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Монографію М. В. Тарасюка 
присвячено актуальній теоре-
тичній та прикладній проблемі – 
дослідженню методологічних 
основ контролінгу та розроб-
ленню практичних рекоменда-
цій щодо його впровадження в 
управління торговельними ме-
режами.  

Торговельний бізнес є важ-
ливою складовою соціально-
економічної системи держави, 
він впливає на рівень життя на-
селення та забезпечення сталого 
розвитку будь-якої країни. 

У нашій державі умови ве-
дення торговельного бізнесу 
постійно ускладнюються, що, з 
одного боку, спричинено нега-
тивним впливом світової фінан-
сово-економічної кризи, а з 
іншого – посиленням конку-
ренції та зростанням вимог спо-
живачів до якості обслугову-
вання та обсягів торговельних і 
супровідних послуг. Полегшити 
управління торговельним бізне-
сом можна завдяки запровад-
женню контролінгу. 

Нові завдання та пробле-
ми, які виникають перед ме-
неджерами та власниками віт-
чизняних суб’єктів торговель-
ного бізнесу актуалізують впро-
вадження контролінгу в управ-
ління ними та розвиток контро-
лінгового інструментарію. 

Суб’єкти мережевого тор-
говельного бізнесу становлять 
значну частку в загальній кіль-
кості суб’єктів підприємництва 
в нашій державі, але розробка 
теоретико-методологічних про-
блем контролінгу в торговель-
ній сфері на сьогодні зали-
шається однією з найменш дос-
ліджених наукових проблем. 

У торговельному бізнесі 
зайнята значна кількість насе-
лення України, саме це й ак-
туалізує пошук та впроваджен-
ня сучасних інструментів управ-
ління персоналом і стимулю-
вання діяльності співробітників. 
Найбільш ефективно органі-
зувати цей процес у торговель-
ному бізнесі можна за допомо-
гою впровадження контролінгу. 
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Монографія складається з 
чотирьох частин. Автором вис-
вітлено широке коло теоретико-
методологічних і практичних 
питань щодо розвитку контро-
лінгу на сучасних торговельних 
підприємствах. У першій час-
тині досліджено становлення 
контролінгу в торговельному 
бізнесі України, історичні ас-
пекти його розвитку в управ-
лінні суб’єктами господарю-
вання; надано визначення кон-
тролінгу в управлінні торго-
вельними мережами; визначено 
його місце в управлінні; обґрун-
товано систему цілей, об’єкти 
та принципи контролінгу; виз-
начено підсистеми, види та 
форми контролінгу в торгівлі 
тощо. Перша частина дозволяє 
сформувати уявлення про цю 
управлінську категорію в мере-
жевому торговельному бізнесі. 

У другій частині обґрун-
товано етапи впровадження та 
механізм функціонування кон-
тролінгу в торговельних мере-
жах; визначено основні показ-
ники оцінки діяльності торго-
вельної мережі, а також особ-
ливості реалізації управлінсь-
ких функцій планування та кон-
тролю, що дозволяє забезпе-
чити ефективне функціонуванн-
ня цієї управлінської технології 
в торговельних мережах. 

Третя частина розкриває 
сутність та елементи інформа-
ційного забезпечення контро-
лінгу; особливості врахування 
факторів зовнішнього середови-
ща торговельної мережі, а та-

кож особливості управлінського 
обліку в умовах контролінгу; 
механізми оптимізації системи 
інформаційних поттоків, що 
забезпечує пошук, збирання, 
групування, аналітичну оброб-
ку, зберігання та поширення 
інформаційних даних щодо ос-
новних показників діяльності 
суб’єкта мережевого торговель-
ного підприємництва. 

У четвертій частині об-
ґрунтовано місце підрозділу 
контролінгу в організаційній 
структурі торговельної мережі; 
визначено основні засади орга-
нізації роботи підрозділу кон-
тролінгу; наведено бізнес-мо-
дель торговельної мережі; виз-
начено особливості формування 
звітності служби контролінгу, а 
також розроблено методологіч-
ні засади оцінки ефективності 
контролінгу в торговельних ме-
режах. 

Результати дослідження тео-
ретико-методологічних проблем 
контролінгу, висвітлені у мо-
нографії, мають не тільки нау-
кову цінність, а й дають змогу 
успішно розв’язувати пробле-
ми, пов’язані із застосуванням 
на практиці механізму та інстру-
ментарію контролінгу. Серед 
результатів дослідження особ-
ливу практичну цінність мають: 
рекомендації автора щодо струк-
турно-логічної послідовності 
впровадження контролінгу, фор-
мування механізму його функ-
ціонування; система основних 
показників торговельних мереж; 
інструментарій контролінгу в 
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торгівлі; формування системи 
інформаційного забезпечення 
контролінгу та його автома-
тизації; організація моніторингу 
факторів зовнішнього середо-
вища та управлінського обліку; 
формування пакету внут-
рішньокорпоративних регламен-
туючих документів щодо контро-
лінгу; розроблена автором мо-
дель компетенцій контролерів; 
позиціювання служби контро-
лінгу, її складу та структури  
в торговельних мережах.  

Монографія містить поло-
ження, що мають наукову но-
визну. Автором було вдоскона-
лено визначення терміну "кон-
тролінг", запропоновано нові 
форми організації та об’єкти 
контролінгу; розширено перелік 
його функцій; розроблено ста-
тико-динамічну бізнес-модель 
та модель компетенцій контро-
лерів, які доцільно використо-
вувати в практичній діяльності 
торговельних мереж. Моно-
графія підготовлена за резуль-
татами опрацювання широкого 
кола наукових праць вітчиз-
няних і зарубіжних дослідників, 
зокрема: А. Андронової, Ю. Аніс-
кіна, А. Карминского, А. Пав-

лової, Є. Печатнової, О. Тере-
щенка, Д. Хана, С. Фалька, 
Х. Хунгенберга, Н. Шульги та ін. 

Разом із тим монографія 
містить окремі неточності, які 
мають дискусійний характер. 
Доречно було б приділити біль-
ше уваги проблемам контро-
лінгу не тільки в крупних тор-
говельних мережах, а й у малих 
і середніх суб’єктах мережевого 
торговельного бізнесу. 

Отже, монографія М. В. Та-
расюка є актуальним і ком-
плексним науковим досліджен-
ням, відрізняється глибиною 
висунутих теоретичних поло-
жень і конструктивними прак-
тичними рекомендаціями. Вона 
може стати у нагоді науковцям, 
викладачам і студентам, а та-
кож бути використана у прак-
тичній діяльності менеджерами, 
контролерами і власниками віт-
чизняних суб’єктів торговель-
ного бізнесу. 
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