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Буратчук Н.Ю. Визначення галузевої відповідності 
інструментів контролінгу запасів. 

Стаття присвячена проблемі використання інстру-
ментарію контролінгу на підприємствах різних видів 
економічної діяльності, зокрема, у роздрібній торгівлі. 
Автором запропоновано особливий алгоритм оцінки 
галузевої відповідності інструментів контролінгу та 
проведено його апробацію на прикладі роздрібної 
торгівлі з широким асортиментом. Особлива увага 
приділяється аналізу прикладів практичної реалізації 
інструментів, що описані у вітчизняних та зарубіжних 
літературних джерелах. 
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Буратчук Н.Ю. Определение отраслевого соот-

ветствия инструментов контроллинга запасов. 
Статья посвящена проблеме использования инстру-

ментария контроллинга на предприятиях различных 
видов экономической деятельности, в частности, в 
розничной торговле. Автором предложено особый 
алгоритм оценки отраслевой соответствии инструмен-
тов контроллинга и проведено его апробацию на 
примере розничной торговли с широким ассортимен-
том. Особое внимание уделяется анализу примеров 
практической реализации инструментов, описанных в 
отечественных и зарубежных литературных 
источниках. 
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The article is devoted to the problem of controlling 

instruments implementation on enterprises engaged in 
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compliance  is suggested. Author shows implementation of 
the algorithm for Ukrainian retail sector. Special attention is 
given to controlling instruments implementation case 
studies analysis described in Ukrainian and foreign 
researches. 
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ільовою задачею контролінгу є підви-
щення ефективності бізнесу. Її реалізація 
відбувається за допомогою певних 
інструментів та методів. З огляду на те, 

що контролінг сам по собі є прикладною 
дисципліною, вивчення систем його практичної 
реалізації на підприємстві має дуже велике 
значення. Останнім часом, в літературі пропо-
нується все більша кількість інструментів та 
методів управління та контролінгу. Дуже часто їх 
впровадження призводить до конфлікту цілей. 
Крім того, інструменти, що довели свою ефектив-
ність у одних галузях, часто не приносять 
бажаного ефекту в інших галузях. Тому критич-
ним є оцінка відповідності інструментів 
контролінгу задачам фінансового управління на 
підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Контролінг як сучасна концепція управління є 
об’єктом наукового дослідження багатьох 
науковців. Серед вітчизняних вчених вагомий 
внесок у розвиток науки контролінгу зробили 
С.Г. Фалько, А.М. Кармінський, Н.Г. Данілочкіна, 
Н.В. Чернер, С.Ф. Голов, О.О. Терещенко, І.Е. Да-
видович, Л. Малишева, М. Пушкар, Е.А. Ана-
нькин, Т.Л. Безрукова, І.В. Бородушко, Е.К. Ва-
сильєва, І.Б. Гусєва, А. Дайлен та інші. Проблеми 
використання контролінгу в системі фінансового 
управління запасами залишаються недостатньо 
вивченими, що визначило мету і завдання дос-
лідження. 

Метою статті є вивчення можливості засто-
сування інструментів контролінгу запасів на 
підприємстві роздрібної торгівлі за допомогою 
вивчення описаних у літературі прикладів прак-
тичного впровадження; проведення SWOT-аналізу 
інструментів контролінгу запасів з точки зору 
виконання цілей фінансового управління під-
приємства; ранжування інструментів за їх важ-
ливістю та можливістю використання у роздрібній 
торгівлі для виявлення перспектив подальших 
досліджень. 

