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модернізації засобів праці, що особливо актуально в умовах інвестиційного 

голоду та дорожнечі кредитних ресурсів. 
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Місце контролінгу в системі управління сучасним підприємством 

 

Однією з найбільш визначальних умов забезпечення життєдіяльності 

підприємства і його прибуткового функціонування є покращення і 

удосконалення системи і методів управління. Одним з таких методів є 

впровадження системи контролінгу в організаційну структуру підприємства 

на всіх етапах його діяльності. Проте, в умовах постійної конкуренції як з 

боку вітчизняних, так і зарубіжних організацій на сучасних українських 

підприємствах все більшої актуальності набуває дане питання. Сучасні умови 

господарювання вимагають від підприємства постійної готовності до змін 

ринку, і саме використання системи контролінгу допомагає ефективно і в 
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обмежені строки визначити можливості цих змін і швидко на них реагувати. 

Саме тому на сьогоднішній день запровадження на підприємстві такої 

системи,яка  б забезпечувала якісні, надійні та своєчасні дані для прийняття 

керівниками управлінських рішень є актуальним завданням 

Мета дослідження полягає у визначенні місця системи контролінгу в 

організаційній структурі підприємства[1]. 

Сутність поняття «контролінг» у процесі еволюції пройшло значний 

шлях. За результатами дослідження літературних джерел на основі 

динамічного підходу виділено шість етапів розвитку контролінгу. На разі, з 

2000р. і до сьогодні контролінг має орієнтацію на самоуправління,згідно 

таких змін підвищується роль децентралізації та самоуправління в сучасній 

системі менеджменту,ключовим елементом ефективної діяльності 

підприємства стає успішність реалізації управлінського рішення. Тобто, за 

змістом контролінг — нова концепція інформації та управління,що 

забезпечує підтримку внутрішнього балансу підприємства шляхом 

формування інформації про витрати та прибутки та надання її керівництву 

для подальшого прийняття ним ефективних управлінських рішень.  

В даний час в Україні та за кордоном можна виділити основні підходи 

до організації контролінгу на підприємстві:створення власного підрозділу 

контролінгу;використовуючи аутсорсинг,повністю або частково передати 

свої функції контролінгу спеціалізованим компаніям;косорсинг[2]. 

Контролінг є компонентом управління, забезпечує його інформацією 

для координації, організації та регулювання об’єктів. Залежно від 

поставлених цілей виділяють два види контролінгу, а саме стратегічний та 

оперативний. Стратегічний контролінг орієнтований на довгострокові 

перспективи Основними напрямами аналізу стратегічного контролінгу є 

аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, аналіз конкуренції, аналіз 

ключових факторів успіху, формування портфеля стратегій. Головною метою 

оперативного контролінгу є створення такої системи управління, яка 
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ефективно допомагає досягати поточних цілей підприємства, а також 

оптимізувати співвідношення «витрати-прибуток» 

Роль процесу контролінгу в управлінні підприємством тотожна 

значенню контролінгу в загальній системі управління. Тобто в процесі 

управління за допомогою функцій та завдань контролінгу отримується та 

аналізується інформація із зовнішнього середовища; встановлюються плани, 

стандарти, нормативи та порівнюються з ними фактичні показники; в разі 

відхилень аналізуються причини та готується інформація для прийняття 

управлінських рішень вищим керівництвом[3]. 

Таким чином, контролінг не обмежується здійсненням лише 

внутрішнього контролю та управління витратами, хоча часто саме витрати є 

основним його об’єктом. Контролінг – інформаційна, контролююча і 

координуюча система, яка забезпечує органічне поєднання інформаційної 

бази і всіх джерел отримання інформації – аналізу, моніторингу, планування 

та контролю. Інтерес до контролінгу в Україні пов’язаний з рядом причин, з 

яких можна виділити найбільш актуальні:  

1. Неузгодженість між керівниками підприємства, що відповідає 

безпосередньо за економічні результати (виробничих, фінансових, 

маркетингових відділів).  

2. Неможливість отримання коректних даних для прийняття бізнес-

рішень в рамках традиційного бухгалтерського обліку. 

 3. Зацікавленість інвесторів у довгостроковій та оптимальній віддачі 

від вкладених коштів з постійним збільшенням вартості компанії.[4] 

Cьогодні зростає роль контролінгу в управлінні сучасним 

підприємством. Він дає змогу вивести управління підприємством на якісно 

новий рівень, інтегруючи, координуючи і спрямовуючи діяльність різних 

підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей. 

Запровадження системи контролінгу як самостійної складової системи дасть 

змогу досягти ефективного управління власними ресурсами, оперативно 

реагувати на зміни в діяльності, розробляти та опрацьовувати різні варіанти 
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управлінських рішень, дасть можливість максимізувати прибуток, 

мінімізувати ризики, а також забезпечити ліквідність і платоспроможність 

господарюючих суб’єктів. 
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