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У сучасних умовах функціонування підвищення рівня конку-
рентоспроможності підприємства стає основною метою його ді-
яльності, що забезпечується гнучкістю відносно нових загроз й
можливостей. Система контролінгу охоплює весь комплекс нові-
тніх управлінських заходів. Вона переводить управління на якіс-
но новий рівень, інтегруючи, координуючи і спрямовуючи діяль-
ність різних служб і підрозділів підприємства на досягнення
оперативних і стратегічних цілей.

Сучасний менеджмент поділяє цілі діяльності підприємства на
дві групи: оперативні (короткострокові) і стратегічні (довгостро-
кові, перспективні). Контролінг дозволяє контролювати їх досяг-
нення на всіх рівнях. Таким чином, більшість учених: Х. Й. Фоль-
мут [6] Е. Н. Скляр, И. О. Зверкович, Т. Д. Хричикова [5], Фалько
С. Г. [7] виділяють саме такі два основні аспекти контролінгу:
стратегічний і оперативний. Деякі науковці розрізняють стра-
тегічний і поточний контролінг (Анискин Ю. П. [1]), а також
стратегічний і технічний (Овсепян Д. С. [4]). Пропонують також
розрізняти ще одну підсистему контролінгу — тактичний (Ше-
наев И. В. [8]), причому в окремих випадках ототожнюючи його з
оперативним.

Стратегічний контролінг повинен забезпечити довготривале
існування підприємства, відстежувати намічені цілі розвитку та
досягнення стійкої конкурентної переваги.

Криклій А. С. [2], Мухомедзянова Е. В. [3] виокремлюють,
поряд з стратегічним та оперативним, диспозитивний контро-
лінг, зміст якого полягає у регулюванні виконання системи опе-
ративних панів суб’єкта підприємницької діяльності шляхом
план-факт аналізу їх виконання та обґрунтування варіантів
управлінських рішень щодо зворотного впливу на бізнес-
процеси.

Проаналізувавши думки вчених, було виділено чотири види
контролінгу: стратегічний, тактичний, оперативний і диспозити-
вний. На рис.1 представлено взаємозв’язок цих видів.

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

Тактичний контролінг полягає у формуванні засобів і методів
ефективного управління поточною метою підприємства, яка мо-
же бути визначена як прибутковість і ліквідність, рівень ефекти-
вності використання ресурсів.

У свою чергу, стратегічний контролінг повинен допомагати
підприємству ефективно використовувати наявні переваги та
створити нові потенціали успішної діяльності у майбутньому.
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Стратегічний контролінг виступає в ролі внутрішнього консуль-
танта менеджерів і власників підприємства при розробці страте-
гії, стратегічних цілей і задач.

Диспозитивний (ситуаційний)
контролінг

«Що робити, якщо справа
робиться не ефективно?»

Оперативний контролінг
«Як робити окремі дії

ефективно?»

Тактичний контролінг
«Як робити справу ефективно?»

Стратегічний контролінг
«Яку ефективну справу робити?»

Рис. 1. Взаємозв’язок видів контролінгу

Отже, контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на
управління підприємством і здатний не лише забезпечувати ін-
формаційну підтримку прийняття рішень, але й визначати стра-
тегію і прогнозувати майбутні результати діяльності.

Таблиця 1
ЧАСОВІ ГОРИЗОНТИ ВИДІВ КОНТРОЛІНГУ

№
з/п Вид Перспективи Термін

1 Стратегічний орієнтований на довго-
строкові перспективи більше 3 років

2 Тактичний орієнтований на середньо-
строкові перспективи 1—3 роки

3 Оперативний орієнтований на коротко-
строкові перспективи до 1 року

4 Диспозитивний реалізація протягом всього терміну функціону-
вання системи контролінгу підприємства
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Створення, реалізація та оцінювання ефективності впрова-
дження системи контролінгу має відбуватись з урахуванням осо-
бливостей функціонування кожного підприємства окремо.
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