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Метою цієї статті є дослідження ролі контролінгу в сучасній системі соціо-еколого-економічних відносин і оцінка його можливостей у забезпеченні 
сталого розвитку бізнес-одиниці. За цих умов концепція контролінгу повинна орієнтуватися на розвиток трансляційних можливостей, що 
передбачає розширення функцій обліково-аналітичного забезпечення, яке формує інформаційне середовище банку даних і банку знань управління 
майбутніми подіями. Виходячи з нової філософії розвитку трансляційних можливостей управління, вважаємо за доцільне розуміти контролінг 
як соціально-економічну міжфункціональну технологію управління, яка формує інформаційний простір підтримки оперативного, тактичного та 
стратегічного управління, на основі використання механізму внутрішніх управлінських дій рефлекторного характеру, спрямованих на стійкий роз-
виток підприємства. Запропоновано новий напрям розвитку концепції контролінгу, що базується на філософії сталого розвитку підприємства та 
об’єднує такі організаційні складові: основні та допоміжні бізнес-процеси; центри відповідальності в системі бізнес-архітектури, системи плануван-
ня і бюджетування, мотиваційні інструменти. Виходячи зі складу загальних функцій управління, виділено цільові елементи контролінгу: моделюван-
ня організаційної структури підприємства як системи ієрархічно залежних бізнес-одиниць; постановка системи оперативного та стратегічного 
планування; розробка системи інструментальної підтримки (контрольних показників), що дозволяє створити систему багаторівневого контро-
лю з відстеження досягнення стратегічних цілей і виявлення відхилень. Запропоновано інформаційне середовище контролінгу, яке включає шість 
взаємопов’язаних інформативних складових – планування, організацію, моніторинг, аналіз, регулювання, консалтинг, що дозволяє ліквідувати роз-
риви інформаційних зв’язків у системі управління в єдиному контурі контролінгу. Запропоновано модель концептуального середовища контролінгу 
в системі управління стійким розвитком, яка є теоретичним базисом побудови організаційної структури підрозділу контролінгу на підприємстві, 
методологічним підґрунтям обліково-аналітичної підтримки функцій управління і формалізації процедур контролінгу. Це дало можливість сформу-
вати пріоритетні завданнями контролінгу, а саме: зростання ринкової вартості підприємства; формалізація процедур оцінювання та управління 
ризиками; створення умов для подальшого розвитку системи контролінгу в умовах інформаційного суспільства.
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УДК 657.47
Тарасова Т. А. Теоретико-методологические основы развития 
трансляционных возможностей контроллинга в обеспечении 

устойчивого развития предприятия
Целью статьи является исследование роли контроллинга в современ-
ной системе социо-эколого-экономических отношений и оценка его 
возможностей в обеспечении устойчивого развития бизнес-единицы. 
В этих условиях концепция контроллинга должна ориентироваться 
на развитие трансляционных возможностей, которое предусма-
тривает расширение функций учетно-аналитического обеспечения, 
формирующего информационную среду банка данных и банка знаний 
управления будущими событиями. Исходя из новой философии управ-
ления, считаем целесообразным под контроллингом рассматривать 
социально-экономическую межфункциональную технологию управле-
ния, которая формирует информационное пространство поддержки 
оперативного, тактического и стратегического управления на осно-
ве использования механизма внутренних управленческих действий 
рефлекторного характера, направленных на устойчивое развитие 
предприятия. Предложено новое направление развития концепции 
контроллинга, которое базируется на философии устойчивого раз-
вития предприятия и объединяет следующие трансляционные со-
ставляющие: основные и вспомогательные бизнес-процессы; центры 
ответственности в системе бизнес-архитектуры, системы плани-
рования и бюджетирования, мотивационные инструменты. Исходя 
из состава основных функций управления, выделены целевые элемен-
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in Ensuring Sustainable Development of the Enterprise

