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ВСТУП
В умовах ринкової економіки швидка зміна ситуації

на ринку і гостра конкуренція вимагає від керівництва
постійного контролю за діяльністю підприємства та всіх
процесів, що відбуваються. Ефективність процесу управ-
ління знаходиться в прямій залежності від рівня обізна-
ності керівника про реальний стан справ, що, в свою чер-
гу, дає можливість приймати зважені стратегічні й опе-
ративні управлінські рішення. Контролінг виступає засо-
бом досягнення безперервного поточного контролю за
всіма підрозділами та процесами підприємства, вирішує
питання перевірки, спостереження, обстеження, звірки,
управління, відбору, випробування та інспектування.

Сучасний стан підприємств й умови формування стра-
тегії їх розвитку характеризуються докорінними зміна-
ми в системі управління. Важливою проблемою управлі-
ння є його стратегічна спрямованість. Тому постає пи-
тання про впровадження в дію адаптивної системи конт-
ролінгу з орієнтацією на економічну безпеку, яка значно
підвищить ефективність управлінської системи підприє-
мства і забезпечить захист легітимних інтересів власників
та керівництва підприємства у результатах діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми впровадження і використання контро-

лінгу в практичній діяльності господарювання підприє-
мства досліджували в своїх працях такі провідні вітчиз-
няні вчені як М.М. Аксентюк, І.Є. Давидович, О.М. Де-
меніна, М.С. Пушкар, В.К. Савчук, А.Г. Семенов, М.В. Та-
расюк, О.О. Терещенко, М.О. Шульга, М.Г. Чумаченко
й іноземні вчені І.В. Бородушко, Є.К. Васильєва, Ю. Ве-
бер, А. Дайле, О.М. Кармінський, А.Ф. Кочнєв, Е. Май-
ер, Р. Манн, Т. Райхман, К. Серфінг, Х. Фольмут, Д. Хан,
К. Хомбург, П. Хорват, У. Шеффер, Б. Штрайт.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка моделі адаптивної системи

контролінгу підприємства в контексті економічної без-
пеки. Відповідно до цього поставлено такі завдання: дос-
лідити необхідність контролінгу, визначити його роль в
прийняті управлінських рішень, розробити механізм фун-
кціонування контролінгу та модель адаптивної системи
контролінгу в контексті економічної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Погоджуємось з твердженням М.Г. Чумаченко, що

аналіз існуючих західних методик, розробка адаптова-
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них до умов України методологій впровадження, ви-
вчення досвіду їх впровадження на західних підприєм-
ствах є особливо актуальним для сьогодення [1, с. 8—16].

Найважливішою складовою управлінської діяль-
ності є обгрунтування та прийняття раціональних уп-
равлінських рішень. З точки зору В.М. Колпакова, ці
рішення необхідно відрізняти від усіх рішень, що прий-
маються керівництвом [2, с. 19]. Для з'ясування особли-
востей ухвалення управлінських рішень суттєвим є ви-
значення їх сутності.

Сучасна наукова література приділяє значну увагу
розгляду дефініції "управлінське рішення". Однак од-
нозначне визначення цієї категорії відсутнє. В широко-
му розумінні під управлінським рішенням розуміють ре-
зультат творчого процесу суб'єкта управління щодо
пошуку способів, напрямів і засобів розв'язання вироб-
ничо-господарської ситуації, водночас адекватних дій
колективу об'єкта управління [3, с. 770].

Вітчизняний науковець І.В. Колос виділила такі ос-
новні позиції щодо визначення поняття "управлінське
рішення": 1) творчий акт суб'єкта управління щодо роз-
в'язання певної проблеми; 2) процес формування і
прийняття найкращого варіанта з альтернативних для
вирішення проблеми чи завдання; 3) фіксований уп-
равлінський акт [4, с. 60].

П. Атрілл і М.Л. Едді [5, с. 3] виокремлюють таку
характеристику рішення як компетентність. В.Ф. Сит-
ник та І.В. Гордієнко відмічають раціональність рішен-
ня, що відповідає таким ознакам, як: 1) економічність;
2) технічність; 3) легальність; 4) соціальність; 5) проце-
дурність; 6) політичність [6, с. 48].