Виклад основного матеріалу 

Для проведення оцінки галузевої відповідності 
інструментів контролінгу пропонуємо наступний 
універсальний алгоритм, що може бути засто-
сований для різних видів економічної діяльності: 

Ц 
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1) Проведення оцінки відповідності інстру-
ментів контролінгу певному виду економічної 
діяльності за визначеним набором факторів на 
основі SWOT-аналізу (таблиця 1.). Оскільки сту-
пінь вираженості кожного з факторів є неодна-

ковим, вважаємо за доцільне ввести наступну 
шкалу ранжування ступеня вираженості факторів:  

0  фактор відсутній 
+  фактор існує, вплив слабкий 
++  фактор існує, вплив помірний 
+++  фактор існує, вплив значний 

 
Таблиця 1. Алгоритм проведення оцінки галузевої відповідності інструментів  

контролінгу на основі SWOT-аналізу* 

Складова Код Фактор галузевої відповідності Ступінь впливу 

0 + ++ +++ 

S 
S.01 Відповідність мети інструменту завданням управління      
S.02 Актуальність основної мети інструменту для галузі     
S.03 Можливість самостійного застосування     

W 
W.01 Кількість та значимість припущень     
W.02 Вагомість критичних зауважень до інструменту     
W.03 Складність оцінки результату     

O 

O.01 Наявність успішних прикладів впровадження на 
підприємствах галузі  

    

O.02 Існування адаптованих моделей під галузь або 
можливість адаптації 

    

O.03 Витрати часу та робочої сили на впровадження     

T 

T.01 Чутливість результату до припущення, ймовірність 
спотворення 

    

T.02 Ймовірність конфлікту цілей та інтересів при 
впровадженні інструменту 

    

T.03 Існування іншого інструменту, що може включити той, 
що досліджується 

    

 
*Розроблено автором 

 
 
2) Обробка результатів оцінки шляхом суму-

вання ступеня вираженості факторів по групам 
складових S&O, W&T та знаходження середнього 
значення по групам, поділ інструментів на підгру-
пи «S&O більше середнього», «S&O менше серед-
нього», «W&T більше середнього», «W&T менше 
середнього».  

3) Побудова матриці галузевої відповідності 
інструментів контролінгу та інтерпретація резуль-
татів по квадрантам: 

I – основні інструменти контролінгу для галузі, 
впровадження необхідне 

II – додаткові інструменти контролінгу, впро-
вадження доцільне. Ця група інструментів є 
перспективною, їх розробка має виключне значен-
ня для отримання конкурентних переваг. 

III, IV – допоміжні інструменти контролінгу 
для галузі, впровадження можливе на пізніших 
стадіях розвитку системи контролінгу за умови 
відсутності конфлікту цілей з інструментами пер-
шого та другого квадрантів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Матриця галузевої відповідності інструментів контролінгу (розроблено автором) 

Менше середнього            Більше 
W&

S&
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Апробуємо запропонований алгоритм на при-
кладі галузі роздрібної торгівлі. Оскільки одним із 
найважливіших бізнес-процесів у галузі роздріб-
ної торгівлі, що багато в чому визначає фінансову 
результативність діяльності, є управління запа-
сами, алгоритм стосуватиметься інструментів 
контролінгу запасів. Розглянемо теоретичні мож-
ливості застосування деяких інструментів контро-
лінгу запасів, їх мету та спрямованість, а також 
приклади успішного функціонування на під-
приємствах роздрібної торгівлі. 
 Аналіз ланцюжка вартості за М. Портером 

Мета та спрямованість: аналіз конкретних 
дій компанії щодо створення цінності і конку-
рентних переваг, виділення основних бізнес-
процесів, задоволення кінцевого споживача, ві-
зуалізація моделей матеріального, грошового та 
нематеріального обміну між компанією, клієнтом 
та постачальником [2]. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: можливість виділення основних та 
найбільш важливих видів діяльності, виявлення 
сильних та слабких сторін у бізнес-процесах, 
співставлення з конкурентами у вигляді бенчмар-
кінгу чи з метою злиття підприємств. Оскільки 
успіх підприємства роздрібної торгівлі, що функ-
ціонує в умовах жорсткої конкуренції, напряму 
залежить від створення цінності для великої 
кількості клієнтів, модель Портера може бути з 
успіхом використана. Більшість критичних заува-
жень до моделі Портера зводяться до відсутності 
конкретизації поняття «цінність». На нашу думку, 
«цінність» з точки зору роздрібної торгівлі може 
бути така: зручність місце розташування, дисконт-
ні програми, асортимент, цінова політика, подару-
нки та акційні товари. 