The aim of the article is to study the role of controlling in modern system of 
social, ecological, economic relations and assess its capabilities in ensuring 
sustainable development of a business unit. Under these conditions the 
concept of controlling should focus on the development of translational 
capabilities, which provides for the extension of accounting and analytical 
support functions forming the information environment of the data bank and 
the knowledge base of management of future events. Taking into account 
the new management philosophy, it is appropriate to consider controlling 
as a socio-economic cross-functional management technology, which 
forms the information space supporting operational, tactical and strategic 
management by using the mechanism of internal management actions of 
the reflex nature aimed at sustainable development of the enterprise. There 
proposed a new direction of the controlling concept based on the philosophy 
of sustainable development of the enterprise and includes the following 
translational components: basic and auxiliary business processes; centers of 
responsibility in the system of business architecture, planning and budgeting 
systems, motivational tools. In view of the basic management functions the 
following destination controlling elements are identified: the modeling of 
the organizational structure of the enterprise as a system of hierarchically 
dependent business units; formation of a system of operational and 
strategic planning; development of a tool support system (control values), 
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ты контроллинга: моделирование организационной структуры пред-
приятия как системы иерархически зависимых бизнес-единиц; по-
становка системы оперативного и стратегического планирования; 
разработка системы инструментальной поддержки (контрольных 
показателей), что позволяет создать систему многоуровневого кон-
троля достижения стратегических целей и выявления отклонений. 
Предложен механизм формирования информационной среды контрол-
линга, который включает шесть взаимосвязанных информативных 
составляющих – планирование, организацию, мониторинг, анализ, 
регулирование, консалтинг, что позволяет ликвидировать разрывы 
информационных связей в системе управления в едином контуре кон-
троллинга. Предложена модель концептуальной среды контроллин-
га в системе управления устойчивым развитием, которая является 
теоретическим базисом построения организационной структуры 
подразделения контроллинга на предприятии и служит методоло-
гической основой учетно-аналитической поддержки функций управле-
ния и формализации процедур контроллинга. Это дало возможность 
сформировать приоритетные задачи контроллинга: рост рыноч-
ной стоимости предприятия; формализация процедур оценивания 
и управления рисками; создание условий для дальнейшего развития 
системы контроллинга в условиях информационного общества.
Ключевые слова: контроллинг, трансляционные возможности, 
устойчивое развитие, информационная среда.
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which allows creating a multilevel system to control achievement of 
strategic goals and detection of deviations. There proposed a mechanism 
of forming the information environment of controlling, which includes six 
interrelated informative components – planning, organizing, monitoring, 
analysis, regulation consulting, which allows to bridge gaps in information 
communications in the control system in a single contour of controlling. 
There presented a model of conceptual environment of controlling in the 
system of sustainable development management, which serves as the 
theoretical basis for building the organizational structure of the subdivision 
of controlling at the enterprise and a methodological basis for accounting 
and analytical support of management functions and the formalization of the 
controlling procedures. This made it possible to form the priority objectives 
of controlling: growth of the enterprise market value; formalization of the 
evaluation and management of risks; creation of conditions for further 
development of the controlling system in the information society.
Keywords: controlling, translational opportunities, sustainable development, 
information environment.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В умо-
вах перманентної модифікації ділового середовища сталий 
розвиток підприємства передбачає формування економіч-
ної бази його повноцінного функціонування, перспективну 
конкурентоспроможність, фінансову стійкість і інвестицій-
ну привабливість. Ці параметри визначаються корпоратив-
ною соціальною відповідальністю і стратегією розвитку, 
що націлені на довгострокову стабільність, розвиток і гар-
монійне існування в економічному середовищі і суспільстві 
загалом. В цей час можливості стійкого розвитку суб’єктів 
господарювання визначаються не лише економічними 
характеристиками (хоча їх пріоритетність зберігається),  
а й іншими факторами, а саме: наявністю стратегії розвитку 
й ефективної системи управління, яка здатна оперативно  
й адекватно реагувати на зміни зовнішнього та внутріш-
нього середовища; соціальною та екологічною відповідаль-
ністю бізнесу перед суспільством. 

Дослідження фінансової результативності україн-
ського бізнесу показало, що найбільш значущим із сучас-
ної системи факторів виробництва є продуктивність праці 
і ступінь відповідності системи управління стратегічним 
орієнтирам. Це обумовлено тим, що в умовах інтенсивного 
економічного зростання, яке характеризується домінант-
ним становищем фінансових ресурсів щодо всіх інших, 
фінансові параметри внутрішнього середовища бізнес-
одиниці обумовлюють саму можливість його сталого роз-
витку [1, c. 144]. Такий концептуально новий підхід пози-
ціонує бізнес-одиницю в соціально-еколого-економічному 
просторі як центр перетину інтересів різних суб’єктів  

і державних інститутів, цілі діяльності якого визначаються 
не стільки отриманням власної вигоди, скільки гармоніза-
цією пріоритетів їх загального розвитку. Тобто макроеко-
номічне зростання визначається, в першу чергу, стійким 
розвитком кожного суб’єкта господарювання, економічна 
стабільність і можливість прогресу якого стають неможли-
вими без соціальної відповідальності, а прозорість інфор-
маційних потоків стає важливою умовою формування сус-
пільної фінансової архітектури. Це дозволяє говорити про 
механізм збалансованого сталого розвитку, який діє на ма-
кро- та мікроекономічному рівнях і забезпечує досягнен-
ня соціально-економічних цілей за допомогою взаємодії 
структурних елементів через комплекс взаємопов’язаних 
процесів, інструментів і процедур у системі управління 
суб’єкта господарювання. 

