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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З переходом української економіки до ринкових

умов, з ростом динамічності зовнішнього середовища,

підприємства реального сектора української економі&

ки зіткнулися з необхідністю впровадження нових ме&

тодів і інструментів стратегічного управління. Одним з

таких інструментів у наш час є стратегічний контролінг,

що інтегрує процеси обробки стратегічної інформації,

аналізу, планування та контролю діяльності підприєм&

ства.

Система стратегічного контролінгу є новим поєднан&

ням методів та принципів стратегічного управління, що

дозволяє в іншій площині поглянути на проблему дов&

гострокового існування підприємства в умовах ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Великий внесок у розвиток теоретичних та практич&

них питань стратегічного контролінгу здійснили такі

західні вчені&економісти: Й. Вебер, А. Дайле, Д. Джек&

сон, Р. Ентоні, Е. Майер, Т. Райхман, К. Серфлінг, Х. Фоль&

мут, Д. Хан, П. Хорват, а також вчені&економісти Украї&

ни та країн СНД, зокрема: О.О. Ананькіна, С.Ф. Голов,

Н.Г. Данілочкіна, О.М. Кармінський, С.Н. Петренко,

М.С. Пушкар, В.П. Савчук, Л.А. Сухарева, О.О. Терещен&

ко та ін., але питання напрямів стратегічного контролінгу
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на підприємстві розкрито недостатньо повно, адже не

приділяється увага саме стратегічним питанням, які зна&

ходять широке застосування у практичній діяльності

підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка теоретичних та методоло&

гічних положень щодо трактування економічного змісту

понять "контролінг" та "стратегічний контролінг" у сис&

темі управління великими підприємствами в сучасних

умовах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У наш час не існує загальноприйнятих стандартів і

положень щодо впровадження контролінгу на законодав&

чому рівні — це зумовлено унікальністю кожного

підприємства. Цю проблему доводиться вирішувати са&

мим управлінцям шляхом детального вивчення всіх на&

явних інструментів, методів, коефіцієнтів, особливостей

галузі та регіону, часом навіть шляхом проб та помилок.

Якщо раніше управління пов'язувалося, в основно&

му, з вирішенням поточних справ на підприємстві, то в

умовах загострення конкурентної боротьби і нестабіль&

ності зовнішнього та внутрішнього середовища, в яко&

му функціонує підприємство і доводиться працювати ме&



Інвестиції: практика та досвід № 20/201626

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

неджерам, управління пов'язується з успішністю діяль&

ності фірми та забезпеченням його тривалого існуван&

ня, а це в свою чергу нерозривно пов'язано з діяльні&

стю служби контролінгу [6].

Поняття "контролінг", що має англійські лінгвістичні

корені (англ. controlling), вперше почало використовуватись

в межах німецької школи ділового адміністрування. В най&

більшою мірі це поняття відповідає українському слову "ко&

ординування". На цей час у зв'язку з низкою причин, пов'я&

заних передусім з розвитком інформаційних систем, поняття

контролінгу все більше наближається до таких значень як:

"керівництво", "регулювання", "управління", однак не кон&

тролювання і виражає нову концепцію управління, пород&

жену практикою сучасного менеджменту [8].

У таблиці 1 наведено трактування сутності поняття

"контролінгу" за різними авторами [7].

Аналізуючи таблицю 1 можна сказати, що конт&

ролінг є найважливішим засобом успішного функціону&

вання підприємства, тому що:

— забезпечує необхідною інформацією для прий&

няття управлінських рішень шляхом інтеграції процесів

збору, обробки, підготовки, аналізу, інтерпретації ін&

формації;

— надає інформацію для управління трудовими і

фінансовими ресурсами;

— забезпечує виживаність підприємства на рівнях

стратегічного і тактичного управління.

Формування системи стратегічного контролінгу на

підприємстві є складним і послідовним процесом, який

полягає в розробці блоків системи та у визначенні по&

слідовності етапів її побудови.

