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Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств

Досліджено роль контролінгу у забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства. Розглянуто особливості формування інформаційного ре-
сурсу у межах функціонування суб’єктів господарювання. Встановлено, що ефективна система обігу управлінської інформації є важливою компо-
нентою забезпечення розвитку підприємства, підвищення рівня його конкурентоспроможності. Запропоновано організовувати обіг управлінської 
інформації на підприємствах за допомогою контролінгу як сучасної моделі управління. Візуалізовано обіг інформації у межах суб’єкта господарювання 
за умови створення служби контролінгу та без функціонування такого підрозділу. 
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Постановка проблеми. Діяльність підприємств 
різних галузей і сфер національного господарства завжди 
пов’язана з бажанням отримати максимально можливий 
дохід від діяльності та максимально знизити витрати на її 
організацію. Підприємства як прибуткові установи завжди 
намагаються максимізувати власний прибуток або в корот-
костроковій стратегії функціонування, або у майбутньому, 
свідомо зменшуючи доходи з початку для захоплення част-
ки ринку, збільшення клієнтської бази, території функціо-
нування тощо з метою досягнення довгострокових цілей 
стабільного функціонування у подальшому. Окреслена 
ситуація завжди пов’язана з низкою управлінських рішень, 
які, відповідно, і формують основний базис розвитку під-
приємства. 

Формування дієвої системи управління є досить 
складною, проте не менш важливою передумовою ефек-

тивного розвитку підприємства. Зазвичай така система 
за своєю природою формується з урахуванням кваліфіка-
ції управлінців та осіб, що приймають відповідні рішення 
на всіх рівнях функціонування суб’єктів господарювання, 
їх вміння організувати роботу колективу та інших якос-
тях керівників. Проте вагомий вплив на розвиток системи 
управління має і інформаційна компонента функціонуван-
ня суб’єктів господарювання, враховуючи значні масиви 
інформації, що продукуються у межах підприємства, й об-
сяги зовнішніх даних, які впливають на його розвиток. 

Загальновідомо, що у сучасному світі обсяги інфор-
мації зростають значними темпами, і їх обробка вимагає 
залучення все більших ресурсів. У межах окремих підпри-
ємств, особливо тих, що продукують інноваційні технології 
та товари, володіння актуальною інформацією є важливою 
передумовою виживання та розвитку. Саме тому питан-
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ня створення ефективних механізмів обробки, аналізу й 
опрацювання інформації різного типу для використання 
її в управління підприємства є важливими й актуальними 
у сучасних економічних реаліях функціонування. Контр-
олінг є одним із таких механізмів та інструментів управ-
ління, що базується на зборі, акумулюванні та опрацюванні 
даних різної природи та формуванні на цій основі ефектив-
них і дієвих управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження теоретичних і методичних засад функціонування 
контролінгу у межах реально діючих суб’єктів господарю-
вання розглядалися у роботах таких учених: Акентьєва О., 
Бланк І., Брохун Н., Гудімова Н., Дякон Л., Зоріна О., Івах-
ненков С., Кіпіоро І., Криворотько І., Маркіна І., Остапен-
ко Т., Приймак С., Пушкар М., Рибак О., Тельнова Г., Тере-
щенко О. та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проте, незважаючи на численні напрацюван-
ня в окресленій сфері, досить актуальними залишаються 
питання вивчення особливостей впливу системи контр-
олінгу на процеси розвитку підприємств, дослідження 
взаємозв’язку й ідентифікації основних об’єктивних пере-
думов запровадження такої системи для підвищення рівня 
управління суб’єктами господарювання в сучасних реаліях 
функціонування.

Мета статті. Дослідження особливостей ролі конт- 
ролінгу у процесі розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні біль-
шість керівників підприємств розуміють, що організаційна 
структура, що була притаманна таким суб’єктам господа-
рювання раніше, вже не відповідає зміненій економічній 
реальності, у якій такі установи функціонують. Світ змі-
нюється, а отже, впливає на всі сфери суспільства, у тому 
числі і на його економічну компоненту. Саме це обумовлює 
об’єктивну необхідність враховувати такі трансформацій-
ні зміни у діяльності окремих підприємств. Маркетингові 
технології, способи виробництва, збуту, просування това-
рів і послуг різної природи – все це поступово змінюєть-
ся під тиском трансформацій, що відбуваються у нашому 
житті. Важливою передумовою для того, щоб залишатися 

конкурентоспроможним у межах певної галузі та сфери 
національної економіки, є необхідність моніторингу інно-
вацій, можливості їх впровадження у виробництво та по-
стійний процес модернізації всіх ланок функціонування 
підприємств. 

