповідної структури та
якості (основні інструменти: дослід�
ження ринків товарних ресурсів,
аналіз обсягів та структури закупівлі
товарних ресурсів, аналіз виконання
плану постачання та формування за�
пасів, обгрунтування оптимального
обсягу та графіку замовлення, об�
грунтування формування товарних
запасів, визначення верхньої межі цін
закупівлі товарних ресурсів, АВС —
аналіз, XYZ�аналіз запасів товарів, їх
поєднання та інші);

— контролінг логістики — забез�
печує виконання цілей торговельної
мережі в сфері управління економіч�
ністю процесів складування та транс�
портування товарних ресурсів (ос�
новні інструменти: інформаційне за�
безпечення управління логістичною
діяльністю, аналіз маршрутів транс�
портування товарних ресурсів та пла�
нограм їх складування; аналіз витрат,
пов'язаний з логістикою, моделюван�
ня вибору виду транспорту, транс�
портна задача, аналіз необхідної
площі (ємкості) складів, дослідження
ланцюга постачання та інші);

— контролінг основних засобів
— сприяє досягненню цілей управ�
ління основними фондами торговель�
ної мережі (основні інструменти:
оцінка стану та структури основних
засобів, аналіз відтворення основних
засобів, дослідження зносу основ�
них засобів та інші);

— контролінг трудових ресурсів
— забезпечує виконання цілей тор�
говельної мережі в сфері управлін�
ня трудовими ресурсами (основні
інструменти: анкетування співробіт�
ників та клієнтів, "таємний покупець"
("Mistery Shoppinq"), аналітичні по�
казники складу та руху персоналу,
продуктивності праці, ефективності
матеріального стимулювання, роз�
витку персоналу, розрахунок вар�
тості персоналу, аналіз економіч�
ності залучення персоналу, аналіз
ефективності використання персо�
налу та інші);

— контролінг поточних витрат —
забезпечує досягнення цілей торго�
вельної мережі в сфері управління су�
купністю затрат живої та уречевле�
ної праці (основні інструменти: аналіз
величини та структури витрат обігу,
оцінка впливу факторів на обсяг та
структуру витрат обігу, дослідження
граничних витрат обігу, аналіз обся�
гу та структури витрат обігу за їх ос�
новними статтями та інші);

— контролінг доходів та прибут�
ку — сприяє виконанню цілей управ�
ління доходами та прибутком торго�
вельної мережі (основні інструмен�

ти: аналіз складу та структури до�
ходів, дослідження впливу факторів
на обсяг та структуру доходів, дос�
лідження мінімального, нормально�
го, цільового та підприємницького
прибутку, аналіз критичних обсягів
діяльності підприємства з точки зору
досягнення цільового прибутку,
стратегічна карта ефективності сис�
теми Дюпон�Каскад та інші);

— контролінг обігових активів —
сприяє досягненню системи цілей
торговельної мережі в сфері управ�
ління сукупністю матеріальних та
грошових ресурсів, що знаходяться
у кругообороті, змінюють сою мате�
ріальну форму протягом одного опе�
раційного циклу та повністю перено�
сять свою вартість на реалізовувані
товари (основні інструменти: дослі�
дження обсягу та структури обіго�
вих активів, аналіз тривалості круго�
обороту та обгрунтування можли�
вості її скорочення, аналіз ліквід�
ності та платоспроможності, оцінка
впливу факторів на обсяги та струк�
туру обігових активів та інші);