Одним із дієвих інструментів забезпечення збалан-
сованого сталого розвитку, що динамічно розвиваються, 
можна, на нашу думку, вважати контролінг, який являє 
координуючу підсистем менеджменту, що забезпечує ін-
формаційну, методичну та організаційно-технологічну під-
тримку процесу управління. Оцінюючи порядок взаємодії 
основних функцій управління, контролінг забезпечує їх 
взаємозв’язок, інтеграцію та підпорядкування управлін-
ських процесів загальному вектору розвитку підприєм-
ства, що дозволяє перевести менеджмент на інший, якісно 
вищий рівень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням сутності, ролі і завдань контролінгу, принципів його 
побудови та особливостей використання в практичній ді-
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яльності господарюючих суб’єктів на сьогодні присвячено 
досить багато досліджень і публікацій. Істотний внесок у їх 
розробку зробили Г. П. Мізерна, С. М. Петренко М. С. Пуш-
кар, В. В. Ходзицька та ін. Автори, зокрема, визначають роль 
контролінгу у формуванні ефективної системи управління 
діяльністю господарюючих суб’єктів, спрямованої на до-
сягнення ключових цілей бізнесу. Також можна відзначити 
фундаментальне дослідження професора М. В. Тарасюка, 
яке присвячене ролі контролінгу в забезпеченні фінансової 
стабільності та довгострокової інвестиційної привабливос-
ті компаній. Питанням збалансованого та стійкого розви-
тку достатньо уваги останнім часом приділяється фахівця-
ми, які переймаються проблемами бухгалтерського обліку: 
Н. С. Брохун, С. В. Івахненков, О. В. Мелех, Т. М. Одинцо-
ва, В. В. Прохорова [10]. Науковці досліджують роль обліку  
у формуванні такого інформаційного середовища, яке на-
дає можливість оцінити фінансові та нефінансові, колишні 
та майбутні, внутрішні та зовнішні параметри діяльності,  
а отже, відповідно до цього пропонується новий зміст звіт-
ності та навіть нове бачення предмета, об’єкта, методів  
і принципів бухгалтерського обліку.

Однак питання дослідження концептуального серед-
овища контролінгу в системі управління сталим розвитком, 
в яких він розглядається як один з факторів економічного 
зростання і формування комплексної системи інформа-
ційного підтримки управління, лишається відкритим. Крім 
того, оскільки контролінг більшою мірою пов’язується  
з мікрорівнем економіки (що є цілком закономірним), його 
зазвичай не розглядають як елемент механізму, що забезпе-

чує стабільність і розвиток фінансово-економічної системи 
в цілому. Метою цієї статті є дослідження ролі контролін-
гу в сучасній системі соціо-еколого-економічних відносин  
і оцінка його можливостей у забезпеченні сталого розви-
тку бізнес-одиниці.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розви-
тку соціо-еколого-економічних відносин вимагає форму-
вання нової філософії мислення. Також контролінг набуває 
своєї популярності і в стратегічному управлінні, оскіль-
ки сучасна ситуація на ринку доволі швидко змінюється,  
а стратегія підприємства будується на перспективу [2, с. 153].  
За цих умов концепція контролінгу повинна орієнтува-
тися на майбутню діяльність, що передбачає розширення 
функцій обліково-аналітичного забезпечення, яке формує 
інформаційне середовище не лише банку даних, а й бан-
ку знань управління майбутніми подіями. На споживчих 
ринках інформаційного суспільства відбувається зміщен-
ня вектора кількісних даних про результати господарської 
діяльності на вектор зміни якісних умов, що формують ці 
дані. Здатність передбачати ці зміни і є рушійною силою 
інтелекту (банку знань), яка завдяки новому мисленню 
створює додаткові можливості для стійкого зростання 
потенціалу бізнес-утворення, який характеризується здат-
ністю забезпечувати життєздатність і отримувати доходи 
у майбутньому. Вважаємо зазначити, що контролінг у цих 
умовах виконує подвійну функцію щодо забезпечення зво-
ротного зв’язку між якісним і кількісним векторами контр-
олінгу як сутнісної основи управління (рис. 1).

Рис. 1. Міжфункціональна подвійність контролінгу у забезпеченні сталого розвитку бізнес-одиниці
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Комплементація процесу зворотного зв’язку при-
зводить до того, що результат функціонування будь-якої 
системи (сталий розвиток) впливає на параметри, від яких 
залежить функціонування цієї системи (збільшення до-
ходу). Виходячи з позиції нової філософії управління та 
з огляду на специфічність сприйняття цієї категорії з пози-
цій бухгалтерського обліку, вважаємо за доцільне розуміти 
контролінг як соціально-економічну міжфункціональну 
технологію управління, яка формує інформаційний простір 
підтримки оперативного та стратегічного управління, на 
основі використання механізму внутрішніх управлінських 
дій рефлекторного характеру, спрямованих на стійкий 
розвиток підприємства. Це дає підстави визначити новий 
напрям розвитку концепції контролінгу, яка базується на 
філософії сталого розвитку підприємства при збалансова-
ному підході до економічних, соціальних та екологічних ас-
пектів його діяльності. Ця концепція контролінгу дозволяє 
визначити основні складові організації і управління сталим 
розвитком: основні та допоміжні бізнес-процеси; центри 
відповідальності в системі бізнес-архітектури, системи 
планування і бюджетування, мотиваційні інструменти. 
Ефективність системи контролінгу напряму залежить від 
корпоративної культури та дисципліни. За цих умов про-
цес делегування повноважень, розподіл відповідальності 
доцільно проводити за рівнями управління колегіальними 
органами та структурними підрозділами.

