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У статті обґрунтовано, що формування 
системи контролінгу сприяє ефективному 
управлінню діяльністю підприємства. Під час 
дослідження було вивчено взаємозв’язок кон-
тролінгу, планування, управлінського обліку, 
внутрішнього контролю та управління 
за відхиленнями підприємства. Виділено 
функції контролінгу підприємства, такі як 
збирання та систематизація інформації 
контролю якості виробничих процесів, коор-
динаційна, аналітична, стратегічна. Вибір 
конкретних методів повинен залежати від 
кінцевої мети та логічно пов’язаних підці-
лей за кожним напрямом діяльності бізнесу, 
зокрема мінімізації витрат, персоналу, часу 
на операції, максимізації обсягу виробни-
цтва, виручки, прибутку, підвищення рівня 
трудової дисципліни, зниження браку. На 
підставі інтеграції теорій поведінкової еко-
номіки та елементів контролінгу запропо-
новано концептуальний підхід до системи 
стратегічного контролінгу.
ключові слова: контролінг, стратегічний 
контролінг, управління, сталий розвиток, 
підприємство.

В статье обосновано, что формирова-
ние системы контроллинга способствует 
эффективному управлению деятельностью 
предприятия. При исследовании была изучена 
взаимосвязь контроллинга, планирования, 
управленческого учета, внутреннего кон-
троля и управления по отклонениям пред-
приятия. Выделены функции контроллинга 
предприятия, такие как сбор и системати-
зация информации контроля качества про-
изводственных процессов, координационная, 
аналитическая, стратегическая. Выбор кон-
кретных методов должен зависеть от конеч-
ной цели и логически связанных подцелей по 
каждому направлению деятельности биз-
неса, в частности минимизации затрат, пер-
сонала, времени на операции, максимизации 
объема выпуска, выручки, прибыли, повыше-
ния уровня трудовой дисциплины, снижения 
брака. На основе интеграции теорий пове-
денческой экономики и элементов контрол-
линга предложен концептуальный подход 
к системе стратегического контроллинга.
ключевые слова: контроллинг, стратеги-
ческий контроллинг, управление, устойчи-
вое развитие, предприятие.

The authors of the article proved that the formation of the controlling system contributes to the effective management of the enterprise. In the course of the 
study, the authors studied the relationship of enterprise controlling, planning, management accounting, internal control and management of deviations. The 
authors consider the modern system of financial accounting and management accounting as two parallel and interrelated elements. Only in the relationship, 
they contribute to the effective management of economic enterprise. This has a positive impact on management decision-making. Favorable conditions 
for the formation of the controlling system are caused by the development of innovative controlling technology. The achievement of the ultimate goal of the 
enterprise should be considered from the perspective of the rational performance of the basic functions of management. The controlling system should pro-
vide the owner with techniques. These techniques allow you to evaluate planning, organization, control, and motivation. The controlling system is involved 
in improving the competitiveness of the enterprise. When implementing the controlling system on the basis of the information received, the planned tasks 
of sales and investments of the enterprise are developed. The system of strategic controlling is based on monitoring the viability of the developed strategic 
plan. This creates an integrated information and consulting system for the timely detection of deviations and the necessary adaptation of the strategic plan 
and measures to achieve the goals to the permanent conditions of the business environment. The main functions of controlling the enterprise were identi-
fied. The main functions of controlling include the collection and systematization of information, quality control of production processes, coordination, ana-
lytical work, strategy development. Based on the integration of behavioral Economics theories and controlling elements, the authors propose a conceptual 
approach of strategic controlling system; determine the structural scheme and cyclical nature of management.
Key words: controlling, strategic controlling, management, sustainable development, enterprise.

система контролінГу у виЗначенні  
вектору роЗвитку ПідПриЄмства
THE SYSTEM OF CONTROLLING IN DETERMINING  
THE DIRECTION OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

Постановка проблеми. Система контролінгу 
визначає вектор розвитку підприємства. Сис-
тема контролінгу є вкрай важливим фактором 
економічної безпеки підприємства в умовах гео-
політичних трансформацій. Будучи синтезом бух-
галтерського обліку, внутрішнього контролю та 
економічного аналізу, контролінг реалізує функцію 
управління менеджментом, посідаючи особливе 
місце в управлінні його розвитком. Сприятливі 
умови формування системи контролінгу обумов-
люються розвитком інноваційної технології кон-
тролінгу. Досягнення кінцевої мети підприємства 
необхідно розглядати з позиції раціонального 
виконання основних функцій менеджменту. Сис-
тема контролінгу повинна забезпечити підпри-
ємця методиками, які дають змогу оцінити плану-
вання, організацію, контроль та мотивацію. Вибір 
конкретних методів повинен залежати від кінцевої 

мети та логічно пов’язаних підцілей за кожним 
напрямом діяльності підприємства, зокрема міні-
мізації витрат, персоналу, часу на операції, мак-
симізації обсягу виробництва, виручки, прибутку, 
підвищення рівня трудової дисципліни, зниження 
браку. Актуальність і складний характер розгляну-
тих явищ склали підставу вибору теми проведе-
ного дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широке коло питань, присвячених проблемам 
розвитку контролінгу, досліджені в працях вітчиз-
няних науковців, таких як В.Г. Герасимчук [1], 
С.Ф. Голов [2], І.Є. Давидович [3], О.О. Кокові-
хіна [4], Д.С. Лозовицький [5], С.Л. Пакулін [6; 7], 
М.С. Пушкар [8], О.В. Рябенков [9].