— контролінг фінансової діяль�
ності — сприяє реалізації фінансо�
вої стратегії та пріоритетних на�
прямів фінансової діяльності торго�
вельної мережі, своєчасному вияв�
ленню відхилень фактичних резуль�
татів від планових, прийняттю своє�
часних управлінських рішень для за�
безпечення нормалізації фінансово�
го положення та стійкого фінансо�
вого розвитку суб'єкта мережевого
торговельного бізнесу (основні ін�
струменти: фінансові коефіцієнти
(індикатори фінансово�майнового
стану підприємства, моделі оцінки
фінансового стану — агрегатні, ста�
тистичні, рейтингові, система показ�
ників кредитоспроможності, систе�
ма показників інвестиційної приваб�
ливості, модель Дюпон�каскад, оцін�
ка вартості грошей з врахуванням
факторів часу, ризику та інфляції,
методи оцінки вартості торговельної
мережі, балансові моделі, фінансове
моделювання, оцінка чутливості до
змін обсягів діяльності та зовнішніх
умов та інші);

— контролінг інвестиційної ді�
яльності — забезпечує виконання
цілей торговельної мережі в сфері
управління її інвестиційною діяль�
ністю (основні інструменти: методи
оцінки вартості грошей у часі з вра�
хуванням часу, інфляції, ризику, ме�
тоди оцінки ефективності інвестицій,
методи оцінки ризиків проекту, ме�
тоди оцінки інвестиційної привабли�
вості, методи аналізу проекту, мето�
ди експертизи та відбору проектів,
методи формування інвестиційного
портфеля та інші);

— контролінг інноваційної діяль�
ності — забезпечує досягнення цілей
торговельної мережі в сфері управ�
ління інноваційної діяльності (ос�
новні інструменти: ряд інструментів
інвестиційного контролінгу, порів�

няння фактичних показників іннова�
ційної діяльності з плановими, вста�
новлення факторів, що спричинили
відхилення, та інші);

— контролінг ризику — сприян�
ня виконанню цілей торговельної
мережі в сфері управління ризиками
її діяльності (основні інструменти:
методи оцінки комерційних ризиків,
прогнозування ризиків та інші);

— контролінг маркетингу —
підтримує менеджмент торговельної
мережі в сфері управління задово�
ленням потреб клієнтів та стимулю�
вання збуту продукції задля забез�
печення маркетингових цілей (ос�
новні інструменти: GAP�аналіз, порт�
фоліо�аналіз, розрахунок маржи�
нального прибутку, порівняльні роз�
рахунки, інструментарій ціноутво�
рення, бечмаркінг, АВС�аналіз, оці�
нка "вигоди�витрати" та інші);

— контролінг якості — сприян�
ня виконанню цілей торговельної ме�
режі в сфері управління якістю (ос�
новні інструменти: побудова та ре�
інжиніринг бізнес�процесів, методи
оцінки бізнес�процесів, регламенту�
вання та інші);

— екологічний контролінг —
сприяння виконанню екологічних
цілей торговельної мережі (основні
інструменти: оцінка діяльності ме�
режі на предмет відповідності існу�
ючим екологічним вимогам, виявлен�
ня причин відхилень від екологічних
вимог та інші);

— контролінг економічної без�
пеки — сприяння виконанню систе�
ми цілей торговельної мережі в сфері
управління її економічною безпекою
(основні інструменти: показники оцін�
ки рівня економічної безпеки, оцін�
ка впливу факторів на рівень еконо�
мічної безпеки, оцінка відхилень
планових показників економічної
безпеки від фактичних її показників,
виявлення причин виявлених від�
хилень та інше);

— контролінг знань — сприяння
виконанню цілей торговельної ме�
режі в сфері управління знаннями
(основні інструменти: оцінка досві�
ду управління певними процесами,
виявлення передового досвіду уп�
равління, запровадження передово�
го досвіду управління та інші);

— контролінг інформації —
сприяння досягнення цілей торго�
вельної мережі в сфері інформацій�
ного менеджменту (основні інстру�
менти: діагностика інформаційних
потоків, оцінка схем документообі�
гу, оцінка інформаційних потреб,
рівня їх задоволення та інше);