Контролінг як управлінська концепція забезпечує ме-
тодологічну й інструментальну базу для підтримки функцій 
менеджменту: планування, організації, аналізу, контролю 
та регулювання. Але практично всі науковці наводять влас-
ний перелік функцій або функціональних ознак, що прита-
манні контролінгу. Одні виокремлюють специфіку бізнесу 
та пропонують низку функцій з інтеграції, координації, 
сервісу, методичної підтримки, консалтингу і комунікації 
та управління корпоративними знаннями у торговельних 
мережах [3, c. 109–110]. Досліджуючи еволюцію функції 
контролінгу, Г. П. Мізерна виділяє формування планів ді-
яльності, стратегічне й оперативне планування, контроль, 
ревізію та внутрішній аудит, методологічне забезпечення 
та внутрішній консалтинг [4]. Подовжуючи напрацюван-
ня щодо визначення функцій контролінгу, М. С. Пушкар  
і С. В. Івахненков розширюють їх зміст, додаючи інфор-
маційно-аналітичну підтримку основних завдань менедж-
менту організації; координацію й інтеграцію діяльності 
організації з метою досягнення цілей підприємства; за-
безпечення реалізації потенціалу організації; підтримку 
прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямова-
них на досягнення системи цілей організації; формування 
системи забезпечення конкурентоспроможності організа-
ції; управління прибутком організації; формування інте-
грованого комплексу планування шляхом оптимального 
сполучення стратегічного й оперативного планування, 
а також конкретизацію планів за центрами відповідаль-
ності [5; 6]. Як бачимо, практично всі українські автори 
функції контролінгу асоціюють з розробкою рекомендацій 
для прийняття управлінських рішень та інформаційну під-
тримку управління. Але головне призначення контролінгу 
як управлінської концепції, на нашу думку, є координація 
спільних і конкретних функцій управління об’єктом у про-
цесі досягнення стратегічних цілей. Сутність координації 

полягає у формуванні і використанні інформаційного про-
стору, створюваного в процесі здійснення загальних функ-
цій управління і використовуваного при прийнятті управ-
лінських рішень. Тому саме координація є вихідним інстру-
ментом, що позиціонує контролінг у систему управління, 
а наведений перелік його функцій – лише дублювання 
функцій системи управління. Доцільніше, на нашу думку, 
виходячи зі складу загальних функцій управління, на осно-
ві авторського розуміння концепції контролінгу стійкого 
розвитку виділити його цільові елементи: моделювання 
організаційної структури підприємства як системи ієрар-
хічно залежних бізнес-одиниць; постановка системи опе-
ративного та стратегічного планування; розробка системи 
інструментальної підтримки (контрольних показників), 
що дозволяє провести ув’язку оперативних і стратегічних 
цілей; створення системи багаторівневого контролю з від-
стеження досягнення стратегічних цілей і виявлення від-
хилень.

Управління будь-якої бізнес-одиниці складається 
з двох рівнів: оперативного і стратегічного. Отже, контролінг 
як управлінську концепцію слід розглядати у розрізі часового 
горизонту [3, с. 141]. Такий підхід є традиційним під час ви-
значення підсистем контролінгу. Під підсистемою управлін-
ня доцільно розуміти його частину як системи, що має власну 
теоретичну базу та методичний інструментарій і складається 
з певних елементів, що надає їй ознак системи.

Оперативний контролінг орієнтований, в першу 
чергу, на внутрішнє середовище з метою надання керу-
ючого впливу на процес виробництва для отримання 
очікуваного прибутку. Під стратегічним контролінгом 
розуміється управлінська концепція, що здійснює ко-
ординацію у процесі інтеграції загальних і конкретних 
функцій управління під час формування економічного 
інформаційного простору для визначення стратегії і стра-
тегічних цілей, контролю за їх реалізацією, а також для 
забезпечення раціональності прийнятих управлінських 
рішень, спрямованих на сталий розвиток. Сучасна систе-
ма менеджменту пропонує виділяти також і тактичний рі-
вень управління, який доцільно виокремити у підсистему 
тактичного контролінгу.

Кожна підсистема контролінгу оперує певним еконо-
міко-математичним інструментарієм, який дозволяє на 
визначених стадіях управління (оперативне, тактичне, 
стратегічне) діагностувати відхилення у процесі досягнен-
ня мети та розробляти механізм прийняття регулюючих 
управлінських дій. 