Приклади впровадження у роздрібній торгівлі: 
У літературі описані успішні проекти впроваджен-
ня моделі у роздрібній торгівлі як самостійно 
(Grocery Retail Distribution [4]), так і у комплексі з 
іншими інструментами (Ontario Processing 
Vegetable Growers, California Processing Tomato 
[9]). 
 Оцінювання і всебічний контроль якості 

(TQM) та система постійного вдосконалення 
(кайзен) 
Мета та спрямованість: контроль якості запа-

сів, бізнес-процесів та кваліфікації персоналу, 
управління якістю та її постійне підвищення, за-
безпечення задоволення клієнтів та працівників, 
підвищення фінансової результативності компанії, 
оптимізація використання ресурсів. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: на нашу думку, цінність цих моделей 
для роздрібної торгівлі полягає у можливості 
розподілу сфер відповідальності за якість та 
вдосконалення бізнес-процесів. Крім того, в розд-
рібній торгівлі націнка на товари є, як правило, 
невеликою, тому бізнес-процеси мають відбува-
тися з максимальною результативністю та постій-

но вдосконалюватися для покращення фінансових 
результатів та створення додаткової вартості. 

Приклади впровадження у роздрібній торгівлі: 
У літературі описані успішні проекти впроваджен-
ня моделі у роздрібній торгівлі: продуктові мережі 
та торгівля одягом у Південній Африці та Індії, 
іспанській мережі «Mercadona» [16], роздрібній 
мережі м’ясних виробів у Великобританії [9] та в 
інших [19]. Автори зазначають, що система була 
успішно впроваджена в період фінансової кризи. 
 ABC, XYZ-аналіз 

Мета та спрямованість: класифікація ресур-
сів компанії в залежності від їх важливості, 
характеру їх споживання і точності прогнозування 
змін в їх потребі у майбутньому. 

Можливості застосування у роздрібній тор-
гівлі: оскільки запаси є дуже важливими для роз-
дрібної торгівлі, а асортимент сучасних торгі-
вельних мереж є досить широким, ці методи є 
дуже актуальними з точки зору контролінгу за-
пасів. 

Приклади впровадження у роздрібній торгівлі: 
ABC-XYZ аналіз можна назвати найбільш прак-
тично вивченим та впровадженим з усіх інстру-
ментів контролінгу в роздрібній торгівлі [7]. На 
сьогодні існують розробки на платформі SAP саме 
для роздрібної торгівлі [13]. До того ж, у літера-
турі описані успішні проекти впровадження 
моделі без спеціального програмного забезпечен-
ня (російські та німецькі роздрібні мережі, 
ювелірні магазини та інші [14]). 
 Планування завантаження потужностей 

Мета та спрямованість: мінімізація витрат на 
одиницю продукції, використання ефекту мас-
штабу при розширенні діяльності. 

Можливості застосування у роздрібній тор-
гівлі: більшість науковців схильні вважати, що 
застосування методу роздрібної торгівлі є досить 
обмеженим і може мати місце лише з метою 
мінімізації транспортних витрат. Такі концепції в 
рамках моделі, як, наприклад, фокусування вироб-
ничих потужностей, суперечать концептуальній 
основі роздрібної торгівлі, тому вважаємо, що 
метод сам по собі не є доцільним для запро-
вадження на торгівельному підприємстві. 
 Аналіз вузьких місць 

Мета та спрямованість: виявлення факторів, 
що стримують фінансову результативність та 
факторів, що їй сприяють. Може бути вико-
ристаний як для бізнес-процесів, так і при 
прийнятті управлінських рішень. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: більшість праць у літературі присвячені 
вивченню застосування методу на виробничих 
підприємствах з метою координації виробничої 
програми та можливостей збуту продукції. Однак, 
на підставі вивчення практики впровадження, 
можна стверджувати, що метод може застосо-
вуватись і у роздрібній торгівлі, зокрема, при 
вивченні результативності бізнес-процесів, опти-
мізації плану продажів. Крім того, аналіз вузьких 
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місць може дати відповідь на питання які 
продуктові групи сприяють досягненню ефектив-
ності, і відповідним чином скоригувати маркетин-
гові заходи. 