— контролінг корпоративної
культури — сприяння виконанню
цілей торговельної мережі в сері уп�
равління її корпоративною культурою
(основні інструменти: оцінка корпора�
тивних цінностей, оцінка стилю управ�
ління, аналіз внутрішньої атмосфери
в мережі, рання діагностика внутріш�
ньокорпоратвних конфліктів, вияв�
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лення їх причин та інше);
— тайм�контролінг — забезпе�

чення виконання системи цілей тор�
говельної мережі в сфері управлін�
ня робочим часом (основні інстру�
менти: аналіз ситуації з використан�
ням робочого часу в торговельній
мережі, розробка та впровадження
інструментарію планування робочо�
го часу, порівняння фактичних, пла�
нових показників використання ро�
бочого часу та інше).

Специфічний набір інструментів
характерний також для контролінгу
в ході підтримки ним певних функцій
менеджменту. Враховуючи те, що
контролінг поширюється на всі без
винятку функції менеджменту, мож�
на запропонувати виділення видів
контролінгу за ознакою підтриму�
ваної ним функції управління: конт�
ролінг планування, контролінг орга�
нізування, контролінг мотивування
та контролінг контролювання, для
яких характерний специфічний ін�
струментарій.

Розглянемо наведені види конт�
ролінгу в управлінні торговельними
мережами за ознакою підтримуваної
ними управлінської функції:

— контролінг планування — за�
безпечення найбільшої ефективності
виконання системою управління
торговельною мережею планової
функції на всіх рівнях управління, за
всіма функціональними напрямами
та організаційними структурами (ос�
новні інструменти: АВС�аналіз, ана�
ліз точки беззбитковості, SWOT�
аналіз, бенчмаркінг, бюджетування,
методи лінійного програмування та
інші);

— контролінг організування —
сприяння найбільш ефективному ви�
конанню менеджментом торговель�
ної мережі управлінської функції
організування (основні інструменти:
оцінка ефективності структур управ�
ління в торговельних мережах,
аналіз ефективності роботи з визна�
чення конкретних завдань для їх
відповідальних виконавців, оцінка
якості добору кадрів для здійснення
відповідних функцій та інше);

— контролінг мотивування —
сприяння найбільш ефективному в
торговельній мережі виконанню уп�
равлінської функції мотивування зад�
ля використання найбільш прийнят�
них способів, дій та методів стимулю�
вання виконання поставлених перед
відповідальними виконавцями завдань
(основні інструменти: оцінка досвіду
використання певних стимулів, вияв�
лення причин низької ефективності
використання певних стимулів, об�
грунтування найбільш ефективних
способів мотивування та інше);

— контролінг контролювання —
сприяння найбільш ефективному ви�
конанню менеджментом торговель�
ної мережі контрольної функції уп�
равління (основні інструменти: побу�
дова та впровадження систем ран�

нього попередження, аналіз роз�
ривів, контроль та аналіз фактичних
даних із плановими, обгрунтування
новітніх інструментів аналізу, конт�
ролю та інше).

На підтримку думки про доціль�
ність виділення видів контролінгу за
ознакою підтримуваних ними
функцій управління доцільно навес�
ти думку Т.П. Сацука [20]. Дослідник
зазначає, що при визначенні струк�
тури контролінгу в торгівлі необхід�
но враховувати те, що контролінг
повинен забезпечити відповідну
підтримку основних напрямів управ�
лінської діяльності на торговельних
підприємствах. До таких напрямів,
на думку Т.П. Сацука, слід відноси�
ти: планування, організацію і конт�
роль процесу реалізації товарів, уп�
равління процесами товаропоста�
чання, фінансовий менеджмент та
інше. Отже, дослідник пропонує роз�
різняти окремі функції управління в
розрізі напрямів діяльності суб'єкта
господарювання.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, основні види контролінгу
в управлінні торговельними мережа�
ми слід розрізняти за ознакою під�
тримуваного ним функціонального
напряму управління та за ознакою
підтримуваної ним управлінської
функції.
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