Е.О. Смірнов стверджує, що більшість управлінсь-
ких рішень спрямовані на: 1) стратегічне планування;
2) управління управлінською діяльністю; 3) управління
людськими ресурсами; 4) управління виробничою та об-
слуговуючою діяльністю; 5) формування системи управ-
ління підприємством; 6) управлінське консультування;
7) комунікацію з зовнішнім середовищем; 8) вирішення
соціальних проблем [7, с. 138—139 ].

Поліпшення якості управлінських рішень та підви-
щення ефективності системи управління досягається зав-
дяки контролінгу. Реальною конкурентною перевагою
підприємства в умовах фінансової нестабільності, гострої
конкуренції та зниження прибутковості операцій є зас-
тосування контролінгу у вигляді цілісної системи. Розг-
лядаючи контролінг як концепцію системного управлін-
ня підприємством, за його основу виділяємо забезпечен-
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ня успішного функціонування підприє-
мства (та інших видів організаційних си-
стем) за рахунок таких факторів, як: 1)
ефективна робота підприємства в довго-
строковій перспективі; 2) структуриза-
ція процесу управління та виділення
циклів управління для забезпечення опе-
ративності процесів планування, конт-
ролю виконання планів та прийняття
відкоригованих рішень; 3) створення
інформаційної системи, адекватної зав-
данням цільового управління підприєм-
ством; 4) підтримка різноманітних функ-
цій виконавців операцій; 5) формування
організаційної структури, орієнтованої
на сприяння досягнення стратегічних та
оперативних цілей підприємства; 6) ко-
ординація дій всіх підрозділів підприєм-
ства для досягнення цілей.

За обгрунтуванням І.Б. Стефанюка
готові рішення для всіх проблем, з яки-
ми може зіштовхнутися підприємство в
своїй діяльності, відсутні. Економічні
проблеми мають нестандартний і заплу-
таний характер з обмеженими вихідни-
ми інформаційними даними й часом на
їх вирішення. Тому існує потреба у
створенні такої дієвої системи, яка
швидко адаптується до змін вимог мін-
ливого зовнішнього середовища, комб-
інує різні підходи і використовує нако-
пичений досвід для пошуку реальних рішень в умовах
невизначеності і неповної інформації [8, с. 149].

Контролінг як концепція системного управління
запроваджується на тих підприємствах, де управління
знаходиться в кризовому стані або господарська
діяльність не відповідає сучасним вимогам ринку.

За баченням автора механізм функціонування кон-
тролінгу з орієнтацією на економічну безпеку зображе-
но на рисунку 1.

Розглянемо представлений механізм більш детально.
Результатом прийнятого та впровадженого управ-
лінського рішення є процес відслідковування поточних
результатів. Запроваджене управлінське рішення при
цьому має бути релевантним цільовим критеріям, набо-
ру можливих альтернатив й наслідків їх прийняття. В
процесі відслідковування контролер виконує нагляд за
результатами, збирає аналітичну інформацію, здійснює
моніторинг процесів підприємства. Наступним кроком є
складання звітів про результати роботи підприємства за
періоди часу (доба, неділя, місяць, рік), дані яких порівню-
ються з цільовими запланованими результатами. На ос-
нові такого співставлення роблять висновки, після яких
контролером проводиться аналіз відхилень, можливих
загроз зовнішнього середовища, знаходяться сильні та
слабкі сторони підприємства. Та-
кий аналіз дає можливість розро-
бити прогноз зміни потенціалу
підприємства та його зовнішньо-
го середовища, що є основою для
розборки нового управлінського
рішення, більш адекватного да-
ним обставинам, або створення
рекомендацій по корегуванню ра-
ніше прийнятого рішення. Під-
сумки проведеного контролером
дослідження представляються
керівнику підприємства для ви-
рішального рішення: прийняття
до провадження нового чи скоре-
гованого управлінського рішен-
ня, тобто коло замикається.

На сучасному етапі відкритої
української економіки суб'єкти

економічної діяльності знаходяться під потужних впли-
вом зовнішніх і внутрішніх чинників. Проблема створен-
ня сприятливого клімату у підприємницькому середо-
вищі в плані економічної безпеки підприємництва набу-
ває особливого значення, стає вирішальним чинником
визначення перспективи розвитку підприємництва. Саме
тому контролінгова діяльність має бути направлена на
забезпечення економічної безпеки підприємства.

