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КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 
АКТИВНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Н.Б. Кащена 
 

Досліджено та обґрунтовано теоретико-методологічні положення 
контролінгу як інструменту забезпечення якісно нового формату 
інфокомунікаційної взаємодії на всіх рівнях ієрархії управління. Визначено 
місце контролінгу в системі управління економічною активністю 
торговельного підприємства. Розроблено референтну модель науково-
прикладної платформи контролінгу економічної активності, орієнтовану на 
інформаційний супровід управлінського процесу і повнофункціональне 
вирішення його завдань у єдиному контурі управлінської інформаційної 
системи торговельного підприємства. 

Ключові слова: контролінг, економічна активність, управління, 
система, торговельне підприємство. 
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ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Исследованы и обоснованы теоретико-методологические положения 
контроллинга как инструмента обеспечения качественно нового формата 
инфокоммуникационного взаимодействия на всех уровнях иерархии 
управления. Определено место контроллинга в системе управления 
экономической активностью предприятия торговли. Разработана 
референтная модель научно-прикладной платформы контроллинга 
экономической активности, ориентированная на информационное 
сопровождение управленческого процесса и полнофункциональное решение его 
задач в едином контуре управленческой информационной системы 
предприятия торговли. 
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The necessity to increase competitiveness of commercial enterprises in the 
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determines the need to find the latest tools to manage their economic activity.  
Particular attention is paid to management technologies, able to combine the 
strategies of individual enterprises with the global goals of socio-ecological and 
economic development of national economy.  It is found that controlling is an 
effective tool for transferring management of a trade enterprise to a new level.  The 
purpose of this article is to substantiate theoretical and methodological foundations 
of forming scientific and applied platform for controlling economic activity of a 
trading enterprise.  Based on the content of the analysis of basic provisions of 
generally recognized concepts, it is proved that it provides a qualitatively new 
format of systematic support for managing activation of economic activity of retail 
enterprises and infocommunicational interaction of management personnel at all 
levels and stages of the management process.  The place of controlling in a single 
outline of the economic activity management system of a trading enterprise is 
determined.  It is suggested to interpret controlling as a component of the enterprise 
management system that provides information support for planning, coordination, 
harmonization and control of compliance with the obtained results, evaluation of the 
causes of deviations, development and application of managerial decisions to 
increase the level of economic activity and sustainable development of the enterprise 
on the basis of adapting  the changing environment of modern business environment 
and interests of stakeholders.  The basic conditions of the efficiency of introducing 
controlling in the management information system of a trading enterprise are 
established.  The components of theoretical basis (object, subject) and methodology 
(purpose, tasks, principles, functions, technology, methodological tools) of 
controlling economic activity of a trading enterprise are specified.  Reference model 
of the scientifically applied platform of controlling economic activity is developed, 
focused on information support of the management process and full-featured 
solution of its tasks in a single outline of the management information system of a 
trading enterprise. Practical implementation of the obtained scientific results will 
allow to create a single information space for making effective managerial decisions 
to increase economic activity and sustainable development of trading enterprises. 

Keywords: controlling, economic activity, management, system, trading 
enterprise. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Нагальна 

потреба забезпечення ефективного відтворення всіх елементів 

національної економічної системи та зростання їх 

конкурентоспроможності потребує розробки новітніх бізнес-рішень, 

орієнтованих на поєднання бізнес-стратегій окремих підприємств із 

глобальними пріоритетами соціо-еколого-економічного розвитку, 

кількісне й якісне оновлення їх ресурсного потенціалу та 
стимулювання економічної активності, із застосуванням сучасних 

технологій управління. Тому актуальним і доречним є дослідження 

теоретичних та організаційних аспектів контролінгу як прикладної 

технології забезпечення якісно нового рівня інфокомунікаційної 

взаємодії управлінського персоналу з питань підвищення економічної 

активності торговельного підприємства. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

