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ситуаційного контролінгу. Наведено порівняльну характеристику окремих видів контролінгу.
Обґрунтовано цілі та завдання стратегічного та тактичного контролінгу на сучасних
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Актуальність проблеми. Сучасні умови функціонування підприємств постійно ускладнюються, що призводить до зростання

потреби в удосконаленні методів управління на різних рівнях. Тобто виникає необхідність у якісно нових змінах у розумінні

принципів, елементів структури і методів їх реалізації. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства стає основною метою

його діяльності, що забезпечується прогнозуванням розвитку ринкової ситуації та гнучкістю відносно нових загроз й можливостей.

Система контролінгу охоплює весь комплекс новітніх управлінських заходів і забезпечує реалізацію інноваційного потенціалу

господарюючого суб’єкта.

Контролінг переводить управління на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи і спрямовуючи діяльність різних служб і

підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей. Основними критеріями яким відповідає контролінг є:

комплексність та інтегрованість, завдяки чому він забезпечує цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, теперішньому і

майбутньому часі, системний підхід до виявлення і вирішення проблем, що виникають перед підприємством.

Аналіз останніх наукових досліджень. Питанням теорії і практики контролінгу присвячені дослідження таких учених і

фахівців як: Анискин Ю.П.[1], Ільїна С.Б.[2], Криклій А.С.[3], Мухомедзянова Е.В.[4], Овсепян Д.С.[5], Сафаров А.[6], Скляр Е.Н.[7],

Фольмут Х.Й.[8], Фалько С.Г. [9], Шенаев И.В.[10], Тарасюк М.В., Мельник Н. Г., Михайлишин Н. П. та ін. Однак в економічній

літературі відсутній єдиний  підхід до визначення видів контролінгу, їх цілей та взаємозв’язків.

Завдання роботи – встановити та обґрунтувати основні зв’язки, відмінності, цілі та завдання видів контролінгу: стратегічного,

тактичного, оперативного та ситуаційного.

Виклад  основного матеріалу дослідження. Останнім часом все частіше висловлюється думка, що "контролінг — система

управління досягненням кінцевих результатів діяльності підприємства" [2].

Сучасний менеджмент поділяє цілі діяльності підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) і стратегічні

(довгострокові, перспективні). Контролінг дозволяє контролювати їх досягнення на всіх рівнях. Таким чином, більшість вчених: Х.Й.

Фольмут [8] Е.Н. Скляр, И.О. Зверкович, Т.Д. Хричикова [7],  Фалько С.Г. [9]  виділяють саме такі два основні аспекти контролінгу:

стратегічний і оперативний. Деякі науковці розрізняють стратегічний і поточний контролінг (Анискин Ю.П.[1]), а також стратегічний

і технічний (Овсепян Д.С.[5]). Пропонують також розрізняти ще одну підсистему контролінгу – тактичний (Шенаев И.В.[10]), при

чому в окремих випадках ототожнюючи його з оперативним.

Стратегічний контролінг повинен забезпечити довготривале існування підприємства, відстежувати намічені цілі розвитку та

досягнення стійкої конкурентної переваги. Таким чином, контрольованими величинами є такі показники, як: цілі, стратегії, сильні та

слабкі сторони фірми, можливості та загрози в її бізнесі.

Криклій А.С.[3], Мухомедзянова Е.В.[4] виокремлюють поряд з стратегічним та оперативним, диспозитивний контролінг. Зміст

якого полягає у регулюванні виконання системи оперативних панів суб’єкта підприємницької діяльності шляхом план-факт аналізу їх

виконання та обґрунтування варіантів управлінських рішень щодо зворотного впливу на бізнес-процеси. Тобто диспозитивний

контролінг сприяє розробці та вжиттю заходів щодо досягнення системи оперативних цілей підприємства.

Проаналізувавши думки вчених, ми виділили чотири види контролінгу: стратегічний, тактичний, оперативний та

диспозитивний.  На рис.1 представлено взаємозв’язок цих видів.
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Рис. 1. Взаємозв’язок видів контролінгу

 

Реалізація методів стратегічного контролінгу має забезпечити можливість відповіді на запитання «Яку ефективну справу

роботи?». Його завдання надати системі менеджменту достовірну інформацію для ефективного використання переваг підприємства та

створення можливостей для успішної діяльності у майбутньому. Тобто, метою саме стратегічного контролінгу полягає у забезпеченні

конкурентоспроможності підприємства і «відстежуванні» його руху до встановленої стратегічної цілі свого розвитку (генеральної

стратегії).

Тактичний контролінг при реалізації має дати відповідь на питання «Як робити справу ефективно?», тобто визначити основні

кроки реалізації стратегічного плану (конкурентноі стратегії). Його зміст полягає у забезпеченні поточної прибутковості, ліквідності та

платоспроможності підприємства за допомогою виявлення причинно-наслідкових зв’язків під час визначення фінансових результатів

від операційної діяльності. Основною складовою тактичного контролінгу є планування, бюджетування, внутрішній аудит, аналіз та

консалтинг.

