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CONTROLLING AS A TOOL SANITATION AGRICULTURAL SECTOR

Розглянуто особливості мети і функцій контролінгу щодо оздоровлення підприємств АПК України, структуро
вано використання його інструментарію в процесі визначення оздоровчих заходів. Розроблено рекомендації щодо
впровадження системи контролінгу на кризових підприємства. Уточнено завдання контролінгу і їх трактування у
працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Розкрито направлення всіх служб підприємства в результаті запровад
ження контролінгу. Проаналізовано основні інструменти контролінгу, що забезпечують оздоровлення підприємств
АПК.
Пропонується класифікувати інструменти (методи) контролінгу, що можуть ним активно використовуватися в
оздоровленні, на: методи, що забезпечують розрахунок собівартості та впливають на її величину (методи обліку),
методи, що визначаються характером поставлених завдань контролінгу витрат (методи аналізу, методи планування),
методи, що забезпечують достовірність даних про витрати та об'єкти витрат (методи контролю), методи, що визна
чаються характером даних (планування витрат, управлінського обліку витрат, аналізу витрат, контролю витрат).
The features and functions of controlling goal on improvement in agricultural sector of Ukraine is structured using
tools into the process of determining health measures. Recommendations for implementing the system for controlling
critical enterprise. Specified tasks and controlling their interpretation of the works of local and foreign scientists. Reveals
the direction of enterprise services by implementing controlling. The basic tools of controlling that provide rehabilitation
agricultural sector. It is proposed to classify the tools (methods) controlling that it can be actively used in the rehabilitation
on: approaches to address the calculation of production costs and affect its value (accounting methods) methods
determined by the nature of the tasks of controlling costs (methods of analysis, planning methods) methods that ensure
the reliability of data on costs and accommodation costs (control methods), methods determined by the nature of the
data (data plan costs, data management cost accounting, cost analysis data, control data costs).
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ВСТУП

