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Орєхова А. І. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств
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У 
сучасних умовах господарювання економіч-

ний потенціал не завжди використовується 

повною мірою. Як правило, існують побічні 

процеси, які споживають запаси системи без ство-

рення корисного виходу, наприклад ринкова конку-

ренція. Зазначені процеси формують системні втра-

ти, пов’язані з марним витрачанням ресурсів в еконо-

мічній системі країни, регіону. У результаті ефектив-

ність економічного потенціалу знижується.

Наукове забезпечення ефективності викорис-

тання економічного потенціалу має бути засновано 

на визначенні втрат в економічній системі, розробці 

шляхів їх скорочення, науковому обґрунтуванні мето-

дів раціональної організації з метою мінімізації втрат. 

Управління, як складний соціально-економіч-

ний процес, виконує два завдання: формує комплек-

сну стратегію розвитку і визначає шляхи створення 

механізмів реалізації цієї стратегії, конкретні методи 
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впливу, які забезпечують досягнення поставлених 

цілей.

Комплекс економічних, управлінських проблем 

обумовлює необхідність застосування системного 

підходу до управління економічним потенціалом під-

приємством.

У зв’язку з цим виникає необхідність розробки 

концепції системи управління економічним потенці-

алом, яка б містила принципи, цілі, завдання та опти-

мальну структуру, механізм управління економіч-

ним потенціалом і інструменти їх реалізації, а також 

інформаційно-аналітичну систему, що забезпечує 

отримання своєчасної та достовірної інформації, та 

підтримку прийняття рішень, враховувала б взаємо-

дію із зовнішнім середовищем.

Отже, метою статті є визначення концептуаль-

них основи контролінгу управління економічним по-

тенціалом підприємств.

П
ід системою управління економічним потен-

ціалом слід розуміти цілісну структуровану 

сукупність принципів, функцій, методів при-

йняття управлінських рішень, організаційних меха-

нізмів їх реалізації, застосування яких забезпечує 

цілеспрямований, систематичний та адекватний роз-

поділ і використання ресурсів для досягнення стра-

тегічної мети діяльності підприємства.

Будь-який процес, незалежно від особливостей 

організації, виконує певні функції. Функції управ-

ління економічним потенціалом підприємства уосо-

блюють в собі сутність управлінського механізму. З їх 

допомогою можлива найбільш ефективна реалізація 

заходів з управління економічним потенціалом в умо-

вах конкретного підприємства з урахуванням його 

можливостей та ресурсів. Однак ключовими є такі 

класичні функції управління, як прогнозування, пла-

нування, організація, мотивація, контроль. Перера-

ховані функції відображають основні стадії процесу 

управління економічним потенціалом підприємства і 

виділяють сфери управлінської діяльності на всіх іє-

рархічних рівнях [5].

Таким чином, економічний потенціал підприєм-

ства є для управління складною системою, яка пови-

нна зводитися до управління не окремими елемента-

ми потенціалу, а їх сукупністю. Отже, виникає необ-

хідність у застосуванні підходів і методів управління, 

які відповідали б складності та специфіці діяльності 

підприємств. Як такий засіб пропонується використо-

вувати систему контролінгу, яка об’єднує в собі функ-

ції обліку, аналізу, контролю, прогнозування та ін. 

Система інформаційно-аналітичного забезпе-

чення процесу прийняття управлінських рішень яв-

ляє собою певну послідовність етапів (складових): 

1) визначення обсягу та якості необхідної ін-

формації; 

2) визначення обсягів необхідного ресурсного 

забезпечення; 

3) моніторинг стану інноваційного розвитку 

промислового підприємства; 

4) антисипативне прогнозування обрання мож-

ливих векторів інноваційного розвитку з викорис-

танням відповідного методичного забезпечення; 

5) аналітична обробка отриманих даних; 

6) виявлення резервів, загроз і можливостей; 

7) формування банку зведеної контролінгової 

інформації. 

Тобто система контролінгу, реалізуючи свої 

функції за допомогою означеного методичного забез-

печення, формує сукупність первинної інформації, 

яка після аналітичної обробки надходить до зведе-

ного банку контролінгової інформації. Саме він стає 

тим джерелом, що має забезпечити інформаційно-

аналітичну підтримку при прийнятті управлінських 

рішень на всіх рівнях [1]. 

