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Висвітлено основні передумови формування системи контролінгу на під при
ємст ві. Проаналізовано ефективність функціонування системи контролінгу в кон
тексті раціонального використання ресурсів підприємства. Обґрунтовано до ціль
ність створення служби контролінгу, адаптованої до конкретного під при ємст ва. 
Запропоновано імплантаційний підхід до оптимізації структури служ би контролінгу. 
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Постановка проблеми. Більшість українських підприємств, функціонуючи в 
умовах невизначеності і ризику, потребують модернізації управлінської системи, 
зокрема у сфері інформаційного забезпечення, для її адаптації до сучасного рин-
кового середовища, головними ознаками якого є динамічність та високий рівень 
конкуренції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему формування та розвитку 
системи контролінгу досліджували такі українські та зарубіжні науковці, як Й. Ве-
бер, Н. Данилочкіна, А. Карминський, Е. Майєр, Р. Манн, С. Петренко, Т. Рейхман,  
Л. Сухарєва, С. Фалько, Д. Хан та ін. Попри вагомий внесок зазначених науковців, 
завдяки яким сформувалась достатня теоретико-методична база функціонування 
системи контролінгу, досі недостатньо дослідженим є аспект прикладного за сто-
сування теоретичних розробок контролінгу на підприємстві.

Мета статті — висвітлити основні аспекти функціонування системи конт ро-
лінгу, зокрема в контексті адаптації її до конкретного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для сучасної економіки України 
характерним явищем є передусім суттєве зменшення внутрішнього валового про-
дукту, що частково спричинено неефективною політикою держави в галузі ре-
гулювання діяльності вітчизняних підприємств, які є виробниками ВВП. Влас-
ники підприємств самотужки повинні вирішувати проблеми, що виникли на тлі 
дестабілізації політичної ситуації в країні та хаотичного розвитку ринкових від-
носин, внаслідок монополізації та тінізації пріоритетних галузей економіки.

Бажання підприємців зберегти свій бізнес та долучитися до процесу по ліп-
шення економічних показників у країні спонукає їх до пошуку дієвих методів за-
хисту власного виробничого потенціалу від низки дестабілізаційних чинників, 
здат них призвести до його втрати. Як відомо, основною причиною заснування 
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вітчизняних підприємств є, звичайно, отримання прибутку його власниками. 
Втім, не треба забувати, що лише прибуткові підприємства є запорукою розвитку 
всього виробничо-господарського комплексу країни. Отже, розв’язання питання 
забезпечення ефективного функціонування та розвитку одного конкретного під-
приємства, як основної ланки господарювання, можна побудувати ефективну 
економіку країни. 

Ефективне функціонування та розвиток підприємства залежить від багатьох 
чинників, серед яких чи не перше місце займає система управління. Від того, 
наскільки ефективною буде система менеджменту на підприємстві, настільки ж 
його діяльність буде скоординована та збалансована відповідно до поставлених 
цілей.

Останнім часом у системі менеджменту виокремлюють підсистему контролінгу, 
як досить дієву й ефективну складову. Існує декілька концептуальних підходів до 
трактування контролінгу, які дещо різняться в деталях, але мають спільну основу 
по суті.

І. Є. Давидович говорить про контролінг як про відносно нове явище в системі 
менеджменту підприємства, основною метою якого є реалізація фінансово-еко-
номічної коментуючої функції, що забезпечує ухвалення оперативних і стратегічних 
управлінських рішень [2].

Є. А. Ананьїна та С. В. Данилочкін трактують контролінг як функціонально 
відокремлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов’язаний із реа лі-
зацією фінансово-економічної коментувальної функції в менеджменті для ух ва-
лення оперативних і стратегічних рішень [5].

Е. Майєр розглядає контролінг як систему забезпечення виживання під-
приємства у двох аспектах: короткостроковому — оптимізація прибутку, довго-
строковому — збереження і підтримка гармонійних відносин і взаємозв’язків 
цього підприємства з його навколишніми сферами: природною, соціальною, гос-
подарською [6].

На думку О. О. Терещенка, контролінг — це спеціальна саморегулююча 
система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку 
менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, 
координацію, контроль і внутрішній консалтинг [12].

Розглянувши трактування науковців, які досліджували поняття «контролінг», 
та використовуючи результати власних досліджень, ми дійшли висновку, що 
контролінг — це складова системи менеджменту, основною метою функціонування 
якої є інформаційне забезпечення керівного апарату підприємства  для ухвалення 
ефективних рішень, а також координація і контроль діяльності підприємства, щоб  
забезпечити його стабільне функціонування. 