Приклади впровадження у роздрібній торгівлі: 
У літературі описані успішні проекти впроваджен-
ня моделі у роздрібній торгівлі: Libertyshoes [11], 
бразильська мережа супермаркетів [17], мережа 
торгівлі одягом у Польщі [8] та інші. 
 Діаграма збалансованих переваг 

Мета та спрямованість: застосування 
найбільш досконалих та доречних засобів досяг-
нення цілей через оцінку бізнес-процесів за 
допомогою ключових показників ефективності (як 
фінансових, так і нефінансових). 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: За моделлю, основними проявами успіху 
є якість, швидкість і мінімізація витрат. Така 
система трьох взаємопов'язаних цілей має досить 
універсальне застосування. Крім того, діаграма в 
першу чергу була розроблена як інструмент 
логістичного контролінгу, тому вважаємо, що він 
може бути успішно впроваджений у роздрібній 
торгівлі. 

Приклади впровадження у роздрібній торгівлі: 
система не набула поширення у науці та практиці 
контролінгу та управління. Як правило, діаграма 
збалансованих переваг знаходить своє відобра-
ження як частина збалансованої системи показ-
ників, а саме у її логістичному аспекті, оскільки 
автономне застосування може призвести до 
конфлікту цілей. 
 Збалансована система показників та її 

модифікації 
Мета та спрямованість: оцінка ефективності 

компанії за допомогою фінансових та не фінан-
сових показників, прив’язка діяльності під-
приємства до стратегічних цілей. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: збалансована система показників є ще 
одним дуже універсальним інструментом контро-
лінгу і може бути успішно застосована для 
торгівельного підприємства. 

Приклади впровадження у роздрібній торгівлі: 
можна сказати, що система довела свою резуль-
тативність у всіх галузях промисловості, в тому 
числі і у роздрібній торгівлі: Сommercial 
tradeunion of Сroatia [3], Regional Airline, Philips 
Electronics [5], Rang Dong Plastic [16] та інші. 
Порівняно з іншими інструментами оцінки ефек-
тивності, приклади успішного впровадження 
збалансованих моделей показників у секторі 
роздрібної торгівлі найбільше описані у літера-
турі. 
 Референтна модель ланцюга поставок (SCOR 

Model) 
Мета та спрямованість: стандартизація, мож-

ливість бенчмаркінгу та використання досвіду 
інших компаній, опис взаємозв’язку між учасни-
ками бізнес-процесів, типізація бізнес-функцій і 
бізнес-процесів з управління ланцюгами поставок, 

оцінка результативності поточної діяльності, оцін-
ка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів 
компанії. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: загалом, модель була створена як універ-
сальна для різних галузей. На сьогодні розроблені 
еталонні схеми організації бізнесу для конкретних 
галузей на основі реального досвіду впровадження 
в різних компаніях по всьому світу, що включають 
перевірені на практиці процедури і методи управ-
ління. У моделях визначено типові бізнес-
процеси, горизонтальні і вертикальні зв'язки та 
бізнес-правила, що діють в різних областях. 
Впровадження референтних моделей дозволить 
торгівельним підприємствам почати розробку 
власних моделей на основі вже готового набору 
функцій і процесів. 

Приклади впровадження у роздрібній торгівлі: 
У літературі описані успішні проекти впроваджен-
ня моделі у роздрібній торгівлі: Grocery Retail 
Distribution [10], Burtonshop, Wall-Mart, 
Amazon.com [7] та інші. У рамках України та Росії 
модель не набула поширення. На нашу думку, це 
може бути пояснено особливостями вітчизняного 
та російського бізнесу як ринку, що розвивається, 
та нижчою купівельною спроможністю населен-
ня., адже модель є шаблонною лише для США та 
Європи. 
 Таблиця логістичних показників 