Загальний механізм здійснення контролінгу з оріє-
нтацією на економічну безпеку спрямований на отри-
мання підприємством бажаного результату. Результа-
тами господарської діяльності є певні блага, які задо-
вольняють потреби. Економічний результат діяльності
підприємства є вимірником того, наскільки вдало
підприємство вирішує свої економічні завдання, задо-
вольняючи інтереси його власників, для оцінки якого ви-
користовують такі економічні категорії, як: 1) обсяг ви-
робленої продукції, якій властиві певні кількісні та якісні
характеристики; 2) дохід, отриманий підприємством від
здійснення господарської діяльності; 3) прибуток або
збиток як кінцевий фінансовий результат діяльності.

О. Білай вважає, що основними чинниками створен-
ня системи контролінгу на підприємстві є: 1) погіршення
економічних показників; 2) поява нових цілей в умовах

Джерело: власна розробка.

Рис. 1. Механізм здійснення контролінгу на підприємстві з орієнтацією
на економічну безпеку

Таблиця 1. Види і коротка характеристика інформації системи контролінгу

Джерело: власна розробка.
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функціонування; 3) застарілі методи планування й ана-
лізу, що не задовольняють менеджмент підприємства;
4) відсутність сучасних методик обліку і аналізу, їх не-
відповідність вимогам як основа для відстеження діяль-
ності та ухвалення необхідних управлінських рішень [9].

Відповідно поглядам М.М. Аксентюк [10, с. 39—40]
організаційно-методологічні основи формування адап-
тивної системи контролінгу передбачають: 1) розробку
принципів створення контролінгу як системи; 2) форму-
вання цільових функцій адаптивної системи контролінгу;
3) визначення місця служби контролінгу в організаційній
структурі підприємства; 4) формування функцій контро-
лінгу в загальній системі менеджменту підприємства.

Б.З. Мільнер зауважує, що адаптивність організа-
ційної структури управління визначається її здатністю
ефективно виконувати задані функції в визначеному діа-
пазоні змінних умов. Чим ширший є цей діапазон, тим
більш адаптивною вважається система [11].

Формування адаптивної системи контролінгу на
вітчизняних промислових підприємствах передбачає за-
стосування передового досвіду щодо аналітичного за-
безпечення менеджменту підприємства, його адаптацію
в практику управління. Це забезпечує стратегію розвит-
ку підприємства. Механізм реалізації цієї стратегії по-
винен забезпечити не тільки її виконання, а й одночас-
но здатність підприємства швидко та гнучко пристосо-
вуватись до негативних впливів зовнішніх та внутрішніх
змін, тобто бути одночасно адаптивним механізмом.

Авторське бачення моделі адаптивної системи кон-
тролінгу з орієнтацією на економічну безпеку зображе-
но на рисунку 2.

Управління підприємством передбачає прийняття ра-
ціональних, зважених й обгрунтованих управлінських
рішень, інформаційною базою яких є система контролінгу.
В свою чергу, контролінг як система має забезпечення, по-
казники оцінки діяльності й етапи здійснення. Забезпечен-

Рис. 2. Модель адаптивної системи контролінгу промислового підприємства в контексті економічної безпеки

Джерело: авторська розробка.
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КОНТРОЛІНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Забезпечення: 

- інструментарій; 

- інформація; 
- ресурси:  

(людські, 

матеріальні, 

нематеріальні) 

Показники оцінки 

діяльності: 

- ефективності управління 
підприємством; 

- оцінки продуктивності 

підприємства 

 

 

 

� соціальна сфера; 

� технологічна сфера; 

� виробничо-технічна сфера; 

� економічна сфера; 

� інформаційна сфера; 

� організаційна сфера; 

� фінансова сфера; 

� маркетингова, комерційна сфера; 

� науково-інноваційна сфера 

 
 

Внутрішнє середовище підприємства 

Управління підприємством 

(прийняття управлінських рішень) 

Етапи 

життєдіяльності: 

- підготовка, 
- реалізація, 
- аналіз 
- контроль 

реалізується на основі 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

- підвищення ефективності використання внутрішніх ресурсів підприємства; 

- забезпечення гармонії інтересів із суб'єктами зовнішнього середовища; 

- виявлення реальних й прогнозування потенційних небезпек та загроз; 