Вибір будь-якої сукупності інструментів контролін-
гу обумовлений розмаїттям стратегічного позиціонування 
підприємств і видів стратегій сталого розвитку, які вони 
обирають для закріплення власних конкурентних переваг.

Комунікаційна технологія контролінгу реалізуєть-
ся за рахунок формування ефективного інформаційного 
середовища. Термін «інформаційне середовище» був за-
позичений соціально-гуманітарними науками з фізики, де 
означав можливість співіснування різних явищ і факторів. 
У рамках кібернетичного підходу інформаційним серед-
овищем вважається сукупність джерел інформації, баз да-
них, технологій і мереж, які об’єднують їх. У філософсько-
методологічному вимірі під інформаційним простором 
розуміється середовище поширення інформації у соціумі, 
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що перебуває під впливом культурних, економічних, по-
літичних, технологічних та інших факторів [7]. Рух інфор-
мації в інформаційному полі здійснюється за допомогою 
фізичного зв’язку між одержувачем і джерелом інформації, 
що матеріалізується в інформаційному потоці. Сукупність 
інформації, що переміщується в інформаційному просторі 
каналами комунікації, науковці розглядають як інформа-
ційний потік. Залежно від наявності каналів комунікації 
інформаційні потоки можуть поширюватися як усередині 
окремих інфосфер, так і між ними [8].

Інтеграція функцій управління, створення комплек-
сних засобів інформатизації підвищує значущість форму-
вання єдиного інформаційного простору суб’єкта госпо-
дарювання, що забезпечує уніфікацію подання, доступу 
та зберігання інформаційних ресурсів. Характеризуючи 
сучасний стан інформаційного простору, не можна не по-
годитися з тим, що інформаційні технології формування 

економічної інформації усунули умовні границі між плану-
ванням, прогнозуванням, обліком і аналізом виробничо-
господарської діяльності. Зараз це єдиний інтегрований 
процес ідентифікації, виміру, накопичення та подання ін-
формації для оперативних і стратегічних рішень. Але ко-
ординаційна роль у цьому процесі лишається за системою 
генерації обліково-аналітичного забезпечення – бухгал-
терським обліком, оскільки він, виходячи з вимог чинно-
го законодавства, є регламентованим та має апробований 
механізм формування системи облікових даних для цілей 
управління. Інформатизація контролінгу відіграє осно-
вну роль у підтримці менеджменту при прийнятті управ-
лінських рішень [9, с. 65]. Загальні функції управління 
формують єдиний інтегрований інформаційний простір, 
який повною мірою відповідає концепції контролінгу ста-
лого розвитку. Складові інформаційного середовища кон- 
тролінгу наведено на рис. 2.

Рис. 2. Інформативні складові інформаційного середовища контролінгу
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забезпечення

Контур інформаційного середовища 
контролінгу 

Організація 

– прямий зв’язок 

АналізПланування 

– зворотний  зв’язок 

Інформаційне середовище, яке включає в себе шість 
взаємопов’язаних інформативних складових – плануван-
ня, організацію, моніторинг, аналіз, регулювання, консал-
тинг, дозволяє ліквідувати розриви інформаційних зв’язків 
у системі управління в єдиному контурі контролінгу, що 
вимагає їх детального розгляду.

Координація управлінських впливів через інформа-
ційні складові створює специфічний механізм саморегулю-
вання, що забезпечує прямий зв’язок у контурі управління. 
Зворотний зв’язок забезпечує підтримку системи в стійко-
му стані, оскільки збільшення впливу керуючої системи на 
об’єкт (структурний підрозділів, бізнес-процес) викликає 
протилежний вплив об’єкта. Таким чином, у контурі ін-
формаційного середовища контролінгу формується рів-
новажний стану суб’єкта господарювання з навколишнім 
середовищем в цілому, а також у системи функціональних 
підрозділів.

Планування забезпечує процес прогнозування ре-
зультатів за різних альтернативних варіантів досягнення 
цілей організації і вибір оптимального варіанта із запропо-
нованих. У постановку запланованого завдання (пропози-
цій, ідей), їх систематизацію входять цілепокладання і, як 
результат, формування стратегічних цілей підприємства. 
Стратегічний план відображає бажаний стан підприєм-

ства, який визначається перспективами його довгостро-
кового розвитку. Основні напрями планування полягають 
у формуванні стратегії розвитку підприємства, плануванні 
основних напрямів діяльності, оцінці потенційних можли-
востей (науково-технічних, фінансових, комерційних), ви-
значенні необхідних ресурсів для реалізації управлінських 
впливів.

В інформаційному середовищі контролінгу плану-
вання діяльності спрямоване на  вирішення комплексу за-
вдань, а саме: розробка й обґрунтування організаційних 
заходів у підрозділах суб’єкта господарювання, необхідних 
для досягнення оперативних і стратегічних цілей підпри-
ємства; визначення та представлення у вартісній формі 
показників витрат, доходів і сум покриття за центрами від-
повідальності.