розвиток теорії та методології контролінгу зробили такі представники 

наукової спільноти, як К. Амрайн [1], К. Варфоломєєва [2], 

В. Герасименко [3], А. Дайле [4], Г. Джонс [5], [5], Н. Замятіна [6], 

О. Зоріна [7], В. Івата [8], Е. Майер [9], Р. Манн [10], С. Мельник [11], 

М. Мескон [12], М. Пушкар [13] та ін. [14–16]. Теоретичний базис і 

прикладні аспекти управління економічною активністю та 

вимірювання економічних очікувань підприємств викладені в 
наукових працях К. Вонгі [17], Л. Кіліана [18], О. Клаверії [19], 

І. Кулиняка [20], Р. Маио [21], А. Турило [22] та ін. [23–25]. 

Визнаючи наукову і практичну значущість напрацювань 

провідних науковців сучасності та вагомість їх внеску в розбудову 

проблематики економічної активності підприємств та контролінгу їх 

діяльності, слід визнати, що наразі малодослідженими залишаються 

принципово важливі питання, пов’язані з ідентифікацією контролінгу 

в системі управління економічною активністю торговельного 

підприємства та концептуалізацією його науково-прикладної 

платформи. Отже, доречним є подальший розвиток теоретико-

методологічних положень та розробка прикладних рекомендацій з 

контролінгу економічної активності підприємств торгівлі. 
Мета статті – обґрунтування теоретико-методологічних засад 

формування науково-прикладної платформи контролінгу економічної 

активності торговельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність 

менеджменту економічної активності торговельного підприємства 

визначається відповідною концепцією контролінгу, яка забезпечує 

якісно новий формат системної підтримки управління активізацією 

економічної діяльності підприємств ритейлу та інфокомунікаційної 

взаємодії управлінського персоналу на всіх рівнях та етапах 

управлінського процесу. Концептуалізація та позиціонування 

контролінгу в системі управління економічною активністю 
підприємств торгівлі обумовлює необхідність конкретизації його 

теоретичного базису та методологічних засад.  

Здійснені раніше ґрунтовні дослідження існуючих у наукових 

колах підходів до інтерпретації сутності економічної активності 

суб’єкта підприємницької діяльності [20–22] дозволили виявити 

поліаспектний характер цього поняття і зробити висновок про те, що з 

позиції об’єкта управлінської системи економічна активність 

торговельного підприємства являє собою комплекс усвідомлених дій 

персоналу, що визначається потребою реалізації обраної фінансово-

економічної політики та забезпечує досягнення бажаного рівня 
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ефективності економічної діяльності, інтенсивність його змін у часі й 

просторі та власне еволюцію на засадах адаптації до умов сучасного 

бізнес-середовища та інтересів стейкхолдерів [23, с. 119; 24]. 

Систему управління економічною активністю підприємств 

торгівлі пропонуємо визначати як сукупність об’єднаних у єдиному 

контурі функціональних елементів керівної та керованої підсистем, що 

забезпечують цілеспрямований вплив на прийняття, реалізацію та 

контроль виконання управлінських рішень, спрямованих на 
стимулювання економічної активності підприємства та підвищення її 

рівня в конкурентному бізнес-середовищі. Це визначення відповідає 

сучасним вимогам організації інтегрованих систем менеджменту та є 

теоретичним підґрунтям для розробки компонентної моделі системи 

управління економічною активністю торговельного підприємства  

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Компонентна модель системи управління економічною активністю 

торговельного підприємства (СУЕАТП) 
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контролінг. Контент-аналіз сучасної термінології та основних 
положень загальновизнаних концепцій контролінгу виявив, що через 
інтеграцію і координацію функцій управлінського впливу та їх 
інформаційної підтримки він є ефективним механізмом забезпечення 
зворотного зв’язку, саморегулювання та переведення управління на 
якісно новий рівень. У сучасній економічній літературі контролінг 
трактується як: 

− новітня технологія управління управлінням [1]; 
− спеціальна саморегульована система, спрямована на 

інформаційно-консультаційну підтримку менеджменту, до складу якої 
входять методичний інструментарій оцінювання, моделювання, 
прогнозування й адаптації системи управління підприємством до умов, 
що змінюються [2; 7]; 