Однією з причин виникнення кризової си
туації на більшості підприємствах АПК Украї
ни є низький рівень процесу планування, орга
нізації та контроль з метою досягнення коор
динації людських і матеріальних ресурсів.
Саме некваліфіковані та помилкові дії керів
ництва довели багатьох суб'єктів господарю
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вання до межі банкрутства. Істотним факто
ром, який зумовлює прийняття неправильних
управлінських рішень, є відсутність на під
приємствах АПК системи контролінгу. Фа
хівці в галузі оздоровлення схиляються до
того, що нормальне функціонування підприє
мства неможливе без впровадження системи
контролінгу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню ролі контролінгу в процесі
оздоровлення підприємств АПК займаються
багато науковців і практиків України, зокрема,
таких як: Бланк І.О., Бутинець Ф.Ф., Гуляєва
Н.М., Терещенко О.О., Шепітко Г.Ф., Яковлєв
Ю.П. та інші. Проте необхідно відмітити, що ні
в Україні, ні в інших високорозвинених країнах
немає чіткого та загальновизначеного уявлен
ня про зміст і сутність контролю.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є визначення ролі контролінгу
в процесі оздоровлення підприємств АПК Ук
раїни на сучасному етапі функціонування.
Впровадження системи контролінгу в прак
тику наших підприємств АПК за для зниження
ризику виникнення банкрутства на основі ана
лізу чинної системи управління з урахуванням
досвіду зарубіжної практики та надання прак
тичних рекомендацій щодо створення ефектив
ної програми системи контролінгу.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Згідно з функціями фінансів підприємств
(формування фінансових ресурсів; розподіл та
використання; контроль за формуванням та ви
користанням фінансових ресурсів) можна ви
окремити три основні функціональні блоки
фінансового менеджменту: фінансування;
вкладення коштів у інвестиційну та операційну
діяльність і контролінг. Зазначені функціо
нальні блоки тісно пов'язані між собою й утво
рюють цілісну систему функцій фінансового
менеджменту. Від ефективності виконання цих
функцій залежить санаційна спроможність та
життєздатність підприємства [1].
Слово контролінг походить від англійсько
го "to control" — контролювати, управляти, яке,
у свою чергу, є похідним від французького сло
ва, що означає "реєстр, список перевірки" [12].
Більшість підприємств АПК України, котрі
опинилися в глибокій кризі, не застосовували
систему контролінгу у процесі управління. Ос
кільки дана система не використовувалася, по
стає гостре питання, чи потрібно застосовува
ти її для відновлення платоспроможності, і
якщо так, то в яких масштабах. З даного питан
ня не спостерігається єдиної думки між вчени
ми. Зокрема Курошева Г. стверджує, що роз
робка стратегічного і оперативного контро
лінгу має важливе значення для антикризово
го управління взагалі [8]. Існує точка зору, що
в разі організації служби контролінгу на
підприємстві на початковому етапі створюєть
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ся робоча група в складі кількох працівників з
її розширенням в подальшому [4]. Протилеж
на думка полягає в тому, що рішення щодо роз
робки та впровадження системи контролінгу в
разі різкого погіршення основних показників
фінансовогосподарської діяльності є помил
ковим, оскільки для цього необхідні значні
кошти [2]. О. Терещенко зазначає, що конт
ролінг необхідно впроваджувати на підприєм
ствах, які перебувають у кризі, через потребу
розробки стратегії санації [13].
Запропонувати єдині схеми контролінгу для
підприємств АПК навряд чи можливо, але існу
ють типові прийоми, схеми щодо організації
цієї системи в управлінні. На відміну від зви
чайного режиму функціонування виробничої
системи, перехід до оздоровлення означає
принципово новий стан виробничих, економіч
них та інших відносин навколо підприємства
банкрута. Іншими стають також цілі, основні
завдання, функції контролінгу.
Теоретичні підходи надають багато тракту
вань місцю та ролі контролінгових ланок у ви
робничій системі. Але призначенням контро
лінгу у оздоровлненні підприємств АПК є:
— визначити цілі управління чи окремої
управлінської дії;
— планувати та прогнозувати соціально
економічні результати фінансовогосподарсь
кої діяльності;
— обирати методи контролю, призначати
осіб з виконання контролінгових функцій;
— вибирати методики оцінки результатів;
[14].
Терещенко О.О. виділяє такі завдання кон
тролінгу, як системи забезпечення ефективно
го управління ситуаціями:
— збір і аналіз внутрішньої та зовнішньої
інформації щодо об'єкта контролінгу;
— виявлення та ліквідація "слабких місць"
учасників групи;
— забезпечення постійного аналізу і конт
ролю за ризиками у фінансовогосподарської
діяльності;
— виявлення резервів зниження собівар
тості продукції та наданих послуг;
— розроблення стратегії розвитку та коор
динація роботи з планування;
— внутрішній консалтинг (методичне забез
печення), внутрішній аудит та координація
своєї діяльності з діями незалежних аудиторів
[14].
Особливості кожного суб'єкта господарю
вання, які знаходяться на ринку товарів (робіт,
послуг), передбачають індивідуальний підхід до
створення системи управління виробництвом.
Передплатний індекс 21847
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ȺɉɄ ɳɨɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ (ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ)

Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ

Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɬɚ
ɡɛɢɬɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿ

ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɿɽɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ

Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜ ɤɨɪɨɬɤɿ
ɬɟɪɦɿɧɢ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

Рис. 1. Основні завдання служб підприємств АПК щодо контролінгу

Тому роль контролінгових операцій в оздоров
ленні також обирається за індивідуальними
ознаками підприємства.
Замість підтримки сталого функціонування
виробництва на перший план висувається замі
на елементів виробничої системи на більш
ефективні. Для цього необхідним є пошук но
вих форм господарювання, налагодження
відносин між суб'єктами, вміння узгоджувати
різнопланові питання.
Роль контролінгу полягає в забезпеченні
сталого функціонування системи управління в
перехідному режимі фінансової санації до мо
менту винесення ухвали суду про припинення
санаційної процедури. Оскільки контролінгові
функції супроводжують будьякі дії з фінан
сового оздоровлення підприємства, роль кон
тролінгу можна визначити як безперервний
супровід та своєчасне виявлення негативних
подій в оновленні виробничої системи, а також
розробку пропозицій щодо оптимального по
долання негативних явищ. Тобто функції кон
тролінгу в режимі оздоровлення утворюють
своєрідну "надбудову" всієї системи оновлен
ня виробництва, складають ядро менеджменту
[12].
Економічна та політична криза в Україні
призводить до погіршення фінансового стану
підприємств АПК України. На нашу думку, од
нією із причин, що зумовлює неплатоспро
можність підприємств також є відсутність у
керівництва конкретних операційних і страте
гічних цілей, планів, щодо управління суб
'єктом господарювання в складних фінансових
умовах. При цьому у підприємства виникають
складнощі з визначенням потреби в капіталі та
Передплатний індекс 21847