Практика доводить, що бюджетування – це найбільш 
деталізований рівень планування, що являє собою процес 
розробки бюджетів як в цілому для підприємства, так і для 
його окремих структурних підрозділів або функціональних 
сфер діяльності [11]. Процес розробки бюджетів спрямова-
ний на: 1) складання бюджетів операційної діяльності (бю-
джету продажів, бюджету виробництва, бюджетів прямих 
витрат, бюджетів накладних витрат, бюджету прибутків 
і збитків); 2) складання фінансових бюджетів (інвестицій-
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ного бюджету, бюджету руху грошових коштів, бюджетно-
го балансового звіту). Таким чином, бюджетування є клю-
човим інструментом контролінгу, який дозволяє визначати 
завдання на майбутнє (стратегічний рівень), а також пла-
нувати обсяги та типи ресурсів, необхідних для вирішення 
цих завдань (тактичний рівень).

Моніторинг досягнення бюджетних показників 
здійснюється як самими підрозділами, що відповідають 
за виконання бюджетів, так і управлінською ланкою, від-
повідальною за розробку тих чи інших бюджетних пара-
метрів. Самоконтроль виконання поточних показників 
із боку структурних підрозділів проводиться для оцінки, 
аналізу та коригування оперативної діяльності центрів від-
повідальності, але без зміни бюджетних показників, що не 
входять до їх повноважень. Централізований моніторинг 
виконання бюджетних завдань необхідний для регулюван-
ня службами управління поточної діяльності підрозділів за 
цільовими бюджетними показниками. Отже, в системі ін-
формаційного середовища контролінгу генерується попе-
реджувальне обліково-аналітичне забезпечення, яке в рам-
ках певного управлінського циклу, тобто в рамках часового 
виміру, дозволяє розробляти своєчасні управлінські реак-
ції керуючої системи на відхилення керованих процесів від 
заданих параметрів. 

У функціональній області «аналіз» контролінгу від-
водиться роль індикатора відхилень і впливів факторів на 
економічну ситуацію, розширення можливостей розкрит-
тя резервів, оцінок ступеня ризиків, аналізу майбутнього 
стану. 

У функціональної області контролінгу «організація» 
відбувається налагодження взаємодії підрозділів на основі 
єдиного інформаційного простору підприємства. Це дозво-
ляє вирішувати проблеми вимірювання повноважень у рам-
ках організаційної структури та взаємовідносин між струк-
турними підрозділами. Проблеми вимірювання повнова-
жень пов’язані, з невизначеним часовим горизонтом і висо-
ким ступенем абстрактності оперативного, тактичного та 
стратегічного планування, що потребує інформаційної під-
тримки управлінських дій щодо корегування показників ді-
яльності. В контурі організаційної структури  суб’єкта госпо- 
дарювання здійснюються  взаємини між підрозділами та 
сферами діяльності, що викликає розбіжності коротко-
строкових оперативних цілей структурних одиниць і дов-
гострокових стратегічних цілей підприємства. Тому коор-
динованість контролінгу в рамках єдиного інформаційного 

середовища дозволяє запропонувати не лише механізм мо-
тивації співробітників, орієнтований на успіхи, які досяг-
нуті у ретроспективі, а й запропонувати заходи реалізації 
стратегічних управлінських рішень для керівництва, що 
спрямовані на перспективу. В рамках такого прямого та 
зворотного зв’язку відбувається подолання конфлікту ін-
тересів між керуючою і керованою системами.

Потреба в консалтингу як інформаційній складовій 
контролінгу виникає у разі змін у діяльності підприємства, 
погіршення загальних результатів цієї діяльності (включа-
ючи кризові ситуації) або невизначеності перспектив по-
дальшої роботи. У такій ситуації консультування носить 
багатофункціональний і міждисциплінарний характер. 
Контролінг здійснює методичну допомогу щодо створення 
системи управлінського оповіщення на основі зовнішніх 
і внутрішніх індикаторів. Зовнішні індикатори  інформу-
ють про економічні, соціальні, політичні та технологічні 
тенденції. Внутрішні індикатори покликані інформувати 
керівництво про поточний стан підприємства, а також 
прогнозувати кризові ситуації на підприємстві в цілому 
або за певними видами його діяльності. До типових інстру-
ментів і методів, які використовує контролінг для надання 
консультацій керуючій системі при розробці оперативних 
і стратегічних планів, відносяться методи аналізу конку-
ренції, ринків, життєвого циклу продуктів, слабких і силь-
них місць підприємства (стратегічний баланс), перспектив 
диверсифікації продуктів із урахуванням динаміки ємності 
та частки ринку.

