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У статті розглянуто економічну сут-
ність контролінгу, його основні напрями і 
завдання. Визначено, що практичне вико-
ристання інструментарію контролінгу дає 
змогу керівникам вищої ланки управління 
своєчасно отримувати релевантну інфор-
мацію, необхідну для формування страте-
гії розвитку підприємства та її подальшої 
реалізації в умовах високого рівня невизна-
ченості зовнішнього середовища. Обґрун-
товано необхідність інтеграції контролінгу 
та логістичної діяльності на підприємстві. 
Зроблено висновок про те, що впрова-
дження контролінгу логістичної діяльності 
дасть змогу забезпечити координацію осно-
вних логістичних процесів підприємства. 
Встановлено, що контролінг логістичної 
діяльності завжди спрямований «у май-
бутнє», а тому цілком здатний забезпечити 
інструментальну і методичну основу для 
прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень стосовно подальших напрямів розви-
тку підприємства. 
Ключові слова: контролінг, контролінг 
логістичної діяльності, логістика, логіс-
тичний процес, невизначеність зовнішнього 
середовища. 

В статье рассмотрена экономическая 
сущность контроллинга, определены его 
основные направления и задачи. В ходе 
проведения исследования авторами уста-
новлено, что практическое применение 
инструментария контроллинга позволяет 
руководителям высшего звена управле-
ния своевременно получать релевантную 
информацию, необходимую для формирова-
ния стратегии развития предприятия и ее 
дальнейшей реализации в условиях высокого 
уровня неопределенности внешней среды. 
Обоснована необходимость интеграции 

контроллинга и логистической деятельно-
сти на предприятии. Сделан вывод о том, 
что внедрение контроллинга логистиче-
ской деятельности позволит обеспечить 
координацию основных логистических про-
цессов предприятия. Определено, что кон-
троллинг логистической деятельности 
всегда направлен «в будущее», поэтому он 
вполне способен обеспечить необходимую 
инструментальную и методическую основу 
для принятия обоснованных управленче-
ских решений относительно дальнейших 
направлений развития предприятия.
Ключевые слова: контроллинг, контрол-
линг логистической деятельности, логи-
стика, логистический процесс, неопреде-
ленность внешней среды.

The given paper is dedicated to the determination 
of the economic essence of controlling, as well 
as its main areas and objectives. It is revealed 
that the practical application of controlling tools 
allows top management representatives to timely 
receive relevant information necessary to form a 
strategy of enterprise development and its further 
implementation in the context of environmental 
uncertainty. The necessity of integration of con-
trolling and logistics activity at the enterprise is 
proved by authors. It is concluded that the intro-
duction of logistics activity controlling is able to 
ensure the coordination of the main logistics 
processes of the enterprise. It is also determined 
that the logistics activity controlling is always 
directed “to the future”, therefore, it is fully capa-
ble of providing the necessary instrumental and 
methodological basis for making sound manage-
ment decisions regarding the future directions of 
the enterprise.
Key words: controlling, environmental uncer-
tainty, logistics, logistic process, logistics activity 
controlling.

Постановка проблеми. У сучасних еконо-
мічних умовах процес управління підприємством 
будь-якої сфери діяльності потребує оперативного 
вирішення проблем, які повсякчас виникають під 
впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. З огляду 
на це виникає потреба пошуку такого інструменту 
управління, який дасть змогу не лише своєчасно 
виявляти несприятливі ситуації в діяльності окре-
мого суб’єкта господарювання, але й забезпечити 
належну інформаційну підтримку для ефективного 
управління ключовими бізнес-процесами. Успішне 
вирішення цих завдань навряд чи можливе без 
використання такого інструменту, як контролінг. 

Поняття контролінгу ще не стало звичним для 
практики українського підприємництва, тоді як 
на прикладі значної кількості зарубіжних компа-
ній ця концепція вже давно довела свою ефек-

тивність. Контролінг не можна вважати альтер-
нативою сучасному менеджменту, адже він не 
вивільняє керівників різних ланок управління від 
виконання покладених на них функцій. Навпаки, 
впровадження інструментів контролінгу у сучасну 
практику ведення бізнесу дає змогу сформувати 
ефективну систему управління всіма сферами 
діяльності будь-якого сучасного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню актуальної проблеми впровадження 
контролінгу в діяльність суб’єктів господарю-
вання різних сфер діяльності присвячено чимало 
наукових праць провідних учених і науковців, 
таких як Д.О. Баюра, М.М. Бердар, О.Б. Ватченко, 
О.В. Загороднюк, З.О. Іванова, Г.Л. Матвієнко-
Біляєва, А.С. Прохорова та багато інших. Незва-
жаючи на широкий спектр наукових досліджень, 
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проблема впровадження контролінгу логістичної 
діяльності в систему управління підприємством 
потребує більш глибокого опрацювання, що, зре-
штою, і зумовило мету цього дослідження. 