Мета та спрямованість: оцінка ефективності 
логістичних процесів на підприємстві на основі 
системи особливих показників, підбір таких по-
казників та визначення найважливіших. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: На нашу думку, цей підхід є більш 
відповідним для постачальників логістичних пос-
луг, так як жоден з показників не має безпо-
середнього відношення до ефективності процесів 
закупівлі та збуту. Показники, що пропонуються в 
рамках підходу, можуть також бути використані в 
рамках логістичного аспекту збалансованої систе-
ми показників. 
 Метод АВС 

Мета та спрямованість: найбільш об’єктивна 
оцінка собівартості за видами діяльності, визна-
чення місць виникнення витрат, об’єктивний 
розподіл непрямих витрат. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: на нашу думку, оскільки цей метод не 
вимірює будь-які інші параметри, пов'язані з 
часом, якістю і кількістю товарів у певний 
проміжок часу, він не може бути універсальним 
інструментом контролінгу запасів у роздрібній 
торгівлі. Тим не менше, метод може бути викори-
станий з метою визначення «вузьких місць», тобто 
частини асортименту, що при невеликій прибутко-
вості спричиняє додаткові накладні витрати, а 
також місця виникнення таких витрат. 

Приклади впровадження у роздрібній торгівлі: 
можна сказати, що апробація методу ABC 
достатньо широко описана у літературі, що є 
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наслідком популярності моделі. Серед прикладів 
такої апробації у роздрібній торгівлі можна 
виділити так приклади як Petroleum Retail [6], 
Hilco Retail [12], Pickand Mixconfectionery [18] та 
інші. 
 Метод доданої економічної вартості (EVA) 

Мета та спрямованість: оцінка ефективності 
з точки зору створення додаткової вартості для 
інвестора, мотивація менеджменту на прийняття 
ефективних управлінських рішень, оцінка ефек-
тивності як компанії в цілому, так і окремих 
підрозділів чи проектів. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: концепція вартісно-орієнтованого менед-
жменту є досить універсальним інструментом як 
для виробничих, так і для торгівельних під-
приємств. На нашу думку, з точки зору 
підприємств роздрібної торгівлі, показник EVA 
може бути з успіхом використаний для порівняння 
фінансової результативності окремих магазинів та 
перетворення їх на центри фінансової відповідаль-
ності. Наприклад, така система успішно функ-
ціонує у німецькому секторі «дрогері». 
 Модель EQQ 

Мета та спрямованість: оптимізація пропор-
ції між двома групами витрат (завезення ТМЦ та 
їх зберігання) у такий спосіб, щоб сума витрат 
була мінімальна. 

Можливості застосування у роздрібній тор-
гівлі: на основі вивчення зарубіжної літератури 
можна зробити висновок, що модель не є по-
пулярною серед практиків через її складність та 
значимість припущень. 
 Оцінка запасів у вибутті різними методами 

Мета та спрямованість: оцінка собівартості 
продукції за звітний період. Мета такої оцінки 
залежить від обраного методу – порівняння обсягу 
продажу з середньою вартістю запасів, з ринко-
вою вартістю запасів на дату прибуття чи на 
останню звітну дату та інше. 

Можливості застосування у роздрібній тор-
гівлі: на відміну від бухгалтерського обліку,оцінка 
запасів для цілей контролінгу може застосову-
ватись за різними методами залежно від інфор-
мації, яка потрібна для прийняття управлінських 
рішень. 
 Оцінка чистої реалізаційної вартості запасів 

Мета та спрямованість: об’єктивне відобра-
ження активів підприємства на звітну дату, 
визначення знецінення запасів або приросту їх 
первісної вартості. 

Можливості застосування у роздрібній 
торгівлі: метод повинен застосовуватись у роз-
дрібній торгівлі за вимогами П(С)БО [1]. Попри 
те, що така необхідність визначена нормативними 
документами, методики та рекомендації щодо 
визначення чистої реалізаційної вартості зали-
шаються неописаними у літературі.  Крім того, 
завдяки постійному порівнянню історичної та 
ринкової вартості запасів, можна зробити вис-
новок щодо динаміки їх знецінення чи 
подорожчання з метою використання отриманої 
інформації для цілей оптимізації. 
 Модель Вільсона (EOQ) та її модифікації, інші 

моделі руху оптимізації залишків запасів у 
відповідності до попиту для максимізації 
продажу 
Мета та спрямованість: визначення опти-

мального залишку запасів у кожен момент часу з 
урахуванням строку зберігання, попиту та темпів 
росту обсягу продажу та частки ринку. 