− підсистема системи управління (підприємством, ланкою, 
процесом), що пов’язує, координує, узгоджує, спрямовує, контролює 
діяльність усіх функціональних управлінських одиниць із метою 
адаптації їхньої діяльності до змінних зовнішніх умов, здійснює 
інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, 
орієнтованих на оптимальне використання всіх видів ресурсів, 
адаптацію до змінних зовнішніх умов і тривалий розвиток [3; 6]; 

− процес оцінювання відповідності отриманих результатів 
визначеним цілям, аналіз причин невідповідності та виконання 
корегувальних дій [4; 12; 14; 15]; 

− функція менеджменту, спрямована на оцінювання 
досягнення поставлених цілей та моніторинг здійснення необхідних 
змін [5; 16];  

− концепція управління економічним об’єктом, орієнтована на 
забезпечення його ефективного функціонування, сталого і тривалого 
існування в сучасному бізнес-середовищі [8; 13]; 

− система управління процесом досягнення цілей і результатів 
діяльності підприємства, що через адаптацію та інтеграцію функцій 
планування, обліку, аналізу і контролю забезпечує оперативне 
реагування на зміни бізнес-середовища [9; 10]. 

У контексті нашого дослідження пропонуємо інтерпретувати 
контролінг як складову системи управління підприємством торгівлі, 
що забезпечує інформаційний супровід планування, координації, 
узгодження та контролю відповідності отриманих результатів 
бажаним, оцінювання причин виникнення відхилень, розробку і 
прикладну реалізацію управлінських рішень із підвищення рівня 
економічної активності та сталого розвитку підприємства на засадах 
адаптації до мінливих умов сучасного бізнес-середовища й інтересів 
стейкхолдерів. 
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Основними умовами ефективності впровадження контролінгу в 
управлінську інформаційну систему торговельного підприємства є: 

− організація тотального контролінгу ресурсів, господарських 
процесів і операцій підприємства; 

− створення повноцінної служби (відділу) контролінгу та 
забезпечення автономності й незалежності їх персоналу на всіх рівнях 

ієрархії управління; 
− ретельна підготовка і своєчасна передача (у режимі 

реального часу) інформації та рекомендацій для осіб, відповідальних 
за прийняття і реалізацію управлінських рішень; 

− форматування забезпечувальних компонент (організаційна, 
кадрова, технічна, програмна, інформаційна тощо) контролінгу. 

Для забезпечення інформаційного супроводу управління 
економічною активністю підприємства торгівлі контролінг має бути 

підпорядкований певним принципам. Достатніми для ефективних змін 
та легкими у використанні є принципи, виокремлені С.І. Мельник, 

зокрема: прозорість, безперервність, комплексність, орієнтація на 
майбутнє, раціональність, своєчасність, доступність, інформаційна 

забезпеченість, стратегічна спрямованість [11]. 
Дотримання цих принципів забезпечить реалізацію комплексу 

функцій контролінгу в системі управління економічною активністю 
торговельного підприємства, а саме: 

− інформаційної (формування контролінгової інформації для 
управління шляхом трансформації даних, що потрапляють до служби 

(відділу) контролінгу); 
− аналітичної (оцінювання ступеня досягнення визначених 

цільових параметрів, установлення допустимих меж відхилень, 
ідентифікація причин відхилень та способів їх зменшення); 

− обліково-контрольної (формування системи підконтрольних 
показників, що дозволяють оцінити потенціал формування результатів 

економічної діяльності підприємства, та визначення відхилень між 
плановим і фактичним їх рівнями);  

− планової (координація планів відносно загального плану 

економічного розвитку підприємства в короткостроковій та 
довгостроковій перспективі, бюджетування та формування 

цілеорієнтованої планової інформації). 
Об’єктом контролінгу є інформація про рівень економічної 

активності та його композиційні складові, суб’єктом – структурні 
одиниці служби контролінгу і їх персонал (контролери). Джерелом 

вхідних і водночас споживачем вихідних даних контролінгу є 
функціональні складові керівної підсистеми, що забезпечують процес 

управління економічною активністю торговельного підприємства. 
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Метою контролінгу економічної активності торговельного 
підприємства є інформаційний супровід розробки, прийняття і 
реалізації управлінських рішень, орієнтованих на досягнення цільових 
параметрів її розвитку, з урахуванням динамічних змін сучасного 
бізнес-середовища та інтересів стейкхолдерів. 