В контурі інформаційного середовища контролінгу 
процес регулювання використовує знання інформаційно-
го контуру, в рамках якого завжди існує зворотний зв’язок 
між заданою величиною (планові показники) і регульова-
ною величиною (фактичні показники). Тобто контур регу-
лювання – це інформативна складова, в рамках якої від-
бувається автоматичне самокерування за фазами фіксації 
фактичного стану справ, пошуку і стимулювання, деталізо-
ваного планування, співставлення фактичних показників з 
плановими, та стратегічної фази, яка відповідає за відхи-
лення від стратегічної мети.

Розглядаючи процес формування інформаційного 
середовища контролінгу як сукупності інформативних 
складових у функціональних сферах управління, які він 
охоплює, можна визначити економічний ефект від запро-
вадження таких новацій у процесі управління (табл. 1).

Таблиця 1

економічний ефект від запровадження інформативних складових контуру інформаційного середовища контролінгу 

Функції  управління Інформативні складові контуру інформаційного 
середовища контролінгу економічний ефект

1 2 3

планування

розробка методики планування; 
складання графіку формування планів; 
координація бюджетів структурних підрозділів   
і зведення їх до консолідованого бюджету;
перевірка планів, складених структурними під- 
розділами компанії

підвищення платіжної дисципліни; 
збільшення оборотності коштів; скорочення  
обсягів кредитних ресурсів;
зменшення витрат на обслуговування боргів;  
збільшення доходів від вкладень вивільнених  
фінансових ресурсів; економія за кошторисом 
витрат
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У той же час, враховуючи проблеми, які можуть ви-
никнути під час визначення концептуального середовища 
контролінгу в системі управління сталим розвитком, його 
координаційна функція поширюється на всі елементи мі-
кроекономічної системи і враховує всі типи зав’язків між 
виробниками і споживачами матеріальних і нематеріаль-
них благ і послуг. Тому для обліково-аналітичного забез-
печення інформативних складових контролінгу необхідно 
розробити модель його концептуального середовища, що 
включає мету, пріоритетні завдання, характеристику під-
систем, предмет, типи забезпечення, принципи та інстру-
менти (рис. 3). Запропонована модель концептуального 
середовища контролінгу в системі управління стійким роз-
витком є теоретичним базисом побудови організаційної 
структури підрозділу контролінгу на підприємстві та ме-
тодологічним підґрунтям визначення функцій контролінгу 
і формалізації його процедур. Місія побудованої за наведе-
ними правилами системи контролінгу безперервністю ді-
яльності полягає у незалежній, всеохоплюючій і системній 
підтримці керуючої системи, яка має об’єктивну (організа-
ційна архітектура суб’єкта) та суб’єктивну (управління пер-
соналом і виробництвом) складові. Пріоритетними завдан-
нями слід вважати: зростання ринкової вартості підприєм-
ства; формалізацію процедур оцінювання та управління 

1 2 3

організація

організація обліку витрат і результатів за струк- 
турними підрозділами;
аналіз функцій, які виконуються керівниками за- 
для виявлення дублювання;
розробка декомпозиції функцій як основи опти- 
мізації витрат;
контроль за результативністю роботи структур- 
них підрозділів

 економія від запобігання можливим збиткам  
та неефективному відволіканню коштів;
 створення резервного капіталу; 
 недопущення штрафних санкцій; 
 скорочення витрат на аудит 

моніторинг

стимулювання виконання планів по структурних  
підрозділах;
координація функціональних повноважень і від- 
повідальності за якість виконуваних функцій

збільшення додаткового капіталу; 
економія від запобігання негативним відхи- 
ленням

регулювання

розробка архітектури управлінської інформацій- 
ної системи;
оптимізація системи електронного документо- 
обігу та формування бази знань для прийняття 
управлінських рішень даних

скорочення ймовірності настання негативних  
наслідків

аналіз 

аналіз відхилень завдяки порівнянню планових   
і фактичних показників оцінки ступеня досягнен-
ня мети;
встановлення граничних меж відхилень від пла- 
ну для дотримання беззбитковості функціону-
вання бізнес-одиниці;
інтерпретація причин відхилень плану від факту  
і регулювання систем планування, структури 
управління і стимулювання 

збільшення додаткового  капіталу;  
економія від запобігання негативним відхи- 
ленням

консалтинг 

розробка інструментарію для планування, аналі- 
зу, контролю та прийняття управлінських рішень;
консультації щодо вибору на основі результатів  
аналізу коригувальних заходів і управлінських 
рішень

збільшення вартості вивільнених економічних  
ресурсів (трудових, фінансових тощо.) при під-
вищенні продуктивності праці;
збільшення вартості компанії 

Закінчення табл. 1

ризиками; створення умов для подальшого розвитку сис-
теми контролінгу в умовах інформаційного суспільства.

