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У статті розглянуто теоретичні аспекти контролінгу в системі управління підприємством. У роботі
доведено необхідність застосування концепції контролінгу як ефективного інструменту управління
підприємствами.
Останнім часом у великих підприємств з'явився значний інтерес до контролінгу як однієї із систем
успішного управління підприємством. Проведені дослідження на підприємствах показали, що застосування
технології контролінгу в процесі управління підвищило ефективність менеджменту.
Контролінг з кожним днем набуває все більшої важливості та необхідності, тому що він дає
можливість підлаштовувати плани та цілі компанії до мінливих умов зовнішнього середовища на основі
його майбутнього стану.
На сьогодні контролінг є ефективним інструментом управління на підприємствах. На основі зібраної
та проаналізованої доступної інформації контролінг дозволяє передбачити майбутній стан. Контролінг з
кожним днем набуває все більшої важливості і необхідності, оскільки він дає можливість підлаштовувати
плани і цілі компанії, до мінливих умов навколишнього середовища на основі таких передбачень.
Контролінг дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненням як стратегічних, так і
оперативних цілей діяльності підприємства.
Сферою застосування даної концепції є як зовнішнє так і внутрішнє середовище організації, і головними
його цілями, можна назвати забезпечення стабільності підприємства, антикризові заходи та недопущення
банкротства.
Окреслено основні причини необхідності використання контролінгу на підприємствах. Визначено
основні функції та підсистеми контролінгу на підприємстві. Контролінг забезпечує методичну та
інструментальну базу для підтримки основних функцій менеджменту: планування, контролю, обліку і
аналізу, а також оцінки ситуації для ухвалення управлінських рішень.
Контролінг покликаний допомогти підприємству ефективно використовувати наявний потенціал і
створювати нові умови успішної діяльності в перспективі. Контролінг в стратегічній сфері виступає як
«внутрішній консультант» вищого керівництва і власників господарюючого суб'єкта при постановці
стратегічних цілей і завдань і їх досягненні.
Доведено, що система контролінгу формує систему ефективного управління підприємством і
забезпечує координацію управлінської системи в цілому, що в свою чергу скорочує витрати часу на
ухвалення управлінських рішень.
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ВСТУП
Останнім часом у великих підприємств з'явився значний інтерес до контролінгу як
однієї із систем успішного управління підприємством. Проведені дослідження на
підприємствах показали, що застосування технології контролінгу в процесі управління
підвищило ефективність менеджменту. Одним з найважливіших напрямків
вдосконалення планування, обліку, контролю і аналізу фінансово-господарської
діяльності підприємства є концепція контролінгу, яка нещодавно почала
використовуватися в теорії і практиці управління. Теоретичні основи концепції