Загалом все окреслене у майбутньому впливатиме 
на діяльність суб’єктів господарювання і ті установи, що 
зможуть ефективно адаптуватися до нових умов, раціо-
нально використовуватимуть наявні інноваційні техноло-
гії, зможуть залишитися на ринку та запропонувати своїм 
клієнтам дійсно актуальні послуги та товари. Відкриття 
зовнішніх ринків, потужність транснаціональних корпора-
цій лише сприяє таким трансформаційним процесам у гло-
бальному вимірі та загострює рівень конкурентної бороть-
би між підприємствами у досить мінливому та постійно 
змінюваному світі. 

Все окреслене змушує керівників підприємств мір-
кувати над можливістю організації ефективного процесу 
управління такими змінами, постійного удосконален-
ня здатності підприємств адаптуватися до них. Загалом 
у межах функціонування більшості вітчизняних суб’єктів 
господарювання на сьогодні питанням організації обігу ін-
формації, правильному її аналізу та зміни підходів до фор-
мування аналітичних даних приділяється досить мало ува-
ги. В основному такі передові технології використовують-
ся на підприємствах із іноземним капіталом, у межах яких 
інвестори використовують передові технології управління, 
які вже активно застосуються у зарубіжних компаніях і за-
рекомендували себе як ефективні. На рис. 1 наведено кон-
цептуальну модель обігу інформації у межах виробничого 
підприємства. 

Традиційно всі дані з різних джерел їх створення ру-
хаються до центрів управління і в підсумку потрапляють 
до керівників підприємства. Варто зауважити, що у такому 
випадку одразу виникають труднощі в опрацюванні такої 
інформації. Насамперед, вона є неструктурованою і не 
взаємопов’язаною, тобто окремі аналітичні звіти містять 
певним чином відібрану інформацію, цілісної ситуації не 
видно. Наприклад, керівник має інформацію про фінан-
совий стан, поточний стан рахунків підприємства, дані 

Рис. 1. Концептуальна модель обігу інформації на виробничому підприємстві

Джерело: сформовано автором
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про збут і витрати на маркетинг. Проте дані, наприклад, 
про ефективність проведеної маркетингової компанії та її 
впливу на зміну обсягів продажів, рентабельність вироб-
ництва у таких звітах можуть і не міститися. Інформація 
про подібні заходи, що були реалізовані конкурентами, 
взагалі вимагає проведення додатково організованої аналі-
тичної роботи. В цілому керівник може організувати робо-
ту й отримати такі дані, але це вимагає часу та зусиль, що не 
завжди є у розпорядженні. Також зауважимо, що недоліком 
такої моделі є те, що керівнику необхідно постійно ставити 
додаткові вимоги щодо продукування додаткової управлін-
ської інформації замість того, щоб покласти ці функції на 
відповідальних осіб і сфокусувати увагу на вирішенні стра-
тегічних цілей і завдань. 

Таким чином, аналізуючи рис. 1, вбачаємо за доціль-
не виділити такі проблеми в організації обігу інформації, 
що негативно впливають на вчасність і правильність при-
йняття управлінських рішень:

1) відсутність координації між структурними підроз-
ділами у процесі прийняття рішень керівництвом, 
відсутність взаємоузгодженості між даними, що 
надходять від різних відділів і секторів;

2) відсутність аналітичного центру обробки інфор-
мації щодо різних продуктів, товарів, їх виробни-
цтва, збуту та реалізації, застосування нових тех-
нологій, їх ефективність і вплив на формування 
прибутку підприємства;

3) відсутність можливості комплексно оцінювати 
роботу окремих відділів, департаментів та інших 
структурних підрозділів на постійній основі за 
всім зрозумілою методикою, що є ефективним 
мотиваційним чинником підвищення продуктив-
ності роботи;