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у розкритті сутності економічної сутності 
контролінгу та вивченні можливостей його інтегра-
ції з логістичною діяльністю на підприємстві, що 
здійснює свою діяльність в умовах високого рівня 
невизначеності зовнішнього середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі своєї еволюції поняття «контролінг» 

пройшло декілька етапів. Спочатку в тлумаченні 
сутності цього поняття переважало винятково бух-
галтерське бачення, а вже сьогодні необхідність 
використання контролінгу на підприємствах різних 
сфер діяльності можна пояснити низкою причин: 

– перенесення акценту з контролю явищ і 
подій, що мали місце в минулому, на аналіз явищ 
і процесів, що можуть виникнути в майбутньому 
періоді; 

– підвищення рівня стратегічної гнучкості 
суб’єкта господарювання; 

– необхідність проведення безперервного 
моніторингу тих змін, які відбуваються у внутріш-
ньому середовищі функціонування підприємства 
та поза його межами; 

– необхідність розроблення ретельно проду-
маної системи заходів, спрямованих на забезпе-
чення можливості підприємства уникати кризових 
ситуацій у майбутньому; 

– необхідність механізму координації у межах 
сформованої системи управління, що пояснюється 
ускладненням наявних систем управління на під-
приємствах виробничої і невиробничої сфери.

Загалом контролінг має здійснюватися з 
обов’язковим урахуванням внутрішніх і зовнішніх 
аспектів діяльності підприємства і в жодному разі 
він не повинен обмежуватися контуром внутріш-
нього середовища функціонування цього суб’єкта 
господарювання.

Серед основних завдань контролінгу Н. Дані-
лочкіна [8] пропонує виділяти насамперед такі 
(рис. 1).

За даними рис. 1 можемо стверджувати, що 
обсяг завдань, що реалізуються контролінгом на 
підприємстві, безпосередньо залежить від таких 
чинників, як: досягнутий фінансовий стан під-
приємства; розуміння керівниками вищої ланки 
управління і власниками підприємства важливості 
впровадження контролінгу; розмір підприємства; 
рівень диверсифікації виробництва та номенкла-
тури продукції, що виготовляється. 

Головна перевага контролінгу полягає в тому, 
що він дає змогу контролювати процес функціо-
нування підприємства і здійснювати розроблення 
управлінських рішень з урахуванням широкого 
спектру параметрів, не лише фінансових і техніч-

них, але й логістичних. З огляду на той факт, що 
логістична діяльність охоплює майже всі процеси 
господарської діяльності, вважаємо, що контролінг 
такої діяльності стає дійсно визначальним у сис-
темі управління підприємством, що функціонує в 
умовах невизначеності зовнішнього середовища. 

Представники сучасної наукової спільноти [5; 
6; 11] часто ототожнюють логістичну діяльність із 
сукупністю таких видів діяльності, як обслугову-
вання споживачів, прогнозування попиту на про-
дукцію, що виготовляється, управління запасами 
незавершеного виробництва, встановлення логіс-
тичних комунікацій, переробка вантажів, обробка 
замовлень, упаковка, поставка запасних частин, 
вибір місць розміщення виробничих і складських 
приміщень, логістика зворотних потоків, управ-
ління перевезеннями вантажів, їх складування і 
збереження. 

О.М. Сумець [15, с. 63] виділяє дещо інший 
набір видів логістичної діяльності: поставки чи 
закупівлі; вхідні транспортні потоки чи вантажні 
перевезення; прийом, складування, контроль 
запасів; комплектація замовлень; вантажна 
переробка матеріалів (переміщення ресурсів у 
процесі операцій, які виконуються в організації); 
зовнішні перевезення; управління фізичним роз-
поділом; переробка, повернення продукції та ути-
лізація відходів (логістика зворотних потоків чи 
зворотна дистрибуція); вибір місць розміщення 
об’єктів логістичної інфраструктури; комунікації 
(інформаційні потоки, що супроводжують матері-
альні потоки). 

