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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов цифровізації економічних процесів керів-

ники підприємств змушені визнати наявність двох про-
тилежних тенденцій в трансформації бізнес-моделей
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Метою статті є аналіз теоретико-методологічних проблем формування концепцій контролінгової діяль-
ності на підприємстві та виявлення ключових факторів, які надають імпульс для розвитку наукових
підходів щодо трактування контролінгу у контексті вирішення актуальних управлінських завдань і фор-
мування відповідних управлінських технологій. Розроблено структурований контекст розвитку кон-
цепцій контролінгу на підприємстві, який складається з ключових динамічних характеристик середови-
ща функціонування підприємств, управлінських завдань та управлінських технологій. Прикладні аспекти
вирішення цього завдання дозволять керівникам і власникам бізнесу швидко і чітко формулювати цільові
настанови щодо трансформації контролінгової діяльності компанії в цифровій економіці. Виявлено за-
гальну спрямованість розвитку концепції контролінгу на вирішення завдань стратегічного управління.
Запропоновано та схематично описано концепція контролінгу як стратегічної трансформації. Подаль-
ших досліджень потребують питання конфігурації контролінгової діяльності підприємств під впливом
конвергентних технологій.

The purpose of the article is an analysis theoretical and methodological problem to forming the enterprise
controlling activity concepts, to identify the key factors for the development of scientific approaches to the
interpretation of controlling in the context of solving actual managerial tasks and the creation of management
technologies. The research is based on the analysis of publications of theoretical and empirical studies. Scientific
results. The key factors that break well-defined interpretations of the essence of controlling and promote changes
of understanding this concept during practical introduction at the enterprise are revealed. A structured context
for the development of controlling concepts at the enterprise is work out. It consists of key dynamic characteristics
of the business environment, management tasks and management technologies. The modern directions of the
controlling concept development are generalized on the controller basis managerial tasks circle. The general
direction of the company controlling concept development to decision of strategic management tasks is revealed.
The results of studies of literary sources are grouped and analyzed according to the basic controlling function
criterion. The following directions of controlling concepts development are singled out: 1) system coordination
of management, 2) management provision, 3) internal management consulting. The concept of controlling as
strategic transformation in the framework of controlling as the company's internal management consulting is
proposed and schematically described. The context of the controlling concepts development deepens the
understanding of causation relationships that generate the interaction of the target task and management
technologies with the information in the management system. Applied aspects of solving these problems will
allow executives and business owners to quickly and accurately formulate targeted tasks for the transformation
of the company's controlling system in the digital economy. The questions of the company`s controlling activity
context requires further researches into account the specifics of their external environment of management and
further development and the influence of convergent technologies on them.
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компаній: операційні бізнес-процеси відстають від
найсучасніших технологій, проте й окремі технологічні
удосконалення вже не дають бажаного зростання ефек-
тивності. За результатами дослідження консалтингової
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компанії Deloitte, CхO вже націлені на значні комплексні
зміни в таких сферах, як фінанси та мережі поставок [1,
c. 32], що безсумнівно, свідчить про посилення ролі кон-
тролінгу в сучасних реаліях бізнесу. Проте концепція
контролінгової діяльності на підприємстві досі не має
однозначного трактування серед науковців і продовжує
еволюціонувати. Також різним є розуміння суті та
досвід практичної реалізації контролінгової діяльності
на сучасних підприємствах. С.Г. Фалько, один з найбільш
знаних та цитованих фахівців у сфері контролінгу у
Східній Європі, зауважує, що перспектива розвитку
концепції контролінгу визначається економічною пара-
дигмою, тенденціями розвитку методів управління та
корпоративною культурою [2, с. 149]. Відповідно, кон-
статуючи ступінчастий перехід від неокласичної до нео-
інституціональної парадигми розуміння суті процесів та
причинно-наслідкових зв'язків в економіці, виявляємо
на практиці зміщення акцентів контролінгової діяль-
ності з обліково-аналітичних процесів на стратегічні. На
підтвердження цієї тези наведемо думку європейських
дослідників про те, що прогресивні зміни в сучасному
бізнесі, з одного боку, призводять до зростання склад-
ності інформаційної системи, яка містять більше якіс-
ної інформації та стратегічних даних, з іншого боку,
керівники потребують зручних і чітких інструментів для
ефективного використання накопиченої інформації в
своїй діяльності [3, c. 46; 4; 5]. Отже, ці та інші емпіричні
дослідження надають новий імпульс розвитку концепції
контролінгової діяльності як системоутворюючого ядра
генерації управлінських технологій компанії з адаптації
та використання сучасних методів стратегічного управ-
ління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
За умов цифрової економіки функція контролінгу