4) відсутність належно організованої системи аналі-
зу зовнішньої стосовно підприємства інформації, 
що є важливою з позиції постійного моніторингу 
сучасних тенденцій у галузі, ідентифікації нових 
технологій, впровадження яких впливає на ефек-
тивність роботи підприємства в цілому;

5) відсутність можливості оцінити ефективність са-
мої системи управління, визначити стратегічну 
позицію підприємства на певному ринку, іденти-
фікувати його слабкі та сильні сторони, що обу-
мовлено відсутністю аналітичного центру, який 
би займався цими питаннями, й інші недоліки.

Зазначені проблеми на підприємстві в організації 
обігу інформації за класичною моделюю дають підстави 
стверджувати, що подальший розвиток таких суб’єктів 
господарювання з позиції забезпечення їх стабільного дов-
гостроково функціонування з розширенням виробничих 
потужностей і підвищенням конкурентоспроможності ви-
магає впровадження, насамперед у систему управління, но-
вих інструментів і механізмів. Без імплементації таких змін 
перехід окреслених установ на якісно новий рівень розви-
тку, на наше переконання, неможливий. 

Саме з урахуванням таких обставин та об’єктивної 
реальності у межах суб’єктів господарювання на сьогодні 
активно створюються різні підрозділи, які повинні забез-
печити можливість отримання актуальної інформації, її 
обробки й аналізу з метою забезпечення нею керівників 

для прийняття ними дійсно правильних рішень щодо по-
дальшого розвитку підприємств. Контролінг є одним з ва-
ріантів імплементації в діючу систему управління нової мо-
делі менеджменту, що базується, перш за все, на організації 
роботи з інформацією різної природи та якості, що проду-
кується на підприємстві, поступає у його розпорядження 
із зовнішніх джерел. Основною перевагою контролінгу є 
його можливість забезпечити керівництво актуальними  
й узагальненими даними. На рис. 2 зображено модель обі-
гу інформації у межах підприємства з урахуванням форму-
вання відділу контролінгу.

Варто зазначити, що в окресленій на рис. 2 моделі ін-
формація насамперед акумулюється у межах відділу контр-
олінгу, опрацьовується і вже у певному вигляді надається 
власникам і керівникам для прийняття рішень. Проте,  
з іншого боку, це не означає, що всі дані надходять ви-
ключно до відділу контролінгу. У цій моделі не втрачається 
зв’язок між структурними підрозділами суб’єкта господа-
рювання та керівництвом, обмін інформацією між ними та-
кож відбувається постійно. Саме тому у такій моделі відділ 
контролінгу не отримує додаткових функцій або переваг 
порівняно з важливістю інших підрозділів, а концентрує 
свою увагу на акумулюванні важливих даних, їх опрацю-
ванні. Зауважимо, що результати роботи такого структур-
ного підрозділу надаються у розпорядженні не лише ви-
ключно керівникам і власникам, але і надходять до решти 
структурних підрозділів каналами зворотного зв’язку для 
забезпечення їх адекватною та правильною інформацією 
для її використанні у роботі. Особливо актуальними такі 
дані можуть бути для керівників структурних підрозділів, 
що дозволяє їм правильно формувати завдання вже у меж-
ах своїх підрозділів.

Отже, враховуючи дані рис. 2, варто зауважити що 
контролінг може стати дійсно ефективним механізмом 
у створенні дієвих передумов для підвищення рівня управ-
ління у межах підприємств, оскільки концептуально й ідей-
но покликаний сприяти налагодженню раціональних сис-
тем керування, взаємодії між різними структурними під-
розділами, що, безумовно, реалізується на основі правиль-
но організованої системи обігу управлінської інформації. 

Контролінг є новим інструментом управління, який 
на сьогодні досить часто використовується різними під-
приємства з метою підвищення рівня управління, знижен-
ня витрат і збільшення прибутку за рахунок не операційної 
діяльності, а шляхом оптимізації наявної організаційної 
структури та підвищення функціонування всіх структур-
них підрозділів підприємства. Загалом у науковій літера-
турі окреслений термін використовують досить часто, що 
породжує існування поліваріантних підходів до його розу-
міння, дослідження сутності контролінгу й ідентифікації 
його природи. У табл. 1 наведено декілька варіантів трак-
тувань цієї дефініції. 