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування тези про те, що система контролінгу 
визначає вектор розвитку підприємства та є вкрай 
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важливим фактором його економічної безпеки 
в умовах геополітичних трансформацій.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначаючи контролінг як управління стратегічною 
й оперативною діяльністю підприємства та його 
структурних підрозділів для забезпечення трива-
лого функціонування в складних економічних від-
носинах [8, с. 59], вважаємо, що необхідно актуа-
лізувати його значення в самій системі управління 
підприємством. Причому доцільність системи 
контролінгу підприємства буде визначатися деле-
гуванням відділам і службам функції управління, 
що сприяє досягненню максимального позитив-
ного результату від його фінансово-господарської 
діяльності [9, с. 327]. Випереджальне управління 
сприяє появі можливості незалежного прийняття 
управлінських рішень, осмислення особистої від-
повідальності працівником, ефективному впрова-
дженню системи контролінгу, активізації процесів 
змін, що вдосконалюють розвиток підприємства. 
Основна роль контролінгу полягає в інформа-
ційно-консультаційному забезпеченні управління 
діяльністю підприємства. У зв’язку з цим в еконо-
мічній літературі та практичній діяльності контро-
лінг як інструмент управління діяльністю підпри-
ємства розмежовується відповідними напрямами, 
такими як стратегічні, оперативні, варіативні опти-
мізаційні, фінансові, виробничі, маркетингові, 
ресурсні, логічні, напрями бізнес-процесів. Відпо-
відно до напряму визначаються види контролінгу.

На виявлення цільової картини підприємства 
спрямований стратегічний контролінг, що опти-
мально поєднує зростання, розвиток та при-
бутковість фінансово-господарської діяльності. 
Стратегічний контролінг сприяє виробленню місії 
підприємства, визначенню ключових цільових 
показників фінансово-господарської діяльності 
підприємства, розробленню стратегії досягнення 
цільових показників діяльності та необхідних захо-
дів для досягнення поставлених цілей. Система 
стратегічного контролінгу базується на методиці 
моніторингу життєздатності виробленого страте-
гічного плану за допомогою створення інтегрованої 
інформаційно-консультаційної системи своєчас-
ного виявлення відхилень та необхідної адаптації 
стратегічного плану й заходів щодо досягнення 
намічених цілей до перманентних умов ділового 
середовища [10]. Оперативний контролінг визна-
чає поточні цілі відповідно до стратегії розвитку 
підприємства. Досягаючи поточних цілей, підпри-
ємство поступово наближається до виконання 
своєї основної стратегічної цілі. За допомогою 
оперативного контролінгу здійснюється горизон-
тальне узгодження поточних цілей бізнес-проце-
сів та бізнес-одиниць, інтегрованих із загальними 
поточними цілями підприємства.

Існує тісний взаємозв’язок між стратегічним 
та оперативним контролінгом, обумовлений їх як 

прямою, так і зворотною взаємозалежністю. Сис-
тема стратегічного контролінгу підприємства дає 
змогу визначити цілі та завдання на певний період 
для оперативного контролінгу. Оперативний кон-
тролінг фіксує швидкість досягнення поставле-
них стратегічних цілей, оцінюючи реалістичність 
та актуальність стратегічних цілей. До варіатив-
ного виду контролінгу вдаються під час вирішення 
питань вжиття позапланових заходів з перероз-
поділу та оптимізації ресурсів, здатних поліпшити 
ситуацію щодо досягнення поточних цілей під-
приємства. Поряд зі стратегічним та оперативним 
контролінгом на службу управління підприємством 
приходить варіативний контролінг, що регулює 
виконання оперативного плану. Варіативний кон-
тролінг – це система збирання, контролювання 
та аналізування інформації щодо оперативного 
перерозподілу ресурсів, здатних зробити істот-
ний вплив на досягнення поточних цілей підпри-
ємства; процес регулювання виконання оператив-
ного плану.

Проведений в ході дослідження теоретичний 
аналіз виявив, що єдиного розуміння терміна «кон-
тролінг» не існує. Метою функціонування системи 
контролінгу є підвищення раціональності при-
йнятих рішень та діяльності підприємства. Таким 
чином, постає питання обґрунтованості, що осо-
бливо актуально для бізнесу, де, як правило, під-
приємець одноосібно ухвалює рішення. У зв’язку 
з цим у поле нашого дослідження в умовах гео-
політичних трансформацій була включена галузь 
економіки, що вивчає вплив соціальних, когнітив-
них та емоційних чинників на прийняття економіч-
них рішень, а саме поведінкова економіка.