щодо адаптації традиційної системи управлінського
обліку компанії до інформаційних потреб керівників при
прийнятті управлінських рішень розширюється. Тому
наукові дослідження щодо розвитку концепції контро-
лінгу не втрачають своєї актуальності і проводяться в
межах англосаксонського (американського) підходу в
сферах управлінського обліку та управління витратами
і європейського (німецького) підходу в сфері контро-
лінгу. В вищеозначених дослідженнях виділяють стра-
тегічний та оперативний рівні аналітики для викорис-
тання методичного інструментарію стратегічного управ-
ління чи внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку і контролю. Найцитованішими авторами кон-
цепцій контролінгу є А. Дайле [6] Э. Майер і Р. Манн
[7], Фалько [8], Д. Хан [9], Ховарт [10]. У межах вище-
означеного підходу, на основі аналізу цих та інших до-
ступних інформаційних джерел автором вже було
окреслено основні напрямки, в яких розвивається, зок-
рема, концепція стратегічного контролінгу, а саме: кон-
цепція, орієнтована на систему обліку; концепція, оріє-
нтована на інформаційну систему; концепція, орієнто-
вана на систему управління [11]. Цей підхід на сьогодні
залишається актуальним, підтвердження чому знаходи-
мо в більш пізніх публікаціях європейських науковців,
які при проведенні емпіричних досліджень використо-
вують наступну класифікацію концепцій стратегічного
контролінгу:  1) розширений фінансовий облік для ви-
користання в стратегічному управлінні; 2) інформацій-
не забезпечення стратегічного управління (управлін-
ський облік); 3) координація стратегічного управління;
4) особлива форма стратегічного управління [12]. На
сьогодні активно розвивається також кібернетичний
підхід до розуміння стратегічного контролінгу на основі
прикладного застосування теорії систем і теорії інфор-
мації [13; 14].

Незважаючи на наявність грунтовного теоретично-
го і прикладного наукового доробку, серед науковців
немає однозначного визначення суті контролінгу та
його ролі в управлінні підприємством, про це свідчать

сучасні розвідки європейських вчених, зокрема [4; 12;
15]. Подальша трансформація концепції контролінгу,
безперечно, пов'язана з новими викликами постіндуст-
ріальної економіки щодо кардинальної зміни структу-
ри ринків, форм конкуренції та розвиненості когнітив-
них систем обробки даних як драйверів розробки ефек-
тивних бізнес-стратегій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз теоретико-методологічних

проблем формування концепцій контролінгової діяль-
ності на підприємстві та виявлення ключових факторів,
які надають імпульс для розвитку наукових підходів
щодо трактування контролінгу у контексті вирішення
актуальних управлінських завдань і формування відпо-
відних управлінських технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція контролінгу на підприємстві почала фор-
муватись за умов індустріальної економіки у другій по-
ловині ХХ ст. у зв'язку з розвитком технологій вироб-
ництва і потребою розширення аналітики щодо плану-
вання і контролю виробничих витрат. Таким чином, роз-
робка різноманітних систем калькулювання собівар-
тості продукції дала основу для операційного аналізу
витрат і визначення напрямів удосконалення виробни-
чих процесів. Ускладнення технологій виробництва і
подальша індустріалізація економіки призвели до ієрар-
хізації компаній та утворення їх груп. Економічним на-
слідком цих процесів став ефект "економії від масшта-
бу", пов'язаний із вертикальною інтеграцією і утриман-
ням ринкової влади, як критерію ефективності бізнесу,
що сприяло розвитку методичного інструментарію по
застосуванню системного підходу до аналізу діяльності
компаній, розробленого на основі теорії систем і сис-
темного аналізу. В практиці управління активно вико-
ристовувались матричні (портфельні) моделі стратегіч-
ного аналізу, бюджетування, процесне калькулювання,
комплексний фінансово-економічний аналіз. Для таких
підприємств особливої актуальності набули уп-
равлінські задачі щодо вибудовування ієрархічної
структури компанії та розподілу повноважень відпові-
дно до загальної логіки інтеграції і консолідації інфор-
мації з метою оптимізації розподілу ресурсів для утри-
мання конкурентних переваг.