Водночас вважаємо, що до логістичної діяль-
ності можуть бути віднесені інші види діяльності 
залежно від обставин, але при цьому досить 
важливо усвідомлювати, що всі вони мають 
виконуватися одночасно для забезпечення 
ефективного матеріального потоку. Це означає, 
що логістична діяльність є досить цілеспрямо-
ваною, а її основною метою може слугувати так 
званий «логістичний мікс»: right product – потріб-
ний товар; right quality – необхідної якості; right 
quantity – у необхідній кількості; right time – у 
потрібний час; right place – у потрібне місце; right 
customer – правильному споживачеві; right cost – 
з потрібним рівнем витрат. 

З огляду на специфіку логістичної діяльності 
будь-якого сучасного підприємства, А. Гукалюк 
[7, с. 37] зазначає, що вона здатна забезпечити 
організацію оптимального управління потоковими 
процесами і логістичними операціями, що здій-
снюються на підприємстві, з метою отримання 
очікуваних фінансових результатів. Все це вказує 
на те, що контролінг: по-перше, дає змогу реально 
оцінити відхилення фактичних показників діяль-
ності підприємства від запланованих з метою 
своєчасного корегування управлінських рішень 
та з обов’язковим урахуванням змін середовища 
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підприємства; по-друге, забезпечує керівників різ-
них ланок управління всією необхідною інформа-
цією для прийняття обґрунтованих та послідовних 
управлінських рішень у сфері логістики, особливо 
в напрямі синхронізації потокових процесів з 
іншими бізнес-процесами, які повсякчас здій-
снюються на підприємстві, незалежно від сфери 
діяльності останнього. 

З огляду на викладене можемо стверджувати, 
що інтеграція логістики і контролінгу на підприєм-
стві має бути спрямована на: визначення страте-
гічних і тактичних цілей підприємства, виявлення 
кризових ситуацій у його діяльності; зменшення 
тривалості виробничого процесу; оптимізацію 
роботи транспортного парку підприємства; визна-
чення «вузьких місць» у діяльності цього суб’єкта 
господарювання; пошук можливостей для скоро-

чення часу доставки матеріальних ресурсів і гото-
вої продукції.

Цілком очевидним є той факт, що впрова-
дження контролінгу логістичної діяльності на будь-
якому сучасному підприємстві потребує створення 
ефективної системи взаємозв’язку між проце-
сом управління основними підсистемами цього 
суб’єкта господарювання і процесом управління 
його логістичною діяльністю зокрема. З огляду на 
це, надзвичайно важливого значення набувають 
такі основні завдання, як: 

– організаційний поділ підприємства (як логіс-
тичної системи) на окремі функціональні під-
системи з обов’язковим визначенням локальних 
цілей і кінцевого результату кожної із них; 

– формування стійких зв’язків із зовнішнім 
середовищем з метою забезпечення стійкості під-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями контролінгу Основні завдання контролінгу 

Облік Збір і обробка первинної інформації. 

Планування 

Інформаційна підтримка під час розроблення базисних 
планів (реалізації та виробництва продукції, інвестицій, 
закупівель тощо). 
Участь у формуванні та вдосконаленні всієї 
«архітектури» системи планування. 
Встановлення потреби в інформації і часі для здійснення 
певних заходів процесу планування. 
Координація процесу обміну інформацією. 
Координація та агрегування окремих планів за часом і 
змістом. 
Перевірка розроблених планів на можливість їх 
реалізації. 
 
Визначення величин, які необхідно контролювати у 
часовому та змістовному вимірі. 
Визначення допустимих меж відхилень для вказаних 
величин. 
Аналіз відхилень, інтерпретація причин відхилень плану 
від факту і формування пропозицій для зменшення 
відхилень. 
 
Участь у розробленні структури інформаційної системи і 
стандартизації інформаційних носіїв та каналів зв’язку. 
Збір та систематизація найбільш вагомих даних для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Розроблення інструментарію для планування контролю і 
прийняття рішень. 
Проведення консультацій із вибору коригуючих заходів. 
 
Визначення допустимих (недопустимих) значень стану 
підприємства. 
Виявлення причин та умов досягнення поточного стану 
підприємства. 
Встановлення певних закономірностей у показниках 
діяльності підприємства. 
 