Можливості застосування у роздрібній тор-
гівлі: на нашу думку, розробка пропозицій щодо 
оптимізації запасів є одним з основних завдань 
контролінгу запасів у роздрібній торгівлі з огляду 
на їх велике значення для цієї галузі. Більшість 
існуючих моделей базуються на припущеннях, що 
обмежує їх користь. Вивчаючи висвітлені у 
літературі приклади впровадження моделей [15], 
можна зробити висновок, що автори досліджують 
лише невелику частину запасів, а в умовах гострої 
конкуренції та постійного розширення асорти-
менту впровадження існуючих моделей опти-
мізації може бути досить трудомістким і втрачати 
свою актуальність з плином часу. 

За результатами проведеного дослідження 
літератури, аналізу позитивних та негативних 
сторін інструментів контролінгу запасів та можли-
востей застосування у галузі роздрібної торгівлі, 
підсумуємо отримані висновки у вигляді SWOT-
аналізу інструментів контролінгу запасів з точки 
зору відповідності виду економічної діяльності 
(таблиця 2). 

 
Таблиця 2. SWOT-аналіз інструментів контролінгу запасів для роздрібної торгівлі* 

 Сильні сторони Слабкі сторони Можливості Загрози 

Інструмент S.01 S.02 S.03 W.01 W.02 W.03 O.01 O.02 O.03 T.01 T.02 
T.0
3 

Аналіз 
ланцюжка 
вартості за 

М. Портером 

+ + 0 ++ +++ +++ + 0 +++ +++ ++ ++ 

TQM та 
кайзен 

+ ++ 0 + ++ +++ + 0 +++ +++ + +++ 
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Продовження табл. 2 

ABC, XYZ-
аналіз 

+++ +++ ++ + 0 0 +++ +++ + ++ 0 + 

Планування 
завантаження 
потужностей 

0 0 0 ++ ++ + 0 0 + +++ 0 + 

Аналіз 
вузьких місць 

+ ++ + ++ ++ + ++ 0 +++ ++ + +++ 

Діаграма 
збалансованих 

переваг 
+ + + ++ ++ ++ 0 + +++ ++ +++ +++ 

Збалансована 
система 

показників та 
її модифікації 

+++ +++ +++ + +++ ++ +++ +++ + ++ +++ 0 

Референтна 
модель 

ланцюга 
поставок 

(SCOR Model) 

++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ + +++ +++ 0 

Таблиця 
логістичних 
показників 

++ ++ + ++ ++ 0 + +++ +++ ++ +++ +++ 

Метод АВС ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ + +++ + 0 

Метод 
доданої 

економічної 
вартості 
(EVA) 

+++ +++ +++ +++ + 0 ++ +++ ++ +++ +++ + 

EOQ та інші 
моделі 

оптимізації 
+++ +++ ++ +++ +++ ++ + ++ 0 +++ +++ 0 

Модель EQQ ++ + ++ +++ +++ +++ 0 + 0 +++ +++ 0 

Оцінка 
запасів у 
вибутті 
різними 

методами 

+++ +++ +++ + 0 0 +++ ++ +++ + 0 0 

Оцінка чистої 
реалізаційної 

вартості 
запасів на 

звітну дату 

+++ +++ +++ ++ + 0 +++ 0 ++ ++ 0 0 

 
*Складено автором 

 
 
Ранжування факторів за запропонованою шка-

лою було проведене експертним шляхом на основі 
вивчення літературних джерел. Обробка резу-
льтатів ранжування факторів по груп складових 

S&O, W&T, знаходження середнього значення по 
групам та поділ інструментів на підгрупи 
наведений нижче. 