Я
к справедливо зазначає Петрович Й. М. [6], 

опис концептуального бачення суті, ролі та 

місця контролінгу через призму формування 

та функціонування механізму обліково-аналітичної 

роботи підприємства є досить ускладненим. Сучасні 

посткризові умови функціонування спонукають під-

приємства до побудови збалансованої системи ме-

неджменту, здатної вирішувати складні багаторівневі 

завдання інноваційного розвитку, а не концентрува-

тися на вдосконалені окремих аспектів управлінської 

діяльності. Отже, можна зробити висновок про необ-

хідність опису концепції контролінгу крізь призму 

історичних етапів його розвитку в контексті зміни 

вимог до системи менеджменту. Етапи розвитку та 

змісту концепцій контролінгу наведено в табл. 1.

У міру розвитку теорії та практики контролін-

гу відбувалося істотне розширення його предметної 

області, змінювалися погляди на його сутність, що 

зумовило різноманітність його визначень. Причини 

неоднозначності визначення контролінгу засновані 

на тому, що усталені дві моделі контролінгу (аме-

риканська і німецька) різні за співвідношенням те-

оретичних обґрунтувань і прикладних досліджень. 

Слід зазначити, що протягом останніх 15–20 років 

концепція контролінгу піддавалася постійним удо-

сконаленням. На сьогодні контролінг являє собою 

функцію управління, без якої неможливо уявити ро-

боту жодної сучасної організації. Однак і в теорії, і на 

практиці існують різні думки та уявлення про понят-

тя контролінгу. Найчастіше, абсолютно безпідставно, 

контролінг ототожнюють з контролем, що є вкрай 

неправильним, оскільки контролінг – це комплексна 

міжфункціональна концепція управління, метою якої 

є координація систем планування, контролю та ін-

формаційного забезпечення. 

У контролінгу реалізуються всі типи, форми та 

системи контролю. Контролінг включає в себе про-

ведення контролю економічності поточної діяльності 

підприємства та його структурних підрозділів, вимір 
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Таблиця 1

Етапи розвитку та змісту концепцій контролінгу

Етап Концепція Зміст концептуальних положень

I етап – реєстраційний  
(поч. XX ст.) Реєстраційна

Функції контролера полягали в реєстрації 
інформації та наданні її у вигляді звітів для 
керівника

II етап – обліковий  
(1930-ті рр.) Обліково-аналітична

Інтенсивний розвиток базового інструмен та - 
рію контролінгу – управлінського обліку,  
в управ лінні акцент на аналітичну інформацію

III етап – інтеграційний  
(1970-ті рр.) Внутрішньофірмової інтеграції

Функції та завдання контролінгу концентрува-
лися на розробці та інтеграції планів і бюджетів 
для інтеграції виробництва, матеріально-техніч-
ного постачання, збуту

IV етап – навігаційний  
(кін. 1980-х – поч. 1990-х рр.) Координаційно-навігаційна

Основними інструментами контролера 
були ключові показники результативності. 
Контролінг представляв собою систему 
навігації для керівництва

V етап – стратегічно-орієнтований 
(кін. XX – поч. XXI ст.) Концепція стратегічної навігації

Контролер стає консультантом керівництва  
в ході формування стратегічних планів, вирішує 
завдання стратегічного контролю та аналізу

VI етап – збалансованості  
(поч. XXI ст.)

Концепція збалансованості 
інтересів підприємства та 
інтересів впливових інститутів

Діяльність служби контролінгу повинна бути 
орієнтована не тільки на вирішення цільових 
завдань підприємства, але враховувати інте-
реси зовнішніх клієнтів – зацікавлених осіб

Джерело: складено за [2].

і оцінку ефективності діяльності підприємства в ці-

лому і в різних аналітичних розрізах (по структурних 

підрозділах, видах продукції, бізнес-процесів, сегмен-

тах ринку та ін.). Оцінку рентабельності видів про-

дукції, каналів збуту, оцінку економічної ефективно-

сті та доцільності прийнятих управлінських рішень  

і т. п. У контролінгу контроль повинен бути націле-

ний на перспективу. Тому можуть проводитися конт-

роль правильності вибору цілей, контроль зовнішніх 

і внутрішніх обмежень, що заважають підприємству 

досягти поставлених цілей, бюджетний контроль, 

моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища 

господарювання. При цьому часто проводиться по-

рівняння фактичних показників діяльності підпри-

ємства з показниками минулих періодів, плановими 

показниками, аналогічними показниками лідерів га-

лузі, конкурентів. 