Не можна не погодитися з Третьяковою М. Л., яка 
стверджує, що контролінг (від англ. control – керівництво, 
регулювання, управління, контроль) – породжена прак-
тикою сучасного менеджменту нова концепція управлін-
ня, яка синтезує у собі управлінський облік, планування, 
контроль і аналітичну роботу. В основі цієї нової концепції 
системного управління організацією лежить прагнення за-
безпечити успішне функціонування організаційної систе-
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Рис. 2. Концептуальна модель обігу інформації на виробничому підприємстві, де існує відділ контролінгу

Джерело: сформовано автором
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Таблиця 1

Наукові підходи до трактування сутності категорії ,,контролінг”

№ з/п Трактування дефініції Автор, джерело

1

контролінг – контролююча система, що забезпечує концентрацію контрольних дій на най-
пріоритетніших напрямках фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення від-
хилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття оперативних управлінських 
рішень, що забезпечують її нормалізацію

Бланк і. а. [1, c. 112]

2

контролінг – складна система, що об’єднує у собі встановлення цілей, планування, облік, 
контроль, аналіз, управління інформаційними потоками та розробку рекомендацій щодо 
прийняття управлінських рішень. таким чином, контролінг забезпечує синтетичний, ціліс-
ний погляд на діяльність підприємства у минулому, теперішньому та майбутньому, комп-
лексний підхід до виявлення та розв’язання проблем, що постають перед підприємством

кіпіоро і. м. [3]

3

контролінг – інтегрована складна система, яка включає елементи бухгалтерського обліку, 
економічної теорії, економічного аналізу, контролю, планування, менеджменту, яка засто-
совується на підприємстві і спрямована на прийняття оперативних і стратегічних управ-
лінських рішень, забезпечує необхідною інформацією підприємство

Брохун н. С. [2, c. 23]

4

контролінг – система інформаційної підтримки управлінських рішень на основі викорис-
тання сукупності методів і процедур із фінансової діагностики, методичного та консульта-
ційного забезпечення, а також щодо координації планування, обліку, контролю та ризик-
менеджменту

Приймак С. в. [6, c. 7] 

5

контролінг сьогодні розглядається як процес, який знаходиться на перетині економічного 
аналізу, планування, управлінського обліку й управління. тобто, інтегруючи, координуючи 
та направляючи в цілому діяльність різних служб, підрозділів або структурних одиниць 
підприємства, контролінг виступає своєрідним механізмом саморегулювання на підпри-
ємстві, який забезпечує зворотний зв’язок у межах управління

маркіна і. а. [4, c. 6]

6
контролінг – це функціонально відособлений напрям економічної роботи на підприєм-
стві, пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної функції у менеджменті для прийнят-
тя оперативних і стратегічних управлінських рішень

яковлєв Ю. П. [8, с. 21]

Джерело: сформовано автором 
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ми (підприємства, торговельної фірми, банку та ін.) у дов-
гостроковій перспективі [7, с. 299–300].

Панас Я. В. пропонує таке означення: контролінг – 
міжфункціональний напрямок управлінської діяльності, 
який завдяки цілеспрямованим збору, обробці й альтер-
нативному інтерпретуванню отриманої інформації допо-
магає у процесі прийняття управлінських рішень, орієнто-
ваних на інноваційний розвиток суб’єкта господарювання 
[5, с. 198].

Таким чином, вважаємо за доцільне контролінг роз-
глядати як окремо функціонуючу систему у межах діяль-
ності підприємства, яка покликана забезпечувати процес 
управління необхідною аналітичною інформацією, що 
створюється у процесі застосування сукупності відповід-
них інструментів до аналізу внутрішніх і зовнішніх даних 
відповідно до сформованих стратегічних цілей розвитку 
підприємства. 

Перш за все, запровадження контролінгу у діяльність 
підприємства дозволяє отримати такі переваги для його 
власників і менеджменту:

1. Підвищення рівня координації між різними струк-
турними підрозділами у процесі реалізації опе-
раційної діяльності, що відбувається завдяки 
постійному обміну інформацією, яка організову-
ється службою контролінгу, узгодженню термінів 
виробництва, поставки та реалізації різних това-
рів і послуг.