На сьогодні існує багато підходів стосовно розумі&

ння сутності стратегічного контролінгу (табл. 2) [3].

Отже, стратегічний контролінг — це складова сис&

теми управління досягненням довгострокових цілей

підприємства, спрямована на вирішення завдань, що

відповідають обраній стратегії підприємства та яка пе&

редбачає формулювання цілей, що відображають ба&

жаний стан підприємства в майбутньому за умови своє&

часного виявлення та усунення наявних відхилень з ме&

тою внесення поправок до стратегії підприємства.

Виходячи з визначення системи контролінгу, суттю

якого є інтеграція окремих елементів функцій управлін&

ня (обліку, аналізу, контролю, планування).

Розглянемо детальніше характеристику загальних

функцій контролінгу.

Інформаційна функція проявляється у підготовці

інформації для управління шляхом трансформації да&

них, що надходять у відділ контролінгу.

Управлінська функція (коментуюча або коменту&

вальна) контролінгу полягає в тому, що не приймаючи

безпосередньої участі в управлінні підприємством, він

допомагає приймати ефективні управлінські рішення,

тим самим покращуючи процес управління.

Функція планування передбачає перш за все, вибір

концепції контролінгу і визначення його місця в системі

управління, прийняття альтернативної стратегії відпові&

дно до вибраної підприємством мети діяльності, тобто

розроблення стратегічних бюджетів, встановлення

підконтрольних показників, розроблення поточних

планів постачання, виробництва, завоювання ринків

збуту, розміщення капіталів, забезпеченість трудовими

ресурсами в межах перспективних планів.

Обліково&контрольна функція оцінює ефективність

роботи підприємства, контролює дотримання бюджетів

для досягнення підприємством наміченої мети, спостері&

Таблиця 1. Аналіз різних точок зору трактування поняття "контролінг"
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гає за виконанням завдань окремими структурними підроз&

ділами, розробляє уніфіковані методи та критерії оцінки

діяльності підприємства та окремих його підрозділів.

Аналітична функція контролінгу полягає в аналізі

підконтрольних показників, встановленні відхилень від

заданих параметрів, визначенні ступеня впливу кожно&

го чинника на кінцеві результати роботи підприємства,

в консультації керівників підприємства по виробленню

заходів відносно недопущення знайдених недоліків у

майбутньому.

Також контролінг на підприємстві може виконувати

безліч спеціальних функцій, наприклад, збір та аналіз

даних про кон'юнктуру ринку; порівняння даних роботи

підприємства з досягнутими результатами конкурентів;

обгрунтування доцільності злиття підприємства з інши&

ми фірмами, або відкриття нових філіалів; проведення

калькуляції окремих замовлень; розрахунки ефектив&

ності інвестиційних та інноваційних проектів тощо.

Служба контролінгу в процесі виконання своїх

функцій вдається до багатьох методів — як загальноме&

тодологічних і загальноекономічних (спостереження,

порівняння, групування, аналіз, тенденційний аналіз, син&

тез, систематизація, прогнозування), так і специфічних.

Практичне застосування фінансового контролінгу

на підприємстві базується на використанні набору ме&

тодів. Групування специфічних методів контролінгу в

управлінні підприємствами різних країн подано в таб&

лиці 3.

Розглядаючи інструментарій стратегічного контро&

лінгу на підприємстві, можна говорити, що він залежить

від його функціональних меж і завдань, а вибір конк&

ретних інструментів здійснюється з урахуванням спе&

цифіки діяльності підприємства [9].

Інструменти стратегічного контролінгу досить різно&

манітні, проте більшість з них використовують для ви&

явлення майбутніх можливостей та ризиків для підприє&

мства. Взаємозв'язок інструментарію стратегічного кон&

тролінгу є свого роду синтезом, суть якого полягає у

взаємопроникненні та взаємозаміні деяких елементів

інструментів стратегічного контролінгу.