- підвищення економічної стійкості системи і зосередження основних зусиль на факторах, що 

піддаються впливу та контролю; 

- збереження ринкових позицій; 

- підготовку і збір інформації, визначення напрямів роботи та їх наслідків; 

- бути готовим до раптових змін у зовнішньому середовищі 

 

Швидка  

адаптація 

(механізм) 

� способи,  

� методи,  

� нормативи,  

� показники,  

� важелі:  
- соціальний, 

- фінансовий, 

- економічний,  

- правовий,  

- організаційний,  

- управлінський,  

- техніко-

технологічний 
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ня включає в себе інструментарій (методи і прийоми),
інформацію, види і характеристики якої представлено в
таблиці 1, і ресурси (людські, матеріальні, нематеріальні).

Для оцінки діяльності впровадженої системи вико-
ристовуються показники, розділені на дві групи: показ-
ники ефективності управління підприємством і показ-
ники оцінки продуктивності підприємства.

Розроблена адаптивна система контролінгу має такі
етапи життєдіяльності, як планування, реалізація, аналіз і
контроль. На стадії підготовки відбувається: 1) ретельне
вивчення потреб підприємства; 2) збір даних щодо діючої
системи управління, рівня і якості використання існуючих
ресурсів; 3) аналіз зібраної інформації; 4) пошук реальних
шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства;
5) проектування системи для впровадження. На стадії реа-
лізації відбувається поступове впровадження розробленої
системи в практичну діяльність підприємства. Стадія анал-
ізу характеризується вивченням функціонування запуще-
ної системи, її діагностуванням й оцінкою. Завершальним
етапом є стадія контролю, яка передбачає постійне спосте-
реження за впровадженою системою контролінгу, пере-
вірку її адаптивності відповідно зміни параметрів середо-
вища, її обстеження та можливе корегування.

На функціонування підприємства постійно вплива-
ють зовнішні і внутрішні чинники. Тому для сприяння
розвитку потенціалу підприємства і досягнення безпе-
рервної результативної діяльності необхідно застосо-
вувати механізм швидкої адаптації. Швидка адаптація
включає в себе сукупність методів, нормативів, показ-
ників і важелів, що корегують роботу підприємства, ав-
томатично пристосовуючи його до змін, що відбулися у
зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Адаптивна система контролінгу промислового
підприємства орієнтована на забезпечення економічної
безпеки шляхом:

— підвищення ефективності використання внут-
рішніх ресурсів підприємства;

— забезпечення гармонії інтересів із суб'єктами зов-
нішнього середовища;

— виявлення реальних й прогнозування потенцій-
них небезпек та загроз;

— підвищення економічної стійкості системи і зо-
середження основних зусиль на факторах, що піддають-
ся впливу та контролю;

— збереження ринкових позицій;
— підготовку і збір інформації, визначення напря-

мів роботи та їх наслідків;
— бути готовим до раптових змін у зовнішньому се-

редовищі.
Формування і використання такої моделі зводиться

до налагодженої взаємодії існуючих локальних функцій
менеджменту, орієнтованих на подальший розвиток.
Однак для проведення структурних перетворень, залеж-
них від зміни параметрів, необхідно провести трансфор-
мацію й інтеграцію цих функцій менеджменту підприє-
мства. Це можливо лише при переорієнтації цінностей
та системи мислення управлінського персоналу. Відпо-
відно до цього саме готовність і прагнення управлінців
до нововведень щодо сприяння розвитку стратегічного
потенціалу організації є головною передумовою фор-
мування дієвої адаптивної системи контролінгу, яка
орієнтується на забезпечення економічної безпеки.

ВИСНОВКИ
Досягнення підприємством позитивних результатів

в умовах мінливого непередбачуваного середовища
можливе лише за рахунок прийняття ефективних управ-
лінських рішень, які, в свою чергу, є основою системи
управління підприємством. Система управління має вра-
ховувати зміни, що відбуваються у зовнішньому і внут-
рішньому середовищі, швидко підлаштовувати практич-
ну діяльність відповідно до них, забезпечувати раціо-
нальне максимальне використання внутрішніх ресурсів.
Для позитивного вирішення цих потреб необхідна адап-

тивна система контролінгу підприємства в контексті
економічної безпеки.
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