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ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКИ В КОНТРОЛІНГУ АГРАРНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
Контролінг це − орієнтована на досягнення цілей інтегрована 

система інформаційно-аналітичної й методичної підтримки керівників 

у процесі планування, контролю, аналізу й прийняття управлінських 
рішень у всіх функціональних сферах діяльності підприємства [1, 2]. 

Інструментом оперативного контролінгу є побудова системи 

управлінського обліку, що надає інформацію, котра необхідна для 

визначення потреби в використанні певної функції контролінгу в 
рамках управління логістичною системою. У системі оперативного 

контролінгу, розглядаються економічні процеси короткострокового 

періоду.При оперативному плануванні, контролі та регулюванні 
виходять з ресурсів, що є на виробництві.  

Методи оперативного контролінгу слугують спеціалісту з 

контролінгу засобом активного управління прибутком. Регулювання 

виробничого процесу здійснюється шляхом безперервного 
співставлення даних що плануються з фактичними. Дані що 

заплановані порівнюються, по можливості щомісячно з нормативними 

величинами для цілей оперативного вирішення відхилень. 
Оперативний аналіз та інструменти є важливими складовими 

концепції контролінгу. Ці інструменти придатні перш за все для 

вирішення проблем, що виникають на підприємстві і виявленні 
“вузьких” місць, що заважають досягненню поставлених цілей. Щоб 

краще керувати підприємством в майбутньому, необхідно 

впроваджувати нові або додаткові методи та інструменти. Слід 

підтримувати рівновагу між оборотом, затратами та прибутком. 
Відхилення мають бути вчасно виявлені, щоб керівництво 

підприємства могло своєчасно здійснити регулюючі дії [2]. 

Стратегічне управління підприємством є одним з найвищих 
рівнів управління, що здійснюється керівництвом. Логістика та 

стратегічне управління аграрного підприємства спрямовані на: 
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-  досягнення максимального результату від виробництва та 

реалізації сільськогосподарської продукції; 

- маневреність, максимальну адаптацію підприємства на змін 
ситуації на ринку; 

- збільшення долі та поваги на ринку; 

- збільшення стійкості конкурентних переваг; 
- збереження та ствердження репутації серед партнерів, 

конкурентів та споживачів сільськогосподарської продукції. 

Логістична система – це послідовність дій підприємства, що 
пов’язані між собою та мають на меті виконання функцій логістики. 

Ключова роль в таких системах належить інформації. Структура, 

котра поєднується інформацією для виконання логістичних систем є 

логістичною інформаційною системою. Ця система має виконувати 
такі функції: 

- оптимальне розподілення виробничих ресурсів; 

- погодження операцій між собою; 
- безпосередньо сам логістичний процес; 

- спостереження з метою перевірки [3]. 

В ході стратегічного планування визначають структуру та 
обсяги виробничої програми (асортимент продукції), структуру та 

обсяги виробничого потенціалу. 

В рамках планування продуктової програми визначаються 

культури, що мають вирощуватись на аграрному підприємстві у 
контексті ринків збуту продукції. 

Планування потенціалу є плануванням виробничих  

потужностей та персоналу підприємства. 
Крім цього стратегічне планування розглядає планування 

системи управління підприємством, а саме: планування інформаційної 

системи менеджменту. 

Управління продуктовою програмою можна розглядати як 
управління полями бізнесу. В контоллінгу виділяють такі 

характеристики, котрі визначають сутність поля бізнесу як: 

- виконує самостійні ринкові задачі за допомогою власних 
продуктів в межах  визначених цілей; 

- має чітке визначення зовнішніх конкурентів; 

- має відносну господарську самостійність при реалізації 
ключових господарських функцій; 

- несе відповідальність за результати господарської діяльності; 



Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, 

 аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки  

 

 72 

- має при необхідності власну систему планування, обліку та 
контролю. 

Вся сукупність продукції, що вирощується на аграрному 

підприємств, знаходиться на різних стадіях життєвого циклу. Тому 

управління стратегічними полями бізнесу передбачає облік стадії 
життєвого циклу та погодження продуктової програми для досягнення 

цілей підприємства. В рамках оперативного контролліну аналіз 

продуктової програми здійснюють з використанням суми покриття. 
Інформаційній логістиці в розв’язанні зазначених задач 

належить ключова роль постачальника первинних даних про всі 

бізнес-процеси на підприємстві. Рівень розвитку інформаційної 
логістики на аграрному підприємстві визначає успішність та 

ефективність менеджменту та основі використання контроллінгу.  

Розвиток інформаційної логістики аграрного підприємства 

сприяє розповсюдженню контролінгу в практичний менеджмент. 
Основною функцією контролінгу є забезпечення інформацією про 

стан зовнішнього та внутрішнього середовище аграрного 

підприємства, особливо це стосується впровадження інновацій, що є 
однією з умов збереження ринкових позицій. 

Отже, інформаційна логістика є інструментом і стратегічного і 

оперативного контролінгу. Вона дозволяє моделювати інформаційні 

потокові процеси господарсько - екномічної діяльності виробництва. 
Логістична інформаційна система аграрного підприємства спрямована 

на підвищення ефективності діяльності підприємства. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ  

КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» 

 
Вимоги до послуг питного водопостачання: висока якість води, 

безперервність, надійність, обґрунтована ціна, екологічність, проте, 

галузь водопостачання та водовідведення, враховуючи її фінансовий 

стан, є найбільш технічно відсталою з багатьма проблемами, які 
останнім часом загострилися, що підтверджується результатами 

аудиторських перевірок контрольно-ревізійних служб. 

Результати аудиторських перевірок та фінансової звітності 
свідчать, що системними причинами кризового стану підприємств 

водопостачання та водовідведення є: 

1. залежність галузі від цінової політики в паливно-
енергетичному комплексі (енергетична складова в собівартості послуг 

з теплопостачання становить близько 70%, послуг з водопостачання - 

близько 60%); 

2. зростання фактичної собівартості послуг за рахунок 
непродуктивних витрат і втрат (втрати води в середньому становлять 

до 40%, втрати тепла до 25%); 

3. недостатній контроль з боку місцевих органів влади за 
ефективністю використання підприємствами матеріальних, 

фінансових і трудових ресурсів; 

4. надмірна політизація процесу тарифного регулювання в 

житлово-комунальній сфері [1]. 
Вимоги до послуг питного водопостачання: висока якість води, 

безперервність, надійність, обґрунтована ціна, екологічність. 

Понад 90% забруднених стоків дають водоканали міст області та 
промислові підприємства гірничо-видобувного та металургійних 

комплексів м. Дніпро, Дніпродзержинська, Нікополя та Кривого Рогу.  

Залишається гострою проблема скиду у водойми високо 
мінералізованих шахтних та кар’єрних вод Кривого Рогу та Донбасу. 
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