Досягнення мети контролінгу забезпечується вирішенням 
комплексу завдань щодо:  

− оптимізації організаційної структури управління та 
діджиталізації цього процесу; 

− організації ефективних систем обліку, планування, контролю 
й аналізу господарських операцій і результатів економічної діяльності 
підприємства; 

− забезпечення прозорості інформації про фактичні й планові 
параметри ресурсного забезпечення та результати економічної 
діяльності підприємства;  

− координації приватних цілей і приватних планів, складових 
елементів єдиного стратегічного плану економічного розвитку 
підприємства;  

− формування зон відповідальності співробітників, які беруть 
участь у прийнятті рішень (тактичних, стратегічних);  

− системного забезпечення вирішення завдань формування 
релевантної інформації для управління (організаційне, методичне, 
технічне, програмне тощо);  

− мотивації та заохочення персоналу до ефективної реалізації 
прийнятих рішень і діяльності підприємства загалом. 

Для досягнення визначеної мети і завдань контролінгу 
застосовуються відповідні методи та інструменти управлінського 
впливу (загальнометодологічні, загальнонаукові, специфічні). «Методи 
контролінгу – це сукупність дій, організованих для досягнення певної 
мети. Інструменти контролінгу – це сукупність дій, організованих для 
досягнення конкретного завдання. Тобто, метод – це набагато ширше 
поняття, ніж інструмент. Метод передбачає наявність ширших цілей і 
завдань та потребує використання великої кількості інструментів, тоді 
як інструмент виконує конкретне завдання. Інструмент є складовою 
методу» [3]. 

До загальнометодологічних відносяться методи спостереження, 
порівняння, аналіз, синтез, систематизація, історія розвитку, виявлення 
закономірностей та ін. До загальнонаукових належать методи 
дослідження окремих підсистем управління, зокрема планування, 
обліку, аналізу, контролю, прогнозування тощо. До специфічних – 
бенчмаркінг, моніторинг, калькулювання маржі, аналіз вигід і витрат 
тощо. 
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Контролінг як інтегрована технологія управління економічною 
активністю торговельного підприємства передбачає певну 
послідовність етапів її реалізації (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Технологія контролінгу економічної активності 

 торговельного підприємства 

 

Результати дослідження проблематики забезпечення якісно 

нового формату інфокомунікаційної взаємодії на всіх рівнях ієрархії 

управління активізацією економічної діяльності підприємства торгівлі 

дали змогу обґрунтувати концептуальні положення і розробити 

референтну модель науково-прикладної платформи контролінгу 

економічної активності торговельного підприємства (рис. 3), яка, на 

відміну від існуючих, орієнтована на забезпечення інформаційного 

супроводу управлінського процесу, визначає композиційні складові 

теоретико-методологічних засад контролінгу та дозволяє забезпечити 
повнофункціональне вирішення його завдань у єдиному контурі 

управлінської інформаційної системи торговельного підприємства. 