2. Організація поглибленого аналізу зовнішнього се-
редовища роботи підприємства, що дає підстави 
для визначення сучасної позиції такого суб’єкта 
господарювання на ринку, ідентифікації його 
основних конкурентів, з’ясування чітких конку-
рентних їх переваг і недоліків. Такий аналіз до-
зволяє у постійному режимі відслідковувати всі 
зміни у зовнішньому середовищі, аналізувати по-
треби клієнтів, позиції конкурентів, можливості 
співпраці з іншими виробниками і т. д. Окреслена 
оцінка може стати досить потужним механізмом 
формування стратегічних цілей розвитку підпри-
ємства. 

3. Зазначена вище перевага також сприяє збільшен-
ню рівня гнучкості підприємства та підвищення 
його можливості адаптації до змін зовнішнього 
середовища у локальному та глобальному вимірах. 
Гнучкість дозволяє суб’єкту господарювання за-
лишатися прибутковим навіть при вкрай неспри-
ятливих економічних умовах функціонування, 
дозволяє оцінити можливі ризики у майбутньому 
для різних сфер функціонування підприємства. 

4. Контролінг як система управління дозволяє по-
стійно здійснювати оцінку сучасного фінансово 
стану підприємства у поєднанні з його виробни-
чою складовою і на цій основі аналізувати виник-
нення потенційно можливих кризових ситуацій 
у всіх сферах діяльності та розробляти превен-
тивні заходи, що знову дозволяє створити меха-
нізми забезпечення стабільного функціонування 
суб’єктів господарювання. 

5. Контролінг як система дозволяє ефективно орга-
нізувати весь обіг інформації у середині підпри-

ємства між різними структурними підрозділами, 
розробити систему аналітичних звітів із чіткою 
регламентацією їх подачі для аналізу та роботи 
у межах функціонування окремих підрозділів. 
Такий підхід дозволяє чітко сформувати перелік 
звітної інформації, визначити джерела її створен-
ня та аналізу та забезпечити її надходження до 
суб’єктів, що мають потребу в ній. Це дозволяє 
у такій системі виділити управлінські рівні обігу 
інформації і убезпечити її конфіденційність і ви-
тік за межі підприємства. Тобто у межах служби 
контролінгу можуть бути реалізовані превентивні 
заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки 
на підприємстві, що стає вкрай важливим у сучас-
них реаліях функціонування суб’єктів господарю-
вання. 

Важливим питанням в організації контролінгу є пи-
тання автоматизації фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Автоматизація дає можливість повноцінно-
го функціонування контролінгу. Збір аналітичної інформа-
ції має бути максимально автоматизований, щоб уникнути 
перекручень, помилок і зловживань [13, с. 179].

Висновки. У статті досліджено роль контролінгу 
у забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприєм-
ства. Розглянуто особливості формування інформаційного 
ресурсу у межах функціонування суб’єктів господарювання 
та встановлено, що на сучасному етапі діяльності підпри-
ємств спостерігається нагромадження значних обсягів як 
внутрішніх, так і зовнішніх даних, що вимагає організації 
системи управління ними.

Проаналізовано та встановлено, що ефективна сис-
тема обігу управлінської інформації є важливою компо-
нентою забезпечення розвитку підприємства, підвищення 
рівня його конкурентоспроможності та передумовою ста-
більного функціонування суб’єктів господарювання. За-
пропоновано організовувати обіг правлінської інформації 
на підприємствах за допомогою контролінгу як сучасної 
моделі управління. 

У статті запропоновано розглядати контролінг як 
окремо функціонуючу систему у межах діяльності підпри-
ємства, що покликана забезпечувати процес управління 
необхідною аналітичною інформацією, що створюється 
у процесі застосування сукупності відповідних інструмен-
тів до аналізу внутрішніх і зовнішніх даних відповідно до 
сформованих стратегічних цілей розвитку підприємства. 
Також досліджено та візуалізовано обіг інформації у меж-
ах суб’єкта господарювання за умови створення служби 
контролінгу та без функціонування такого підрозділу.
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