Контроль 

Інформаційно-
аналітичне 

забезпечення 

Аналіз 

Рис. 1. Основні напрями і завдання контролінгу  
на підприємстві незалежно від сфери його діяльності 

Джерело: розроблено авторами за даними: [8]
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приємства і саморегулювання функціональних 
підсистем логістичної діяльності; 

– здійснення функцій обліку, контролю та ана-
лізу не лише на рівні окремого підприємства, але й 
на рівні його основних функціональних підсистем; 

– забезпечення гнучкого реагування функціо-
нальних підсистем на ринкові умови; 

– забезпечення потрібного резерву ресурсів, 
достатніх для безперервної діяльності підприєм-
ства в умовах невизначеності зовнішнього серед-
овища; 

– забезпечення високого рівня інноваційної 
культури підприємства.

На думку авторського колективу, який очо-
лює Д. Шехтер [16, с. 81], контролінг логістичної 
діяльності забезпечує керівників різних рівнів 
управління інформацією тактичного і стратегіч-
ного планування, контролю і прийняття рішень 
щодо оптимізації потокових процесів, що здій-
снюються в логістичній системі, для забезпе-
чення стійкості функціонування підприємства на 
ринках виробників, постачальників і споживачів. 
Поряд із цим контролінг логістичної діяльності 
здійснює процес управління, координації і контр-
олю за процесом виконання планових завдань і 
прийому коригуючих рішень у разі відхилень від 
планових норм за умови обробки достовірної 
інформації. У стратегічному аспекті контролінг 
логістичної діяльності сприяє управлінню матері-
альними, фінансовими та інформаційними пото-
ками на підприємстві [14, с. 60]. 

Сучасна концепція контролінгу логістичної 
діяльності ґрунтується на таких основних поло-
женнях: 

– контролінг логістичної діяльності спрямова-
ний «в майбутнє»;

– контролінг логістичної діяльності здатний 
забезпечити відповідну інструментальну і мето-
дичну основу для прийняття рішень; 

– контролінг логістичної діяльності є інтегру-
ючою функцією, що спрямована на підвищення 
ефективності управління підприємством;

– розроблення показників-індикаторів дає 
змогу забезпечити пошук «вузьких місць» та 
визначення результатів діяльності підприємства 
загалом. 

З огляду на це можемо стверджувати, що 
об’єктом контролінгу логістичної діяльності може 
виступати система управління логістичною діяль-
ністю на підприємстві, а предметом – консолідація 
інформації про функціонування системи управ-
ління логістичною діяльністю, яка генерується 
безпосередньо із системи контролінгу. 

У цьому контексті логічно буде припустити, що 
головна мета контролінгу логістичної діяльності 
полягає в ефективному управлінні логістичною 
діяльністю підприємства (рис. 2).

Як бачимо з рис. 2, контролінг логістичної 
діяльності може забезпечити узгодженість опера-
ційних процесів і досягнення стратегічних цілей у 
напрямі оптимізації логістичних витрат. Тому впро-
вадження логістичного контролінгу має на меті не 
що інше, як забезпечити координацію логістичних 
процесів, що здійснюються на підприємстві. 

Проведене нами дослідження різних наукових 
джерел із цієї проблематики дає нам змогу пев-
ним чином систематизувати функції контролінгу 
та логістики і визначити перелік основних функцій 
контролінгу логістичної діяльності (табл. 1).

За даними табл. 1 можемо дійти висновку про 
те, що логістичний контролінг є безперервним 
процесом обробки інформації про матеріальні і 
супутні потоки з метою виявлення відхилень фак-
тичних результатів від запланованих та їх можли-
вого усунення в режимі реального часу. З огляду 
на це, основні функції контролінгу логістичної 
діяльності визначаються ключовими показниками 
ефективності такої діяльності на підприємстві. 

Рис. 2. Мета контролінгу логістичної діяльності підприємства 

Джерело: авторське бачення
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Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи викладене, можемо дійти висновку про 
те, що сьогодні розвиток будь-якого підприємства 
передбачає необхідність формування такого меха-
нізму управління внутрішніми бізнес-процесами, 
який здатний забезпечити високий рівень ефек-
тивності господарської діяльності і постійну вза-
ємодію із зовнішнім середовищем з урахуванням 
перспектив динамічного існування у ньому. Одним 
із основних напрямів, що дозволяють реалізувати 
такий підхід, є контролінг, впровадження якого має 
здійснюватися відповідно до індивідуальних осо-
бливостей функціонування кожного окремого під-
приємства. Відсутність достатнього рівня знань 
про зміст цього інструменту управління є одним 
із головних стримуючих факторів використання 
контролінгу на підприємствах нашої держави. 
Тому сьогодні, як ніколи раніше, керівники вищої 
ланки управління мають усвідомлювати той факт, 
що використання інструментів контролінгу логіс-
тичної діяльності дасть змогу своєчасно реагувати 
на тенденції ринку й обирати дійсно ефективні 