Вісник СумДУ. Серія «Економіка», № 4’ 2020

15

контролінгу закладені Д. Ханом, Й. Вебером, П. Хорватом і рядом інших зарубіжних
авторів [14]. Поняття «контролінг» як наукова категорія уточнювалося А. Дайленом,
Р. Манномом, Е. Маєром, а також українськими вченими Альошиним С. Ю.,
Загорулько В. Л., Кузьминчук Н. В. та ін.[7, 8, 9, 10]. Розглядаючи контролінг як новий
для українських промислових підприємств інструментарій в системі менеджменту,
необхідно відзначити неоднозначне визначення контролінгу як в науковій літературі,
так і на практиці. На сьогодні існує безліч визначень поняття «контролінг», але в
цілому вони зводяться до того, що контролінг – це система управління підприємством,
яка заснована на зборі, обробці, аналізі та оцінці інформації, що використовується на
підприємстві з метою підвищення ефективності діяльності як усього підприємства, так
і реалізації поставлених перед підприємством окремих стратегічних та оперативних
цілей і завдань.
Контролінг з кожним днем набуває все більшої важливості і необхідності, оскільки
він дає можливість підлаштовувати плани і цілі компанії, до мінливих умов
навколишнього середовища на основі передбачення його майбутнього стану через збір
та аналіз доступної інформації. Тому на сьогодні контролінг є ефективним
інструментом управління на підприємствах.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідити контролінг як один з нових інструментів ефективного
управління на підприємствах.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією з головних причин виникнення і впровадження концепції контролінгу стала
необхідність у системній інтеграції різних аспектів управління бізнес-процесами в
організаційній системі. Контролінг забезпечує методичну та інструментальну базу для
підтримки основних функцій менеджменту: планування, контролю, обліку і аналізу, а
також оцінки ситуації для ухвалення управлінських рішень.
Контролінг дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненням як
стратегічних, так і оперативних цілей діяльності підприємства. Метою стратегічного
контролінгу є забезпечення виживання підприємства і відстеження руху підприємства
до наміченої стратегічної мети розвитку. Мета оперативного контролінгу – створення
системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також прийняття
своєчасних рішень щодо оптимізації співвідношення «витрати – прибуток» [1, 2, 17].
Оскільки цілі підприємства залежать від безлічі факторів, то і функцій контролінгу
може бути величезна кількість, вони постійно доповнюються і змінюються за змістом.
Перелічимо основні функції контролінгу:
Функції контролінгу

Методична
(концептуальна)