Система контролінгу акумулює в собі всі інструменти спостереження та аналізу 
з метою контролю та координації фінансово-господарської діяльності підприємств.  
Щоб забезпечити постійний потік та обробку інформації, орієнтовану на досяг нен-
ня основних цілей підприємства, всі інструменти і структура контролінгу повинні 
бути простими і гнучкими [14].
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Перебуваючи на стику обліку, інформаційного забезпечення, контролю і 
координації, контролінг займає особливе місце в управлінні підприємством; він 
згруповує всі ці функції, інтегрує і координує їх [17]. 

Система контролінгу, як складна і багатофакторна структура, сьогодні по-
тре бує модернізації, зокрема розроблення механізму адаптації до сучасних умов 
існування кожного окремого підприємства, для яких загальними ознаками є не-
визначеність і наявність ризику. Механізм адаптації системи контролінгу має 
від повідати принципу універсальності і включати обов’язкові компоненти, а 
саме:

 – низку інструментів, здатних забезпечити безперервний потік інформації 
(фі нансова звітність, результати маркетингових досліджень, стан нор ма тив-
но-правового забезпечення, технічні засоби та інші комунікативні інст ру-
мен ти);

 – суб’єктів, які здатні в межах своїх функціональних обов’язків забезпечувати 
збір інформації, її обробку, ранжування, аналіз та нести за це відповідальність;

 – організаційне забезпечення, основним призначенням якого є координація ро-
боти системи контролінгу (рис.1).

Рис. 1. Складові системи контролінгу підприємства
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Система контролінгу підприємства має бути адаптована до особливостей 
його функціонування як для більш ефективного використання наявних ресурсів, 
так і для оптимізації витратної частини на забезпечення функціонування системи 
контролінгу. Досить складно відстежити, яка частина ресурсів витрачена на за-
безпечення функціонування саме системи контролінгу, а не іншого підрозділу чи 
забезпечення процесу, що лише опосередковано пов’язаний із функціонуванням 
системи контролінгу, оскільки система контролінгу пронизує всі сфери діяльності 
підприємства. У разі створення служби контролінгу всі процеси, що протікають 
у системі контролінгу, можуть простежувати безпосередньо працівники служ-
би, забезпечуючи чіткіший аналіз і надаючи рекомендації щодо ефективності ви-
користання фінансових ресурсів.

Незважаючи на переваги створення окремого структурного підрозділу із за-
безпечення роботи системи контролінгу на підприємстві, його основним недо-
ліком є значна витратна частина на утримання цього підрозділу, що впливає на 
еко номічну доцільність його створення. Для ефективного і раціонального ви ко-
ристання наявних ресурсів підприємства потрібно так оптимізувати структуру 
системи контролінгу, щоб не зменшити її цільове призначення.

 Для вирішення завдання з оптимізації структури системи контролінгу ми 
запропонували імплантаційний підхід до створення служби контролінгу на під-
приємстві. Цей метод ґрунтується на принципі поступового додавання до базового 
об’єкта додаткових, найбільш ефективних і раціональних складових будь-якої 
системи. В цьому випадку таким базовим об’єктом виступає особа, уповноважена 
виконувати функції контролера на підприємстві, яка в процесі своєї діяльності, 
керуючись власним досвідом та існуючою базою зі створення служби контролінгу, 
поступово, протягом певного періоду визначає необхідність у додаткових елемен-
тах структури системи контролінгу.

Термін  «імплантаційний підхід» запозичений  із галузі медицини і означає 
процес вживлення стороннього тіла в організм людини. Переносячи це поняття 
в галузь економіки, його можна трактувати як процес «вживлення» стороннього 
структурного елемента у вже наявну систему. В нашому випадку «вживлення» 
служби контролінгу в організаційну структуру підприємства.

Суть імплантаційного підходу до створення додаткових підрозділів під-
приємства, зокрема служби контролінгу, полягає у його експериментальній при-
роді. Якщо доданий структурний елемент у процесі діяльності підприємства про-
тягом визначеного періоду не «приживеться», тобто не буде раціональним, то в 
по дальшому буде анульований чи замінений на інший «імплантат», що можливо 
проявить себе більш раціонально в загальній структурі підприємства.