Перехід від індустріальної до постіндустріальної
економіки характеризується перед усім експоненціаль-
ним трендом розвитку та конвергенцією нанотехно-
логій, біотехнологій, інформаційних та когнітивних тех-
нологій (NBIC — конвергенцією), що породжує не-
обхідність трансформації та автоматизації бізнес-про-
цесів або окремих їх частин, кардинально змінюючи ак-
центи в управлінській діяльності в сторону координації
роботи мобільних ресурсів та команд спеціалістів. На
засадах інтердисциплінарності з'явились і постійно
оновлюються технології управління та методи збиран-
ня, реєстрації та аналізу як структурованої, так і не-
структурованої інформації, зокрема інтелектуальний
аналіз даних (Business Intelligence), системи ключових
компетенцій і динамічних здатностей стратегічного
управління, бізнес-моделювання, Performance Budgeting
(ефективне бюджетування), Сustomer Satisfaction
(аналіз задоволеності (лояльності) клієнтів), Digital
Tramsformation (цифрова трансформація). Потрапляю-
чи в фокус уваги керівників підприємств, ці управлінські
технології вимагають їх комплексної імплементації в
бізнес-середовище компанії, а не окремих елементів
системи управління. Жорсткі ієрархічні структури ком-
паній на даному етапі замінюються більш м'якими не-
ієрархічними організаційними формами, створюючи
бізнес-екосистеми. Таким чином, цифровізація еконо-
міки і розвиток інформаційних та когнітивних техно-
логій надали новий поштовх для подальшої трансфор-
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мації концепції контролінгу на сучасному етапі, поси-
люючи його інтеграційну функцію та стратегічну спря-
мованість.

Еволюцію змістовних уявлень про контролінгову
діяльність, сформованих в практиці господарювання
підприємств різних сфер економіки на пострадянсько-
му просторі відображає класифікаця концепцій конт-
ролінгу С.Г. Фалько, який виділяє: реєстраційну, обліко-
во-аналітичну, внутріфірмову інтеграційну, координа-
ційно-навігаційну концепції та концепцію стратегічної
навігації і бізнес-партнерства менеджера і контролера
[2, с. 149; 8, с. 3]. Взявши за основу класифікацію пред-
ставлених концепцій та проаналізувавши їх змістовне
наповнення, доповнимо контекст дослідження розвит-
ку контролінгу через взаємозв'язок ключових динаміч-
них характеристик середовища функціонування підпри-
ємств, управлінських завдань та управлінських техно-
логій. Авторський підхід щодо представлення структу-
рованого контексту розвитку концепцій контролінгу,
представлено на рисунку 1.

Проаналізувавши контекст розвитку концепцій кон-
тролінгу, можна зробити висновок про те, що на сьо-
годні воно набуває нових якісних характеристик. Етап
чергових кардинальних зрушень як в управлінських зав-
даннях, так і в управлінських технологіях (деякі з яких
ще не мають усталеного україномовного терміну) при-
зводить до об'єктивної необхідності подальшої еволюції
концепції контролінгу.

Моніторинг емпіричних досліджень науковців щодо
кола управлінських завдань, на вирішення яких має бути
спрямована діяльність контролера, та наукових підходів
щодо змін сутнісно-змістовного визначення контро-
лінгу дозволяє зробити висновок про формування де-
кількох напрямів цих досліджень, орієнтуючись на ба-
зову функцію контролінгу, а саме: 1) системної коор-
динації управління, 2) забезпечення управління, 3) внут-
рішнє управлінське консультування.

У межах першого напрямку, аналізуючи зміну ролі
менеджерів, контролерів і взаємодії між ними, М. Зралі
(Zraly) дійшов висновку, що як контролери, так і менед-
жери повинні орієнтуватись в своїй діяльності на кон-
цепцію інтеграції процесів управлінського контролю
[16]. Т.М. Рогуленко припускає, що поняття "конт-
ролінг" та "управлінський облік" цілком зводяться в одне

поняття "координатинг" ("координатинг" — рос.) —
координуюча, інтегруюча інформаційно-технологічна
система збору і обробки даних для прийняття управлі-
нських рішень). Контролеру для виконання завдань,
покладених на нього місією контролінгу, необхідна не-
ординарна інформація. Погоджуючись з визначенням
контролінгу як інформаційно-аналітичної системи, що
дозволяє здійснювати ефективний стратегічний розви-
ток організації, авторка зазначає, що діяльність конт-
ролерів спрямована на підтримку такої інформаційної
системи в актуальному стані. Для цього удосконалюють-
ся застосовувані методики, регламенти і процедури діаг-
ностики бізнес-процесів у всіх системних елементах
корпоративного управління: планування / бюджетуван-
ня, облік, контроль і аналіз фінансово-господарської
діяльності підрозділів, секторів, сегментів і всієї ком-
панії в цілому [17, с. 37]. Не погоджуючись із необхід-
ністю заміни широко розповсюдженого поняття "конт-
ролінг", в цілому розділяємо думку про необхідність
коригування смислового наповнення цієї економічної
категорії.