Координуюча

Акумулююча

Регулятивна

Консультативна

Рисунок 1 – Функції контролінгу [14, 16, 17]
Методична (концептуальна) функція – пошук, моніторинг, аналіз і вибір
найкращих методів управлінського обліку, планування та управлінського аналізу,
методів організаційної побудови підприємства для досягнення цільових показників.
Координуюча (комунікаційна) функція – узгодження стратегічного і оперативного
планування, взаємозв’язок у розрізі організаційної структури підприємства цілей,
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планів і бюджетів по підрозділах і ієрархічній структурі підприємства, врегулювання
бюджетів підприємства з точки зору заявлених керівництвом цілей на основі аналізу
резервів, перевірка єдності та несуперечності цілей і цільової картини (місії)
організації.
Акумулююча функція – ідентифікація інформаційних потреб в ієрархії
підприємства, селекція, обробка, поставка релевантної інформації з інформаційних
сфер.
Регулятивна (навігаційна) функція – проведення порівняльного аналізу за
ключовими показниками діяльності підприємства, передача сигналів керівництву при
виявлення істотних несприятливих чи сприятливих відхилень, виявлення причин
відхилень.
Консультаційна функція – реалізація методів управлінського аналізу на практиці
при підготовці та обґрунтуванні управлінських рішень [10, 12].
Серед основних причин, чому зараз такий економічний механізм як контролінг стає
все більш необхідним на підприємстві можна виділити наступне:
1. Будь яка фірма в сучасних умовах мінливості адаптується до зовнішнього і
внутрішнього середовища під дією певних факторів. Яскравим прикладом є COVID19,
який докорінно змінив життя усього світу, і це відбилося не лише на людях, а й на
компаніях. Можна назвати безліч фірм, які не змогли пристосуватися до такого
фактору і збанкрутували. Тому потрібно постійно проводити моніторинг стану
середовища організації, намагатися підлаштуватися під нього.
2. З кожним днем постійно зростає нестабільність зовнішнього середовища, що
висуває додаткові умови до системи управління змінами в організації.
3. Під впливом різних факторів (економічних, технологічних та т.п.) може постійно
зростати ймовірність виникнення кризових ситуацій, через що необхідно змістити
увагу від контролю минулого до аналізу і передбачення майбутнього (стратегічного
управління).
4. Під час розширення компанії, та ускладнення її системи управління, для
підвищення її гнучкості і збільшення швидкості реагування на зміни зовнішнього
середовища необхідною є розробка досконалого механізму координації відділів, а саме
застосування стратегічного контролінгу.
5. На основі так званої «Big-date» кількість релевантної інформації на фоні
величезної купи «сміття» постійно зменшується, що з кожним днем ускладнює роботу
системі інформаційного забезпечення на підприємстві [4].
Контролінг інтегрує в єдину систему облік, планування, контроль, аналіз,
моніторинг і інформаційне забезпечення. Кожна зі складових частин може бути
структурована набором елементів, утворюючи наступні чотири підсистеми.
Підсистема процесу контролінгу включає комунікації, розробку і реалізацію
управлінських рішень, інформаційне забезпечення. При вибудовуванні логіки
контролінгових процесів надзвичайно важливо враховувати обмеження, які
накладаються менеджерами і контролерами на утримання оброблюваної інформації,
кваліфікаційний склад розробників, використання операційних систем і т.д.
У підсистемі структури системи контролінгу враховуються функціональна і
організаційна структури, схема організаційних відносин, схема взаємодій вищих
органів управління і рівень професіоналізму персоналу.
Підсистема методології системи контролінгу характеризується системою методів,
прийомів, теоретичних узагальнень, принципів пізнання. Методи контролінгу повинні
забезпечити системне, комплексне та органічно взаємозалежне вивчення фінансовогосподарської діяльності організації з метою об'єктивної оцінки її роботи, виявлення
та мобілізації резервів підвищення ефективності, доцільності та законності
використання всіх видів активів для подальшого прийняття оптимальних
управлінських рішень. Методи контролінгу орієнтуються на загальні і конкретні цілі
системи управління, а також на певні типи перевірок [2,3,17].
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Рисунок 2 – Підсистеми контролінгу на підприємстві [2, 6, 17]
Підсистема техніки системи контролінгу включає комп`ютерну та організаційну
техніку, мережі зв`язку (внутрішні або зовнішні), систему документообігу.
Система контролінгу формує систему ефективного управління підприємством і
забезпечує координацію управлінської системи в цілому, що в свою чергу скорочує
витрати часу на ухвалення управлінських рішень.
ВИСНОВКИ
Контролінг покликаний допомогти підприємству ефективно використовувати
наявний потенціал і створювати нові умови успішної діяльності в перспективі.
Контролінг в стратегічній сфері виступає як «внутрішній консультант» вищого
керівництва і власників господарюючого суб'єкта при постановці стратегічних цілей і
завдань і їх досягненні.
SUMMARY
Onishсhenko M.L., Dutchenko O.O., Kotiuk R.B. Theoretical aspects of controlling in the enterprise
management system.
The article deals with the theoretical aspects of controlling in the enterprise management system. The paper
proves the need to use the concept of controlling as an effective tool for enterprise management. The main reasons
for the need to use controlling in enterprises are outlined.
Recently, large enterprises have shown considerable interest in controlling as one of the systems of successful
enterprise management. Studies at enterprises have shown that the use of controlling technology in the management
process has increased the efficiency of management.
Today, controlling is an effective management tool in enterprises. Based on the collected and analyzed available
information, controlling allows to predict the future state. Controlling is becoming more and more important and
necessary every day, because it allows you to adjust the plans and goals of the company to changing environmental
conditions based on such predictions.
Controlling allows you to constantly monitor the achievement of both strategic and operational goals of the
enterprise.
The scope of this concept is both the external and internal environment of the organization, and its main
objectives include ensuring the stability of the enterprise, anti-crisis measures and prevention of bankruptcy.
The main reasons for the need to use controlling in enterprises are outlined. The main functions and subsystems
of controlling at the enterprise are defined. Controlling provides a methodological and instrumental framework to
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support the basic functions of management: planning, control, accounting and analysis, as well as assessment of
the situation for management decisions.
Controlling is designed to help the company effectively use the existing potential and create new conditions for
successful operations in the future. Controlling in the strategic sphere acts as an "internal consultant" to senior
management and owners of the business entity in setting strategic goals and objectives and their achievement.
It is proved that the controlling system forms a system of effective enterprise management and provides
coordination of the management system as a whole, which in turn reduces the time spent on management decisions.
Keywords: controlling, management, enterprise.
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