інших видах ресурсів, кошти заморожуються
в неліквідних запасах, дебіторській заборго
ваності, окремі напрями діяльності виявля
ються збитковими. Тому для усунення виник
лих проблем ми пропонуємо запровадити на
підприємствах АПК України механізм контро
лінгу.
У результаті запровадження контролінгу на
підприємствах зусилля всіх його служб повинні
бути направлені на виконанні таких завдань
(рис. 1).
Кожне підприємство має свою визначену
стратегію, яка реалізується через визначену
організацію внутрішніх процесів підприємства
і створення відповідної організаційної струк
тури. Завдання контролінгу полягає в сорту
ванні складових елементів цілого, важливими
складовими елементами системи управління, на
які скеровується робота контролера, є систе
ма планування, контролю і системи інформац
ійного забезпечення.
З метою уточнення визначення завдань
контролінгу слід дослідити їх трактування у
працях вітчизняних та зарубіжних вчених
(табл. 1).
Проаналізувавши таблицю 1 можна сказа
ти, що найважливішим завданням контролінгу
є забезпечення життєздатності підприємства
в короткостроковому та довгостроковому пе
ріодах на основі управління існуючим потен
ціалом та створення додаткових факторів ус
піху. Наявний у підприємства потенціал роз
витку визначається такими основними факто
рами:
— фінансове забезпечення та можливості
залучення додаткового капіталу;
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— наявність кваліфікованого персоналу;
— наявність надійних і дешевих джерел по
стачання сировини та матеріалів;
— наявність ринків збуту продукції;
— виробничий потенціал;
— ефективна організаційна структура;
— висока якість менеджменту.
Ефективність діяльності підприємств зале
жить від правильного підбору конкурентних
методів контролінгу. Методи контролінгу зна
ходять своє вираження в сукупності конкрет
них інструментів, що дозволяють практично
реалізувати мету контролінгу (думка Т.Г. Ше
шукової) [16].
Подібне трактування, на нашу думку, наво
дить В.В. Ковальов, визначаючи метод як спосіб
досягнення мети контролінгу, що складається
з сукупності прийомів теоретичного і практич
ного пізнання об'єкту контролінгу. На думку
В.В. Ковальова, методи контролінгу знаходять
своє вираження в сукупності конкретних
інструментів, що дозволяють практично реалі
зувати мету контролінгу [7].
Методи контролінгу — це сукупність дій,
організованих для досягнення певної мети.
Іструменти контролінгу — це сукупність дій,
організованих для досягнення конкретного
завдання. Іншими словами кажучи, методи —
це "що" робити, а інструменти — це "як" роби
ти [10].
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2

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɭɦɨɜ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ

Ƚɪɚɞɨɜɚ Ⱥ.ɉ.

1

Ⱥɧɬɚɲɨɜ ȼ.Ⱥ., ɍɜɚɪɨɜɚ Ƚ.ȼ.

ʋɡ/ɩ

Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ

Ⱥɧɚɧɶɤɢɧɚ ȿ.Ⱥ., Ⱦɚɧɢɥɨɱɤɢɧ ɋ.ȼ.