Тим самим пояснюється і відсутність серед до-

слідників єдиної думки про співвідношення термінів 

«контролінг» та «управлінський облік».

О
тже, незалежно від того, яким чином тракту-

ється категорія «контролінг», його розвиток 

нерозривно пов’язаний з розвитком теорії та 

практики управління. А оскільки проблеми управлін-

ня підприємством постійно піддаються змінам, то і 

контролінг перебуває в перманентному розвитку.

Цікавим є підхід Сланова Є. К. [8], який за-

значає, що цінність концепції контролінгу полягає 

в комплексності та взаємоузгодженості між собою 

інформації з різних сфер функціонування підприєм-

ства. Як правило, впровадження контролінгу перед-

бачає поетапну зміну існуючих інформаційних і ке-

руючих потоків підприємства в такій послідовності: 

планування; впровадження управлінського обліку та 

звітності; впровадження процедур планування; впро-

вадження процедур і механізмів контролю.

Координаційне завдання контролера полягає  

в тому, щоб налаштувати систему планування і контр-

олю на досягнення поставлених перед компанією ці-

лей і забезпечити менеджмент необхідною для цього 

інформацією. Роль контролера в системі планування 

полягає в координації окремих планів та організації 

спільного процесу планування в компанії. Як прави-

ло, контролер плануванням і контролем не займаєть-

ся, оскільки це питання менеджера.

Таким чином, під концепцією контролінгу слід 

розуміти сукупність суджень про його функціональне 

розмежування, інституціональне оформлення та ін-

струментальну озброєність в контексті цілей підпри-

ємства, релевантних контролінгу, і цілей контролінгу, 

що випливають з цілей підприємства.

Концепція контролінгу ґрунтується на ряді ба-

зових положень.

По-перше, ця концепція управління заснована 

на представленні підприємства як «складної відкри-

тої соціально-технічної системи», що має певну мету. 

Основною метою є забезпечення довгострокового іс-

нування підприємства та зростання добробуту влас-

ника фірми.
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По-друге, в рамках контролінгу, управління роз-

глядається як процес волевиявлення та реалізації 

волі. Цей процес реалізується за допомогою певних 

фаз – постановки проблеми, пошуку альтернатив, 

оцінки, прийняття рішення, реалізації та контролю. 

У спрощеному вигляді його можна представити як 

взаємопов’язану систему планування та контролю 

господарської діяльності підприємства. Контролінг 

є своєрідним механізмом саморегулювання на під-

приємстві. Він не підміняє управління, а лише пере-

водить його на якісно новий рівень.

Тому можна виділити третє базове положення 

концепції планування і контролю – контролінг є інте-

груючою та координуючої системою. З досвіду країн 

з розвинутою ринковою економікою відомо, що осо-

блива цінність контролінгу проявляється в міру зрос-

тання й ускладнення господарських систем, оскільки 

при цьому виникає проблема неузгодженості різних 

функціональних планів.

Четверте базове положення сучасної концеп-

ції контролінгу полягає в тому, що останній вико-

нує функцію підтримки процесу управління. Служба 

контролінгу не визначає, що планувати, а радить, як і 

коли слід планувати. 

С
лужба контролінгу підприємства повинна за-

безпечити: взаємозв’язок контролінгу прак-

тично з усіма функціями управління; взяти під 

контроль витрати підприємства як основний об’єкт 

управління в системі контролінгу; організувати та за-

безпечити функціонування на підприємстві центрів 

витрат, прибутку, виручки та інвестицій; впровадити 

системи стандарт-кост і директ-костинг; постійно 

проводити аналіз витрат на виробництво продукції; 

на основі результатів контролінгу розробляти заходи 

та готувати управлінські рішення, спрямовані на по-

кращення підприємницької діяльності. 

Впровадження системи контролінгу на вітчиз-

няних підприємствах обумовлено такими причинами: 

1. Суттєві прорахунки в розробці стратегії ді-

яльності більшості підприємств. 

2. Відсутність стандартів якості та нормативів 

витрат і, відповідно, уявлень про собівартість та при-

бутковість. 

3. Значний ступінь нестабільності зовнішнього 

середовища та несвоєчасне реагування на його зміни. 

4. Слабке інформаційне забезпечення та від-

сутність ефективних систем підтримки прийняття 

управлінських рішень [4]. 

