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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світовий ринок характеризуєть�

ся постійним удосконаленням умов, в яких до�
водиться функціонувати підприємству, що веде
не просто до зростання ролі управління ним, а
й до якісних змін у розумінні його принципів,
елементів структури і методів реалізації. У цих
жорстких умовах перед керівниками особливо
гостро постає задача прогнозування розвитку
ринкової ситуації і своєчасна реакція на нові
загрози й можливості з метою підвищення
рівня конкурентоспроможності підприємства.
Вона вирішується за рахунок практичної реа�
лізації інноваційного потенціалу господарюю�
чого суб'єкта, яка системно охоплює весь ком�
плекс управлінських заходів, в основу яких по�
кладено систему контролінгу.
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Будь�яка система управління підприєм�
ством включає контролінгові дії, спрямо�
вані на те, щоб гарантувати виконання по�
ставлених завдань. Як при плануванні, так і
при здійсненні управління підприємство по�
винне м ати дані  про зм іну п оведінки
об'єктів управління, аби за потреби своє�
часно змінювати напрямки та пріоритети
розвитку. В системі антикризового управ�
ління контролінг забезпечує реалізацію
стратегічного потенціалу діяльності під�
приємства та досягнення поточних цілей
щодо ліквідності та прибутковості. А в су�
часних умовах нестабільності економіки
здійснення відповідних заходів дозволяє
забезпечити підприємству стабільність та
довгострокові перспективи.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові дослідження різних аспектів конт�

ролінгу знайшли відображення в працях бага�
тьох вітчизняних і зарубіжних вчених таких, як
М.Г. Адаменко, М.С. Пушкар, Л.О. Сухарева,
С.М. Петренко, Є. Майєр, Р. Манн, Д. Хан,
А. Дайлє, К. Друрі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчення можливостей ефективного вико�

ристання системи контролінгу на вітчизняних
підприємствах, основних підходів організації її
впровадження в нестабільних умовах функ�
ціонування суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах українським підприєм�
ствам надається право самостійно розробляти
власні виробничі програми, плани виробничо�
го і соціального розвитку, визначати стратегії
цінової політики. Це приводить до суттєвого
зростання відповідальності керівників за прий�
няті ними управлінські рішення. Для цього їм
необхідна достовірна інформація про фінансо�
во�господарську діяльність підприємства. Ви�
конанням цього завдання і займається служба
контролінгу підприємства.

Відповідно сучасна концепція комплексної
системи управління підприємством, що міс�
тить управлінський облік з метою контролю
всіх статей витрат, всіх підрозділів і всіх скла�
дових виробленої продукції або наданих по�
слуг, а також їх подальше планування, діста�
ла назву контролінгу. Він забезпечує інфор�
маційно�аналітичну підтримку процесів прий�
няття рішень при управлінні організацією [1;
2].

Система контролінгу — це принципово нова
концепція інформації і управління, яку можна
визначити як обліково�аналітичну систему, що
реалізує синтез елементів обліку, аналізу, кон�
тролю, планування, забезпечує як оперативне,
так і стратегічне управління процесами досяг�
нення цілей [2].

Основу системи контролінгу складає регу�
лярний та своєчасний збір інформації про
діяльність підприємства і стан ринкового сере�
довища його функціонування, аналіз та плану�
вання цієї інформації набуває першорядного
значення в сучасних реаліях. У зв'язку з цим
зростає інтенсивність та насиченість інфор�
маційних потоків, вимагаючи систематизації,
уніфікації для забезпечення ефективності уп�
равління бізнесом.

Контролінг на сьогодні представляє собою
один із найкращих систематизаторів масштаб�
них потоків інформації про рух економічної
інформації в межах промислових підприємств
з метою координації прийняття управлінських
рішень.

Для ефективності управлінських рішень не�
обхідно не тільки забезпечити надходження
інформації, яка відображує реальний стан,
організовує уніфіковану, стислу, чітку та про�
сту форму її подачі, але і дотримуватися її своє�
часного надання.

Таким чином, слід зазначити, що контролінг
дає можливість уникнути неузгодженості при
прийнятті управлінських рішень і дозволяє
своєчасно виявити прихований потенціал у си�
стемі управління. В умовах низького рівня
ліквідності, платоспроможності та рентабель�
ності використання системи контролінгу доз�
воляє підприємствам координувати плани в за�
лежності від змін зовнішнього середовища, ана�
лізувати причини відхилень, розробляти реко�
мендації щодо забезпечення застосування в
умовах конкуренції.

Поява контролінгу на сучасних підприєм�
ствах зумовлена наступними причинами:

— підвищення нестабільності зовнішнього
середовища висуває додаткові вимоги до сис�
теми управління підприємством: увага зосеред�
жується з контролю минулих подій на прогно�
зування майбутніх;

— необхідність прискорення реакції під�
приємства на зміни зовнішнього середовища,
підвищення його гнучкості;

— необхідність постійного відслідковуван�
ня змін, що виникають у зовнішньому та внут�
рішньому середовищі підприємства;

— необхідність продуманої системи дій що�
до забезпечення виживання підприємства та
уникнення кризових явищ;

— ускладнення систем управління підприє�
мства вимагає механізму координації всередині
системи управління;

— необхідність побудови спеціальної сис�
теми інформаційного забезпечення управління
[3].

Пушкар М.С. [5] поділяє всі підприємства
України, на яких існують умови для впровад�
ження контролінгу, на три групи.