 Основна мета цього методу — економія ресурсів підприємства. За умови 
створення служби контролінгу  імплантаційним методом, витрати на його утримання 
хоч і постійно змінюються, проте  не впливають на загальний стан фінансового 
забезпечення підприємства, оскільки коливання є мінімальними. Наприклад при 
додаванні нового структурного елемента протягом декількох місяців витрати 
зрос туть на незначну суму. Коли цей елемент «приживеться» і стане частиною 
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структури підприємства, такі витрати будуть виправданими, інакше витрати 
будуть перерозподілені на адаптацію іншого структурного елемента, якщо в ньому 
буде потреба, або ж припиняться зовсім. І в першому, і в другому випадках ресурси 
підприємства витрачаються раціонально, що є важливим принципом діяльності 
будь-якої системи, зокрема виробничо-господарської.

Слід зазначити, що важливим аспектом у процесі створення служби конт-
ролінгу імплантаційним методом є фактор часу. Час, як відомо, коштує гроші і 
саме тому цей аспект суттєво впливає на процес оптимізації. Як показує практика, 
створення й апробація роботи додаткових структур потребує певного проміжку 
часу. У випадку зі службою контролінгу цей період становить від двох до шести 
місяців. Цього часу достатньо для визначення доцільності існування того чи ін-
шого елемента в структурі системи контролінгу. Приклад імплантаційного під-
ходу оптимізації служби контролінгу на підприємстві фрагментарно наведено на 
рис. 2.

На першому етапі контролер як основний суб’єкт майбутньої служби конт-
ролінгу протягом певного періоду (2–3 місяці) вивчає специфіку діяльності під-
приємства з метою визначення додаткового, найбільш актуального на цьому етапі 
додаткового елемента. На другому етапі обраний додатковий елемент. У нашому 
випадку фахівець зі статистики працює у випробувальному режимі, кінцевим 
результатом якого буде вибір одного із варіантів. Перший варіант — це залишити 
статиста в штаті підприємства, а другий — повернутися до пер шого етапу. По-
вернення до першого етапу не означає кінець оптимізації, а ли ше крок назад, після 
якого знову повторюється другий етап, але вже за учас тю іншого претендента 
на визначену контролером посаду. Рішення ви брати пер ший або другий варіант 
залежатиме від двох основних факторів: ефективності функ ціонування та еконо-
мічної доцільності. Якщо, наприклад, протягом трьох місяців додатково взятий на 
роботу працівник на посаді ста тиста не збільшить ефективність роботи служби 
контролінгу, найімовірніше його буде звільнено.

Важливим моментом, на якому треба акцентувати увагу в процесі дослідження 
імплантаційного підходу, є зарахування до категорії структурних елементів тих 
чи інших складових. Це може бути як і суб’єкт, тобто працівник служби конт-
ролінгу, так і об’єкт, наприклад, придбання додаткового технічного пристрою. 
Якщо у випадку із суб’єктом простіше повернутися на попередній етап нічого не 
втративши, крім заробітної плати працівника, що не пройшов випробувальний 
термін, то у випадку з об’єктом усе набагато складніше. Коли виникне потреба у 
придбанні на певному етапі оптимізації служби контролінгу додаткового елемента 
у вигляді матеріальних цінностей (технічний пристрій, програмне забезпечення), 
потрібно вжити запобіжних заходів для усунення даремних витрат ресурсів під-
приємства. Наприклад, програмне забезпечення має бути таким, щоб на ви па-
док розформування служби контролінгу його можна було б використовувати для 
роботи інших підрозділів. 
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Рис. 2. Схема імплантаційного підходу до створення служби контролінгу на підприємстві



НАУКОВІ ЗАПИСКИ / SCIENTIFIC PAPERS * 2017 / 1 (54)218

Висновки. Отже, імплантаційний підхід до оптимізації системи контролінгу, 
який ми запропонували, здатний задовольнити основну вимогу керівників під-
приємства — оптимізацію витрат на виробництво. Створюючи окремий підрозділ, 
основним призначенням якого є інформаційне забезпечення ефективних управ лінсь-
ких рішень саме імплантаційним методом дає змогу забезпечити керівний апарат 
вчасною і достовірною інформацією, заощадивши при цьому кошти під приємства.
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The article presents the basic preconditions of the controlling system formation at 
the enterprise. It analyses the effectiveness of functioning of the controlling system in 
the context of the rational use of resources of the enterprise. The expediency of the 
controlling service formation tailored for a specific enterprise has been grounded. The 
implantation approach to the optimization of the controlling service structure has been 
suggested.
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