До головних специфічних інструментів стратегічно&

го контролінгу належать такі:

— бенчмаркінг;

— вартісний аналіз;

— факторний аналіз відхилень;

— аналіз точки беззбитковості;

— портфельний аналіз;

— опитування (анкетування);

— СОФТ&аналіз (аналіз сильних та слабких місць);

— АВС&аналіз;

— Нуль&базис бюджетування;

— Опитування (анкетування) [4].

Провівши детальний аналіз інструментів стратегічно&

го контролінгу, вважаємо за доцільне виділити їх перева&

ги та недоліки для подальшого впроваджен& ня у вироб&

ничо&господарську діяльність підприємства (табл. 4) [1; 3].

На основі проведеного аналізу інструментарію стра&

тегічного контролінгу, з виділенням переваг і недоліків

окремо взятого інструменту на великих підприємствах

доцільно використовувати: SWOT&аналіз, Balanced

Scorecard, аналіз стратегічних розривів та аналіз потен&

ціалів. Зокрема SWOT&аналіз відіграє важливе значен&

ня для здійснення стратегічного планування, оскільки

це завжди ефективний, доступний, маловитратний засіб

оцінки рівня управління на підприємстві. Він дозволяє:

— систематизувати проблемні ситуації;

Таблиця 2. Аналіз різних точок зору трактування поняття "стратегічний контролінг"
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— встановити структуру ресурсів, на які слід звер&

нути увагу при вдосконаленні діяльності та розвитку

підприємства на перспективу;

— відстежувати загальний стан зовнішнього бізнес&

середовища;

— виділяти і використовувати нові потенційні мож&

ливості швидше, ніж конкуренти;

— обрати оптимальний напрям розвитку та уникати

потенційних небезпек;

— відповідає за прийняття зважених управлінських

рішень, що є запорукою успішної діяльності [3; 10].

У свою чергу, збалансована система показників

(Balanced Score Сard Balanced Score Сard) дозволяє

здійснювати стратегічне управління на основі вибору

Таблиця 4. Переваги та недоліки інструментів стратегічного контролінгу
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показників, що дають змогу врахувати всі аспекти діяль&

ності підприємства за обраною стратегією. Відповідно,

використання даного інструменту допомагає підприєм&

ству вирішувати такі ключові проблеми, як: ефективне

оцінювання результатів діяльності та успішна реаліза&

ція обраної стратегії.

Управління процесом формування стратегічного

потенціалу підприємства в умовах нестабільності та не&

передбачуваності подій є надзвичайно важливим, адже

дає змогу проаналізувати вплив факторів зовнішнього

та внутрішнього середовища та передбачити наявність

потенційних загроз і можливостей їх усунення [3; 5].

Отже, використання даних інструментів комплекс&

но у ході здійснення стратегічного контролінгу дозво&

лить підвищити ефективність управлінських рішень, тим

самим забезпечити довгострокове функціонування під&

приємства, незважаючи на невизначеність та неодноз&

начність зовнішнього середовища.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку економіки будь&яке

підприємство функціонує в жорстких умовах конкурен&

тного середовища. Ефективність роботи підприємства

в таких умовах особливо в довгостроковій перспективі,

яке припускає не просто виживання на ринку, а й забез&

печення високих темпів розвитку і підвищення конкурен&

тоспроможності, визначається рівнем стратегічного

потенціалу і стратегічного управління на підприємстві,

що забезпечується певною мірою ефективною органі&

зацією та впровадженням системи стратегічного конт&

ролінгу.

Запровадження на підприємстві системи стратегіч&

ного контролінгу допоможе запобігти виникненню кри&

зових економічних ситуацій, ідентифікувати причини

різних проблем та ефективно їх усунути. Також доціль&

но на великих підприємствах впроваджувати такі інстру&

менти стратегічного контролінгу, як: SWOT&аналіз, Ba&

lanced Scorecard, аналіз стратегічних розривів та аналіз

потенціалів — це дозволить вчасно ідентифікувати про&

блемні зони та використовувати наявний потенціал

підприємства з мінімальними витратами ресурсів й мак&

симально можливим позитивним ефектом в рамках об&

раної підприємством стратегії.
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