Перша група — це підприємства з чисель�
ністю понад 1000 чоловік, які характеризуються
складною структурою управлінського апарату
і виробничого процесу. На цих підприємствах
більш високий кваліфікаційний рівень праців�
ників управління і достатньо сильні комуні�
каційні зв'язки між окремими службами. На
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таких підприємствах доцільно створювати
спеціалізовані служби контролінгу.

Другою групою є різного роду об'єднання
(концерни, асоціації, консорціуми, міжнародні
корпорації тощо). Мета окремих підприємств
може не співпадати із загальною метою об'єд�
нань, тому контролінг сприяє консолідації сил
усіх учасників об'єднання на досягнення спіль�
ної мети.

Третя група підприємств з чисельністю
працівників 200—1000 осіб. На цих підприє�
мствах в найближчому майбутньому функ�
ції контролінгу входять в обов'язки керів�
ників відповідних служб та дільниць. При
необхідності підприємство може викорис�
товувати консалтингові та аутсорсингові
послуги.

На жаль, керівники більшості вітчизняних
підприємств не використовують контролінг у
власній діяльності, у зв'язку з недостатньою
проінформованістю. А це, в свою чергу, істот�
но погіршує результати функціонування госпо�
дарських суб'єктів, впливає на зниження рівня
їх конкурентоспроможності та сприяє поши�
ренню явищ неплатоспроможності, нелік�
відності і збитковості.

Впровадження контролінгу впливає на
підвищення якості та результативності управ�
ління за рахунок розстановки пріоритетів.
Сутність системи контролінгу полягає в інтег�
рації окремих елементів функцій управління.
Служба контролінгу забезпечує методичну та
інструментальну базу для підтримки основних
функцій менеджменту: планування, облік та
аналіз, контроль, а також оцінка ситуації прий�
няття управлінських рішень. Роль контролінгу
в процесі управління можна представити у виг�
ляді таблиці.

Таким чином, специфічна функція контро�
лінгу проявляється саме в тому, що він не бере
участі в самому процесі управління, а надає ве�
лику допомогу керівництву в самому прийнятті
ефективних управлінських рушень.

Реалізація системи контролінгу на підпри�
ємстві здійснюється за такими етапами (моду�
лями):

Етап 1. Передпроектне обстеження.
Етап 2. Оптимізація організаційної струк�

тури і системи внутрішнього документообігу.
Етап 3. Організація роботи окремих служб

або певних функцій бізнесу.
Етап 4. Формування системи управлінсько�

го обліку на основі впровадження ефективної
облікової політики.

Етап 5. Розробка і впровадження системи
планування (бюджетування).

Етап 6. Формування системи управління
підприємством з допомогою системи стратегі�
чних контрольних показників.

Результатом впровадження системи конт�
ролінгу є:

— можливість швидко і точно зробити роз�
рахунок ціни на прийняте замовлення при до�
говірній ціні, а також прийняти замовлення при
фіксованій ціні у разі, якщо ціну пропонує за�
мовник;

— створення формалізованих інформацій�
них потоків (документообігу) що дає змогу опе�
ративно фіксувати поточний стан виконання
тих або інших показників;

— можливість спланувати поточну діяль�
ність та передбачити її результати, побудува�
ти модель майбутнього стану компанії;

— забезпечення поточного контролю та
аналізу результатів фінансово�господарської
діяльності підприємства;

Таблиця 1. Контролінг у процесі управління
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— можливість визначення реальних причин

тих або інших явищ і формування стилю управ�
ління;

— автоматизація функції обліку, контролю,
аналізу та планування діяльності підприємства.

Щоб система контролінгу могла ефективно
функціонувати, необхідно розробити концепцію
управління господарською і фінансовою діяль�
ністю, яка включає три основні блоки.

1. Визначення цілей фірми — ідеальної мети,
реальних цілей, стратегії розвитку. Ідеальна
мета визначається філософією бізнесу та куль�
турою фірми. Вона може бути сформульована
лише добре підібраним корпусом висококвалі�
фікованих, економічно грамотних менеджерів.

2. Управління цілями вимагає розробки по�
казників�індикаторів, які забезпечують пошук
"вузьких місць", визначення результатів діяль�
ності не лише фірми, але й структурних під�
розділів, формування собівартості, ефектив�
ність використання основних засобів, матері�
альних ресурсів, персоналу, ефективність про�
цесів постачання, виробництва, збуту, марке�
тингу, науково�дослідної роботи тощо.

3. Досягнення цілей фірми характеризує
продуктивність, платоспроможність, ділову
активність, рентабельність, ліквідність, іннова�
ційну діяльність фірми [1].

Отже, на сьогоднішній день питання орга�
нізації контролінгу на підприємствах України ви�
рішуються індивідуально для кожного під�
приємства з урахуванням специфіки і обсягів його
діяльності. У більшості випадків функції контро�
лінгу виконує головний бухгалтер чи економіст,
що заважає виконанню їхніх прямих обов'язків.
Враховуючи досвід країн, де система контролінгу
давно використовується та розвивається, макси�
мальний ефект досягається при організації систе�
ми контролінгу в окрему структурну одиницю.

ВИСНОВКИ
Використання системи контролінгу сприяє

ефективному функціонуванню підприємств у
сучасних умовах господарювання. Склад, струк�
тура, підходи до організації та умови запровад�
ження у більшості можуть бути перенесені на
вітчизняні підприємства. В першу чергу на тих
підприємствах, де прийняття важливих опера�
тивних та стратегічних рішень потребує оброб�
ки великих, часто змінних обсягів інформації та
відповідного їх коректування уже прийнятих.
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