Висновки. Таким чином, організація системи контр-
олінгу є інформаційним інструментом регулювання, мо-
ніторингу, аналізу, організації та планування поведінки 
індивідів, за допомогою якого зменшується інформаційна 
асиметрія та знижується рівень невизначеності господар-
ського життя. Використання контролінгу в економічній 
діяльності набуватиме все більшої актуальності в умовах 
поширення інформаційно-комунікаційних технологій, по-
силення вимог до трансляційних можливостей обліково-
аналітичного забезпечення внаслідок глобалізаційних про-
цесів, підвищення уваги суспільства до концепції сталого 
розвитку суб’єктів господарювання. Запровадження сис-
теми контролінгу, в основу якої покладено запропоновану 
модель концептуального середовища управління сталим 
розвитком, виглядає безальтернативним шляхом викорис-
тання наявних на підприємстві ресурсів для забезпечення 
довготривалої стабільної діяльності підприємства.

Контролінг відіграє істотну роль у забезпеченні ста-
лого економічного зростання. Він конструює і підтримує 
функціонування системи управління підприємством, під-
тримує підпорядкованість внутрішніх процесів у контексті 
тенденцій розвитку економічної системи в цілому. Кон-



226 Проблеми економіки № 3, 2016

 економіка та управління підприємствами

тролінг є сполучною ланкою, яка дає можливість вибудову-
вати стратегію розвитку відповідно до вимог зовнішнього 
середовища і збалансувати при цьому бізнес-інтереси учас-
ників господарських відносин. У подальших дослідженнях 
планується конкретизувати механізм розбудови і реаліза-
ції контролінгу в системі управління бізнес-одиниці, що за-
безпечує досягнення стратегічних цілей і підтримує сталий 
розвиток.
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Рис. 3. Модель концептуального середовища контролінгу в системі управління сталим розвитком

Забезпечення і збереження успішного функціонування підприємства в довгостроковій перспективі за допомогою створення 
сучасної моделі концептуального середовища контролінгу в системі управління безперервністю бізнесу, підвищення 
ефективності використання всіх видів інформаційних ресурсів і управління елементами інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури,  забезпечення розвитку бухгалтерського обліку та захисту вітчизняної інформаційної сфери

Мета

Контролінг у системі управління сталим розвитком

Бенчмаркінг (Benchmarking); венчурне фінансування (Corporate venturing); керування відносинами з клієнтами (Customer 
relationship management); вимір рівня задоволеності клієнтів (Customer satisfaction measurement); сегментація клієнтів 

(Customer segmentation); скорочення витрат часу (Cycle time reduction); стратегії зростання (Growth strategies); керування 
знаннями (Knowledge management); аналіз можливостей зміни ринкових тенденцій (Market disruption analysis); команди злиття 

(Merger integration teams); місія і бачення (Mission and vision statements); аутсорсінг (Outsourcing); оплата за результатами 
(Pay-for-performance); реінжиніринг бізнес-процесів (Reengineering); інтеграція ланцюжка постачань (Supply chain integration)

Інструменти контролінгу 

Процес системної інтеграції аспектів управління бізнес-процесами, який характеризується посиленням динаміки 
та масштабів IT-процесів

Предмет

Багатоаспектність; багатофункціональність; відповідність; адаптивність; комплексність; корисність; об’єктивність; 
оптимальність; паралельність; перспективність; своєчасність; стратегічна свідомість

Принципи 

Нормативно-правове; матеріально-технічне; кадрове; обліково-аналітичне; програмне

Забезпечення 

Зростання ринкової вартості підприємства; максимізація прибутку; забезпечення інвестиціями; оптимізація відрахувань 
до бюджету; створення умов для подальшого розвитку системи контролінгу в Україні в умовах інформаційного суспільства; 

визначення переліку значущих загроз і вразливості безпеки; ранжування загрози і вразливості безпеки; обґрунтування засобів 
і заходів контролю ризиків; оцінка ефективності / вартості різних варіантів захисту; формалізація процедури оцінювання та 

управління ризиками

Пріоритетні завдання 

суб’єктивна підсистема

Організаційна архітектура суб’єкта; 
Схема організації господарських відносин;
Професіоналізм облікового  персоналу 

об’єктивна підсистема

Менеджмент (управління персоналом і виробництвом);
Маркетинг (управління ринком збуту);
Таргетинг (програми збутової інтервенції)
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4. мізерна г. п. Фінансовий контролінг як прогресивна 
форма внутрішнього контролю на підприємстві санаторно-
курортного типу / г. п. мізерна // вісник Хмельницького націо-
нального університету. – 2005. – т. 3, вип. 6. – С. 207–211.

5. пушкар м. С. контролінг – інформаційна підсистема 
стратегічного менеджменту : монографія / м. С. пушкар, р. м. пуш- 
кар. – тернопіль : карт-Бланш, 2004. – 370 с.

6. івахненков С. в. Фінансовий контролінг: методи та ін-
формаційні технології : монографія / С. в. івахненков, о. в. ме-
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handle/123456789/26693/22-Dubas.pdf.
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