 
Таблиця 3. Обробка результатів ранжування факторів по групам складових S&O, W&T та поділ 

інструментів на підгрупи* 

Інструмент S&O W&T група за S&O група за W&T 
Аналіз ланцюжка вартості за М. Портером 6 15 менше середнього більше середнього 

TQM та кайзен 7 13 менше середнього більше середнього 
ABC, XYZ-аналіз 15 4 більше середнього менше середнього 

Планування завантаження потужностей 1 9 менше середнього менше середнього 
Аналіз вузьких місць 9 11 менше середнього більше середнього 

Діаграма збалансованих переваг 7 14 менше середнього більше середнього 
Збалансована система показників 16 11 більше середнього більше середнього 
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Продовження табл. 3 

Референтна модель ланцюга поставок 
(SCOR) 

14 13 більше середнього більше середнього 

Таблиця логістичних показників 12 12 більше середнього більше середнього 
Метод АВС 13 11 більше середнього більше середнього 

Метод доданої економічної вартості (EVA) 16 11 більше середнього більше середнього 
EOQ та інші моделі оптимізації 13 11 більше середнього більше середнього 

Модель EQQ 7 15 менше середнього більше середнього 
Оцінка запасів у вибутті різними методами 17 2 більше середнього менше середнього 

Оцінка чистої реалізаційної вартості 
запасів 

14 5 більше середнього менше середнього 

Середнє значення 11 11 - - 

 
*Складено автором 

 
 
За результатами ранжування побудуємо мат-

рицю відповідності інструментів контролінгу 
запасів для галузі роздрібної торгівлі. 

 
 

 ABC, XYZ-аналіз 
 Оцінка запасів у вибутті 

різними методами 
 Оцінка чистої реалізаційної 

вартості запасів 

 Збалансована система 
показників 

 та її модифікації 
 Референтна модель ланцюга 
 поставок (SCOR) 
 Таблиця логістичних показників 
 Метод АВС 
 Метод доданої економічної 
 вартості (EVA) 
 EOQ та інші моделі оптимізації 

 Планування завантаження 
потужностей 

 Аналіз ланцюжка вартості 
 TQM та кайзен 
 Аналіз вузьких місць 
 Діаграма збалансованих переваг 
 Модель EQQ 
 
 
 

Рис. 2. Матриця відповідності інструментів контролінгу запасів  
для галузі роздрібної торгівлі 

 
 
Отже, як підсумок проведеної оцінки 

відповідності інструментів контролінгу можемо 
сформулювати наступні висновки: 

1) Основними інструментами контролінгу 
запасів для галузі роздрібної торгівлі є ABC та 
XYZ аналіз, оцінка запасів у вибутті різними 
методами та оцінка чистої реалізаційної вартості.  

2) Дуже бажаним і доцільним є 
впровадження таких додаткових інструментів 
контролінгу запасів для роздрібної торгівлі як 
збалансована система показників,  референтна 
модель ланцюга поставок (SCOR), таблиця 
логістичних показників, метод АВС, EVA та 
моделей оптимізації залишку запасів. 

3) Впровадження інших інструментів мож-
ливе як допоміжних. 

 

 

Висновки 

В зв’язку з великою кількістю існуючих 
інструментів контролінгу запасів виникає необ-
хідність їх детального відбору та ранжування в 
залежності від того, наскільки їх застосування 
може бути корисним для цілей фінансового 
управління у тій чи іншій галузі. Автором 
розроблено методичний підхід до визначення 
галузевої відповідності інструментів контролінгу 
на прикладі роздрібної торгівлі, що використо-
вуються в процесі управління запасами. Запропо-
нований алгоритм базується на оцінюванні 
інструментів контролінгу за визначеним набором 
параметрів, ранжуванні їх в залежності від вияв-
лених сильних та слабких сторін і побудові 
матриці доцільності використання інструментарію 
контролінгу на підприємствах різних видів 
економічної діяльності. Це дозволить підвищити 
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прозорість вибору інструментів контролінгу 
відповідно до потреб фінансового управління та 
особливостей секторів економіки. Перспективи 
подальших досліджень полягають у апробації 

алгоритму для інших видів економічної діяльності 
та удосконаленні запропонованого набору факто-
рів в залежності від цілей фінансового управління 
підприємств інших галузей. 
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