Концепція контролінгу дозволяє зробити про-

стий, але важливий для практики управління висно-

вок – причинами недосягнення цілей системи управ-

ління є:

 неякісні управлінські рішення (неадекват-

ність управлінських рішень розв’язуваної 

проблеми; при адекватних рішеннях усува-

ються причини виникнення відхилень, і по-

дібні відхилення в подальшій діяльності ор-
ганізації не повторюються);

 неякісна реалізація прийнятих управлін-
ських рішень (низька кваліфікація виконав-
ців або низька виконавча дисципліна);

 істотні зміни середовища функціонування 
і розвитку організації за період підготовки, 
прийняття та реалізації управлінських рішень.

Н
айважливішою основою функціонування 
контролінгу є розуміння того, що відхилення 
в діяльності організацій виникають внаслі-

док змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 
Тому до відхилень не можна ставитися лише як до 
доказів неякісних управлінських рішень і їх незадо-
вільного виконання, які дають підстави для покаран-
ня персоналу. Відхилення слід сприймати як підстави 
для розробки управлінського впливу, які покликані 
забезпечити або досягнення запланованих цілей, або 
їх коригування. 

Таким чином, загальна концепція контролінгу 
передбачає адаптивність системи управління органі-
зації в середовищі функціонування з високим рівнем 
складності, невизначеності та динамізму. 

Плаксієнко В. Я. [7] до основних завдань контро-
лінгу відносить: узгодження оперативних планів цен-
трів відповідальності зі стратегічним планом підпри-
ємства; забезпечення менеджерів повною інформаці-
єю у стислі проміжки часу; ведення системи контролю 
над виконанням планів; аналіз причин виникнення 
відхилень та підготовку рекомендацій щодо їх усу-
нення; адаптацію стратегічних цілей підприємства до 
умов зовнішнього середовища, які швидко змінюють-
ся; орієнтацію процесу управління на приріст вартості 
капіталу; мінімізацію ризиків; збереження ліквідності 
та платоспроможності підприємства; оптимізацію ви-
трат і максимізація прибутку. 

Усі розглянуті структурні елементи системи 

контролінгу створюють складний комплекс причинно- 

наслідкових зв’язків і формують концептуальні за-

сади становлення, використання та подальшого роз-

витку системи контролінгу на підприємствах усіх 

галузей і форм власності. Контролінг насамперед 

призначений для вдосконалення контролю фінансо-

во-економічної сфери та покращення інформаційно-

го забезпечення менеджменту підприємства, але не 

бере участі у прийнятті та реалізації управлінських 

рішень [3].

На основі проведеного дослідження концепту-

альні основи контролінгу управління економічним 

потенціалом підприємств надано на рис. 1.

 

ВИСНОВКИ

Пріоритетна роль контролінгу в системі управ-

ління економічним потенціалом полягає у формуван-

ні та організації взаємозв’язку між цілями, суб’єктами 

й об’єктами контролінгу, його інструментарієм та ін-
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Архітектура  

  

    

Принципи  Методи  Інструментарій  

Інформаційні
потоки 

Методологія  

Мета – застосування контролінгу з метою координації заходів, спрямованих
на ефективне управління економічним потенціалом підприємства, шляхом 
діагностики рівня економічного потенціалу та впровадження оперативного, 
тактичного та стратегічного контролінгу в систему ефективного використання 
економічного потенціалу підприємства 

Завдання – формування ефективної системи контролінгу управління економічним 
потенціалом підприємства

Предмет – сукупність теоретико-методологічних засад контролінгу в загальній
системі управління економічним потенціалом підприємства

Об’єкти – складові елементи економічного потенціалу підприємства

Суб’єкти – управлінський апарат та центри відповідальності

Функції – координація та інтеграція елементів системи управління економічним 
потенціалом підприємства: інформаційна, організаційна, координаційна, 
консультаційна, комунікаційна, обліково-аналітична, контрольна, прогнозна

Рис. 1. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств

формаційною базою підприємства, призначеною для 

забезпечення ефективного формування та викорис-

тання складових елементів, зокрема з урахуванням їх 

взаємодії та взаємозв’язків між собою, та економіч-

ного потенціалу в цілому з метою досягнення стра-

тегічних цілей розвитку підприємства, забезпечення 

стійкого конкурентного становища на ринку в мінли-

вих умовах зовнішнього середовища.                  
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