Таблиця 1. Аналіз визначень завдань контролінгу
в науково8практичній літературі

У науковій літературі зустрічаються досить
численні думки про склад методів контролінгу.
Насамперед, слід зазначити, що склад методів
контролінгу різниться за його видами (за пе
ріодом дії) — стратегічний контролінг та опе
ративний контролінг, кожен з яких має свої ін
струменти. Зазначений поділ методів контро
лінгу є найбільш поширеним [3; 9].
Вдалою вважаємо спробу Д.О. Баталова
узагальнити інструменти контролінгу за його
видами:
— інструменти стратегічного контролінгу
— аналіз сильних і слабких сторін підприєм
ства, виникаючих можливостей і загроз (SWOT
(SOFT) — аналіз), бенчмаркінг, аналіз ринку,
облік і аналіз витрат по всіх стадіях життєвого
циклу продукції, управління за цільовими ви
тратами, функціональновартісною аналіз,
аналіз впливу розвитку підприємства на еколо
гічний стан регіону, портфельний аналіз, аналіз
стратегічних розривів, розробка сценаріїв,
інструментарій логістики, аналіз потенціалу,
управління якістю, аналіз і планування цінності
капіталу, аналіз конкуренції, система збалан
сованих показників, аналіз вузьких місць,
аналіз завантаження потужностей, аналіз рі
шень "власне виробництво — постачання зісто
рони", аналіз обсягів замовлень, аналіз витрат
по центрах відповідальності, аналіз знижок,
аналіз конкурентних сил Портеру, стратегіч
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ний аналіз витрат, планування і розрахунок ви
робничого результату, аналіз ризиків, ціноут
ворення, визначення показників ефективності
по підрозділам, бюджетування;
— інструменти оперативного контролінгу
— функціональновартісною аналіз, інструмен
тарій логістики, АВС (XYZ)аналіз, аналіз без
збитковості (CVPаналіз), розрахунок сум по
криття, аналіз завантаження потужностей,
аналіз вузьких місць, аналіз обсягів замовлень,
оперативна діагностика фінансовогоспо
дарській діяльності підприємства, бюджетуван
ня, внутрішньовиробнича раціоналізація,
аналіз витрат по центрах відповідальності, ана
ліз знижок, планування і розрахунок виробни
чого результату [3].
Звісно, перелік інструментів контролінгу не
є вичерпним, тому він постійно доповнюється
та розширюється в наукових публікаціях вче
нихекономістів, шляхом розгляду класичних
чи виключно сучасних, чи лише найефективні
ших інструментів контролінгу, або розгляду
контролінгу в якості інструменту управління
підприємством чи окремих його об'єктів.
Е.В. Сидоренко з метою спрощення вибору
інструментарію контролінгу здійснив його
структуризацію по рівню управлінської ієрар
хії і горизонту планування діяльності підприє
мства. Ці критерії мають на увазі приналеж
ність впроваджуваної організацією системи до
одного з видів контролінгу — оперативного або
стратегічного [11].
В.В. Карцева пропонує класифікувати
інструменти контролінгу за фазами циклу
(облік і аудит, планування, моніторинг, конт
роль) та ієрархією користувачів інформації при
формуванні (з урахуванням трьохрівневої си
стеми управління — макро, мезо та мікрорі
вень) [6].
С.Г. Фалько виділяє базові інструменти кон
тролінгу: облік, планування і бюджетування,
аналіз відхилень, система показників, звітність,
інвестиційні розрахунки [15].
І.О. Григораш спробував об'єднати лише
найсучасніші та найефективніші методи конт
ролінгу за трьома основними напрямками уп
равління господарською діяльністю підприєм
ства: управління витратами, управління при
бутком, бюджетування [5].
Як бачимо, названі напрями (ознаки) кла
сифікації інструментів контролінгу налічують
більше чотирьох десятків методів, що, на нашу
думку, взагалі ускладнює можливість їх повно
го узагальнення. Слід відмітити також, що у
вивчених нами наукових публікаціях зустрі
чається ототожнення методів та інструментів
Передплатний індекс 21847

контролінгу. Це, як на нас, пояснюється "по
вторенням однакових слів", тобто складові ме
тоду називають методом.
Зазначене не ускладнює використання
інструментарію, головне, щоб відбувалось
практичне пізнання предмету дослідження, за
безпечувалось успішне виконання поставленої
задачі управління.
ВИСНОВОК

У реалізації оздоровлення важливу роль
відіграє контролінг , який координує діяльність
різних підрозділів, контролює якість реалізації
запланованих заходів, аналізує відхилення,
ідентифікує і нейтралізує ризики. Також кон
тролінг виявляє додаткові шанси і можливості
підприємств АПК, для запобігання банкрутства
та оздоровлення їх в кризовій ситуації.
Таким чином, можна зробити висновок, що
представлений автором цілісний взаємодопов
нюючий комплекс інструментів (методів) кон
тролінгу витрат сприятиме підвищенню ефек
тивності управління витратами підприємства.
Результати запропонованої класифікації ін
струментів (методів) контролінгу мають безпо
середній вплив на реалізацію завдань контро
лінгу як напряму оздоровлення підприємств
АПК.
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