 

 

 

 

 

 

Вибір оптимальних методів аналізу інформації 

Збір інформації для розрахунку показників, аналіз яких слід 

виконати із застосуванням обраних методів 
2 Збір інформації для розрахунку показників, аналіз яких слід 

виконати із застосуванням обраних методів 

Порівняння фактичних показників із прийнятими нормативами, 

аналіз потенційного впливу відхилень на ймовірність 

досягнення мети економічної діяльності підприємства, причин 

відхилень, розроблення альтернативних управлінських рішень 

Повернення обробленої інформації функціональним 

підсистемам у вигляді рекомендацій щодо вибору 

альтернативних напрямів активізації економічної діяльності й 
розвитку підприємства та очікуваних результатів їх 

упровадження 
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Рис. 3. Референтна модель науково-прикладної платформи контролінгу 

економічної активності торговельного підприємства 

 

Контур інформаційної системи управління  
економічною активністю торговельного підприємства 
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Об’єкт – економічна активність і її композиційні складові 
(фінансова, виробнича, кадрова, ринкова, інвестиційна, інноваційна, 
управлінська) 

Суб’єкт – персонал служби контролінгу та особи, які приймають 
управлінські рішення 

Предмет – сукупність теоретичних, методологічних і прикладних 
аспектів контролінгу економічної активності підприємства торгівлі 
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Мета – інформаційний супровід розробки, прийняття і реалізації 
управлінських рішень, орієнтованих до досягнення цільових 
параметрів її розвитку з урахуванням динамічних змін сучасного 
бізнес-середовища та інтересів стейкхолдерів 

Завдання – оптимізація організаційної структури управління та 
діджиталізації цього процесу; організація ефективних систем обліку, 
планування, контролю й аналізу господарських операцій і 
результатів економічної діяльності підприємства; забезпечення 
прозорості інформації про фактичні та планові параметри 
ресурсного забезпечення та результатів економічної діяльності 
підприємства; координація приватних цілей і приватних планів, 
складових елементів єдиного стратегічного плану економічного 
розвитку підприємства; формування зон відповідальності 
співробітників, які беруть участь у прийнятті рішень (тактичних, 
стратегічних); системне забезпечення вирішення завдань 
формування релевантної інформації для управління (організаційне, 
методичне, технічне, програмне тощо); мотивація та заохочення 
персоналу до ефективності реалізації прийнятих рішень і діяльності 
підприємства загалом 

Принципи – прозорість, безперервність, комплексність, орієнтація 
на майбутнє, раціональність, своєчасність, доступність, 
інформаційна забезпеченість, стратегічна спрямованість 

Функції – інформаційна, планова, обліково-контрольна, аналітична 

Технологія та методичний інструментарій (способи, методи, 
прийоми) – сукупність загальнометодологічних, загальнонаукових і 
специфічних методів обробки і передачі інформації функціональним 
складовим керівної підсистеми, що забезпечують процес управління 
економічною активністю підприємства торгівлі 
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Висновки. Викладене вище доводить, що досягнення бажаних 

параметрів розвитку економічної активності підприємства торгівлі в 

умовах динамічних змін сучасного бізнес-середовища та інтересів 

стейкхолдерів потребує якісно нового формату інформаційного 

супроводу управлінського процесу на всіх ієрархічних рівнях 

управління, який здатен забезпечити контролінг. Розуміння теоретико-

методологічних засад контролінгу та його місця в управлінській 

системі суб’єкта економічної діяльності дозволило розробити 
референтну модель науково-прикладної платформи контролінгу 

економічної активності торговельного підприємства, яка дозволяє 

створити єдиний інформаційний простір для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 
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ВЛАСНА ТОРГОВА МАРКА ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНОЇ 

ПЕРЕВАГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Т.Б. Кетова 

 
Визначено особливості використання торговельними підприємствами 

власних торгових марок як джерела конкурентних переваг. Установлено 
ключові характеристики конкурентних переваг торговельного підприємства, 
що формуються на основі власних торгових марок. Відзначено, що власні 
торгові марки використовуються як інструмент цінової конкуренції і засіб 

зменшення залежності від власників продукції під маркою виробника; 
сприяють підвищенню рентабельності торговельного підприємства завдяки 
більшому обсягу продажу та меншим, порівняно з товарами виробників, 
витратам на їх просування; створюють імідж торговельного підприємства, 
що збільшує кількість лояльних до торговельного підприємства споживачів. 

Ключові слова: власна торгова марка, бренд, торговельна мережа, 
торговельне підприємство, конкурентна перевага. 
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