Питання оперативного контролінгу – «Як роботи окремі дії ефективно?», а саме, управління за бізнес-процесами підприємства

для забезпечення матеріального підґрунтя реалізації генеральної та конкурентної стратегії (тобто впровадження функціональних

стратегій).

Як синонім до диспозитивного (від лат. dispositivus – той, що розпоряджається, що має вибір) варто вживати ситуаційний

контролінг, який дозволяє здійснювати управління пристосовуючись до конкретної ситуації та визначати найбільш оптимальні шляхи

реалізації раніше встановлених цілей як на стратегічному і тактичному, так і на оперативному рівнях. Відповідно і питання цього виду

контролінгу – «Що робити, коли справа робиться не ефективно?». Тобто, планові завдання порівнюють з фактичними даними,

виявляють  відхилення та розробляють варіанти управлінських рішень, якщо виникають сумніви щодо того , чи можна досягти раніше

визначених цілей. У процесі диспозитивного контролінгу пропонуються заходи щодо зміни поточної  діяльності підприємства для

досягнення оперативних цілей [6 ].

Нами визначено, відповідно до часового орієнтиру, горизонти для кожного із запропонованих видів контролінгу (табл.1).

 

Таблиця 1. Часові горизонти видів контролінгу

№ з/п Вид Перспективи Термін
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1. Стратегічний

орієнтований на довгострокові

перспективи

 

більше 3 років

 

2. Тактичний

орієнтований на середньострокові

перспективи

 

1-3 роки

 

3. Оперативний

орієнтований на короткострокові

перспективи

 

до 1 року

4. Диспозитивний

реалізація протягом всього терміну функціонування системи

контролінгу підприємства

 

 

Оскільки найбільш фундаментальними є стратегічний та тактичний контролінг, то їх розглянуто більш детально. Цілі та

завдання вказаних видів контролінгу наведено на рис.2.
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Рис.2. Цілі та завдання стратегічного і тактичного контролінгу

 

Тактичний контролінг полягає у формуванні засобів і методів ефективного управління поточною метою підприємства, яка

може бути визначена як прибутковість і ліквідність, рівень ефективності використання ресурсів.

В свою чергу стратегічний контролінг полягає в забезпеченні «виживання» підприємства, його орієнтації на потенціал успіху,

який може бути охарактеризований як конкурентоспроможність, можливості та ризики.

Також, було проведено порівняння стратегічного і тактичного контролінгу за окремим характеристиками (табл.2).
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Таблиця 2.  Порівняльна характеристика стратегічного та тактичного контролінгу

Характеристика Стратегічний контролінг Тактичний контролінг

Мета Розробка стратегії, цілей та завдань Розробка методів досягнення

стратегії та вирішення завдань

Рівні управління Стратегічний Оперативний і тактичний

Економічна орієнтація Зовнішнє і внутрішнє середовище

підприємства

Економічна ефективність і

рентабельність діяльності

підприємства

Часові горизонти реалізації Довгострокові Середньострокові  та

короткострокові

Показники ефективності - вартість бізнесу;

- цінність підприємства;

- частка ринку;

- т.д.

- прибуток;

- платоспроможність;

- рентабельність;

- ліквідність;

- стійкість;

- т.д.

Результат Стратегічний план Планування результату

Планування балансу та звіту про

прибутки та збитки

Бюджетний план

 

Стратегічний контролінг повинен допомагати підприємству ефективно використовувати наявні переваги та створити нові

потенціали успішної діяльності у майбутньому. Стратегічний контролінг виступає в ролі внутрішнього консультанта менеджерів та

власників підприємства при розробці стратегії, стратегічних цілей та задач.

В той же час, стратегічний контролінг визначає цілі та задачі для тактичного контролінгу, основне завдання ж оперативного

контролінгу – допомагати менеджерам у досягненні цілей, які виражаються, частіше всього, у формі кількісного значення

(рентабельність, ліквідність, прибуток і т.д.).

На практиці завжди існує тісний взаємозв'язок між оперативним, тактичним і стратегічним контролінгом. При стратегічній

постановці питання завжди домінує питання оперативної здійсненності або навпаки — оперативні проблеми  прибутковості можуть

бути проігнорованими при нехтуванні стратегічної мети. Цей взаємозв'язок завжди носить фундаментальний характер.

Висновки. Сучасні умови господарювання сприятливі для формування системи контролінгу на вітчизняних підприємствах.

Основне призначення якого полягає в орієнтації системи управління фірмою на досягнення поставленої мети. Контролінг об 'єднує

різні функції управління, використовуючи їх у вирішенні завдань оперативного, тактичного та стратегічного характеру. Внаслідок

цього, контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на управління підприємством і здатний не лише забезпечувати

інформаційну підтримку прийняття рішень, але  й визначати стратегію та прогнозувати майбутні результати діяльності.

Створення, реалізація та оцінювання ефективності впровадження системи контролінгу має відбуватись з урахуванням

особливостей функціонування кожного підприємства окремо.
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