стратегії розвитку підприємства в умовах високого 
рівня невизначеності зовнішнього середовища. 
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Таблиця 1
Інтеграція основних функцій контролінгу та логістичної діяльності на підприємстві

Функції контролінгу Функції логістичного контролінгу Функції логістичної діяльності
Інформаційна

Створення і забезпечення 
функцій інформаційної 
системи управління під-
приємством

Раціональна організація руху інформаційних 
потоків. Інформація для здійснення контролю має 
бути актуальною і своєчасною, оскільки процес 
інформаційного забезпечення тісно пов’язаний із 
процесами прийняття рішень на підприємстві

Забезпечує синхронізацію всіх 
логістичних процесів на підпри-
ємстві та ефективну комунікацію 
між ключовими учасниками цих 
процесів

Організаційна
Розроблення та реалі-
зація заходів із впрова-
дженню контролінгу в 
систему управління

Організація спільної узгодженої діяльності між 
усіма структурними підрозділами підприємства

Управлінням матеріальними 
цінностями у сфері постачання, 
виробництва та розподілу

Координаційна
Координація діяльності 
підприємства для досяг-
нення його місії та цілей.

Створення глибокої і синергетичної взаємодії 
логістичної системи з усіма функціональними під-
системами.

Забезпечення процесу злаго-
дженої роботи всіх структурних 
підрозділів підприємства.

Комунікаційна
Забезпечення комуніка-
ційного зв’язку у вну-
трішньому середовищі 
підприємства

Формування ефективних взаємозв’язків між 
структурними підрозділами підприємства, а також 
зв’язків із постачальниками і кінцевими спожива-
чами на основі інтеграції основних бізнес-процесів, 
з обов’язковим використанням сучасних IT-рішень.

Формування різноманітних гос-
подарських зв’язків, їх розвиток, 
корегування і раціоналізація

Прогнозна
Прогнозування найважли-
віших показників діяль-
ності підприємства

Виявлення об’єктивних тенденцій та станів роз-
витку логістичної системи підприємства у май-
бутньому, а також альтернативних шляхів такого 
розвитку та термінів їх здійснення

Прогнозні оцінки потреби та руху 
логістичних потоків.

Планування
Надання інформації для 
складання планів

Планування логістичного бюджету Планування процесу руху мате-
ріального потоку як системи.

Контрольна
Контроль і аналіз показ-
ників діяльності підпри-
ємства

Визначення рівня реалізації планів та поставлених 
завдань. Порівняння різних показників, виявлення 
та аналіз відхилень

Відсутня

Джерело:  авторське бачення
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LOGISTICS ACTIVITY CONTROLLING OF AN ENTERPRISE FUNCTIONING  
IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY: MODERN MANAGEMENT ASPECTS

The given paper is dedicated to the determination of the economic essence of controlling, as well as its 
main areas and objectives. It is revealed that the practical application of controlling tools allows top manage-
ment representatives to timely receive relevant information necessary to form a strategy of enterprise develop-
ment and its further implementation in the context of environmental uncertainty. In addition, it was determined 
that the volume of tasks that are implemented by controlling at an enterprise directly depends on such factors 
as: the financial condition of the enterprise; general understanding of the importance of controlling implemen-
tation by top management representatives and owners of the enterprise; the size of the enterprise; the level of 
diversification of production. 

The necessity of integration of controlling and logistics activity at the enterprise is proved by authors. 
Therefore, the following tasks are becoming extremely important: organizational structure of the enterprise as 
a logistics system into separate functional subsystems, with the obligatory definition of local goals and the final 
result of each of them; the formation of stable relations with the external environment in order to ensure the 
sustainability of the enterprise and self-regulation of functional subsystems of logistics activities; implementa-
tion of functions of accounting, control and analysis not only at the level of an enterprise, but also at the level 
of its main functional subsystems; ensuring flexible response of functional subsystems to market conditions; 
providing the necessary reserve of resources, sufficient for the continuous activity of the enterprise in the con-
ditions of uncertainty of the external environment; ensuring a high level of innovation culture of the enterprise.

Finally, it is concluded that the introduction of logistics activity controlling is able to ensure the coordination 
of the main logistics processes of the enterprise. It is also determined that the logistics activity controlling is 
always directed “to the future”, therefore, it is fully capable of providing the necessary instrumental and meth-
odological basis for making sound management decisions regarding the future directions of the enterprise.