У межах другого напряму управлінське завдання
щодо забезпечення ефективної діяльності господарю-
ючого суб'єкта протягом усього стратегічного періоду
визначається як головна задача і цільове призначення
стратегічного контролінгу, зокрема [18, с. 39]. Вважає-
мо за необхідне зауважити, що слідуючи такій логіці,
досить важко розмежувати діяльність контролерів і ке-
рівників компаній щодо повноважень і відповідальності
у прийнятті стратегічних рішень.

У межах третього напрямку наголошується на роз-
поділі процесів проектування технологій управління і
реалізації функцій управління менеджерами [2, с. 149].
Як зазначає С.Г. Фалько, служби контролінгу викону-
ють завдання щодо розробки технологій управління,
правильності і обгрунтованості їх використання, а та-
кож модернізації і радикального оновлення [2; 8]. Вони
займаються розробкою управлінських технологій і пе-
редаванням їх керівникам функціональних підрозділів
для використання в своїй роботі [8, с. 9]. Контролінг
повинен зосереджувати свою увагу на стратегічному
менеджменті і також вирішувати завдання стратегічно-
го обліку, контролю і аналізу, а контролер стає
внутрішнім консультантом керівника в процесі форму-

Рис. 1. Структурований контекст розвитку концепцій контролінгу на підприємстві

Джерело: авторська розробка.
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вання стратегічних планів. Ця концепція передбачає, що
вирішення більшості завдань оперативного контролінгу
поступово автоматизуються, а контролери концентру-
ють свою увагу на постановці і розв'язку завдань інфор-
маційно-аналітичної підтримки стратегічного менедж-
менту, створюючи інструменти для вимірювання резуль-
тативності стратегічних намірів.

Узагальнюючи напрями розвитку концепцій контро-
лінгу, в цілому поділяємо підхід до подальшого розвитку
концепції контролінгу у напрямку внутрішнього управ-
лінського консультування, що дозволяє запропонува-
ти визначення концепції контролінгу як стратегічної
трансформації.

Контролінг як стратегічна трансформація спрямо-
ваний на створення унікального середовища розробки
та реалізації успішних стратегій через постійно діючий
механізм актуалізації управлінських технологій щодо
трансформації бізнес-моделі компанії. Функція контро-
лінгу розширюється до розробки, адаптації, поєднання
та актуалізації комплексу управлінських технологій в
єдиній системі прийняття стратегічних рішень.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило отримати ряд

наукових результатів щодо розвитку концепцій конт-
ролінгової діяльності на підприємстві, а саме: виявлен-
ня ключових факторів, які зрушують усталене тракту-
вання суті контролінгу і сприяють змінам у розумінні
його концепції при практичному впровадженні на
підприємстві. Автором розроблено структурований
контекст розвитку концепцій контролінгу на під-
приємстві, який складається з ключових динамічних ха-
рактеристик середовища функціонування підприємств,
управлінських завдань та управлінських технологій. Цей
контекст поглиблює розуміння причинно-наслідкових
зв'язків, що породжують взаємодію цільової задачі та
управлінських технологій роботи з інформацією в сис-
темі контролінгу. Прикладні аспекти вирішення цього
завдання дозволять керівникам і власникам бізнесу
швидко і чітко формулювати цільові настанови щодо
трансформації контролінгової діяльності компанії в
цифровій економіці.

Узагальнюючи сучасні напрями розвитку концепції
контролінгу на основі результатів емпіричних дослід-
жень науковців щодо кола управлінських завдань конт-
ролера, було виявлено її загальну спрямованість на ви-
рішення завдань стратегічного управління, а результа-
ти досліджень згруповані та проаналізовані в декількох
напрямах, орієнтуючись на базову функцію кон-
тролінгу, а саме: 1) системної координації управління,
2) забезпечення управління, 3) внутрішнє управлінське
консультування. Орієнтуючись на наявні теоретичні

напрацювання в напрямі розуміння контролінгу як внут-
рішнього управлінського консультування менеджмен-
ту компанії, автором запропонована та схематично опи-
сана концепція контролінгу як стратегічної трансфор-
мації. Подальших досліджень потребують питання кон-
фігурації виділених контекстів контролінгової діяль-
ності підприємств, враховуючи специфіку їх зовніш-
нього середовища господарювання і подальшого роз-
витку та впливу на них конвергентних технологій.
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