Дослідження еволюції поглядів на контролінг 
показало відсутність теоретичної основи, засто-
совної до бізнесу. У класичних концепціях розгля-
дається взаємодія менеджера й контролера, отже, 
основою є теорія агентських відносин. З одного 
боку, у зв’язку з розвиненою організаційною струк-
турою в бізнесі не спостерігається зіткнення інтер-
есів власників та менеджменту, керівництва та 
підлеглих. З іншого боку, згідно з положеннями 
поведінкової економіки, в будь-якій людині співіс-
нують дві протиборчі системи мислення, а саме 
автоматична й аналітична. Таким чином, аналі-
тична система підприємця в умовах геополітичних 
трансформацій повинна бути контролером, що 
відстоює інтереси підприємства.

Далі особливо гостро постає питання обґрун-
тованості прийняття тих чи інших рішень під час 
управління малим підприємством. В цьому разі кон-
тролінг є системою, спрямованою на підвищення 
об’єктивності, як наслідок, раціональності під час 
управління підприємством. Контролінг є досить 
динамічною системою, основу якої становить при-
чинно-наслідковий зв’язок. Використовуючи сис-
тему контролінгу, підприємство надає необхідний 
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рух факторам внутрішнього середовища, які за 
коштами своєчасної взаємодії з факторами зовніш-
нього середовища дають необхідні результати.

Облік специфіки бізнесу та когнітивної сис-
теми підприємця є важливим елементом сис-
теми контролінгу на підприємстві. Стратегічний 
контролінг починається з визначення стратегіч-
них орієнтирів. Особливістю є те, що факторами 
в цьому разі є потенційні орієнтири керівника. 
Визначення починається з етапу оцінювання 
зовнішнього середовища з урахуванням позитив-
ного й негативного впливу кожного фактору. Після 
цього визначається підсумковий вплив окремих 
факторів. Наступним етапом у процесі стратегіч-
ного контролінгу є розроблення прогнозу щодо 
передбачуваних змін зовнішнього середовища 
підприємства. Керівник підприємства перебуває 
в постійній взаємодії з внутрішнім та зовнішнім 
його середовищем. Виходячи з кожного сценарію, 
підприємець оцінює фактори майбутнього зовніш-
нього середовища. На підставі отриманих даних 
проводиться аналіз, виявляється, які фактори 
можуть сприятливо впливати, а які загрожують 
діяльності підприємства. Отже, в умовах геополі-
тичних трансформацій можуть бути зроблені дії, 
що дають змогу в подальшому використовувати 
потенційні сприятливі фактори та зменшувати 
загрозу від негативних. Наступним етапом є оціню-
вання внутрішніх факторів підприємства. Резуль-
тати аналізу сильних та слабких сторін є наслід-
ком впливу зовнішнього середовища. За такого 
підходу поділ на слабкі й сильні сторони досить 
умовний. За різних комбінацій зовнішнього впливу 
з плином часу сильні сторони можуть виявитися 
згубними для підприємства, слабкі ж підтримати 
його. Третім етапом є зіставлення впливу зовніш-
нього середовища з урахуванням прогнозу на вну-
трішнє середовище підприємства в умовах гео-
політичних трансформацій. В результаті керівник 
отримує інформацію про позитивний потенціал 
розвитку підприємства та можливі втрати в май-
бутньому [11, с. 30]. Отриманий результат вказує 
на те, які сторони підприємства необхідно просто 
підтримувати, а які слід зміцнювати або розви-
вати. За підсумками аналізу потенційно найбільш 
сильної взаємодії внутрішнього та зовнішнього 
середовища керівник повинен за допомогою угру-
повання визначити найбільш значущий напрямок 
його руху [5, с. 78]. Він є стратегічним орієнтиром 
підприємства в умовах геополітичних трансфор-
мацій. Основоположними принципами під час 
пошуку стратегічних орієнтирів є простота ана-
лізу, облік специфіки діяльності та метод абстра-
гування. У підсумку керівник підприємства отри-
мує досить об’єктивну картину розвитку зовнішніх 
та внутрішніх факторів, що впливають на його 
діяльність. Звичайно, варто врахувати, що такий 
аналіз повинен проводити досить різнобічна, 

інтелектуально розвинена й освічена людина. 
Описаний порядок дій передбачає встановлення 
деяких контрольних точок. Через певні проміжки 
часу менеджер отримує відносні показники цього 
положення факторів та передбачуваного май-
бутнього в умовах геополітичних трансформацій. 
Крім порівняння цих показників між собою, є мож-
ливим їх порівняння з показниками минулого пері-
оду. Під час порівняння наявних положень можна 
відстежити ефективність виконання поставлених 
планів, завдань. Порівняння передбачуваного 
розвитку дає підґрунтя для оцінювання факторів. 
Отже, можна аналізувати й напрацьовувати ста-
тистичну базу взаємозалежності факторів, а також 
контролювати розвиток підприємства.

Визначення вектору розвитку підприємства є 
другим елементом системи контролінгу. Цей етап є 
самодостатнім та не зачіпає стратегічні орієнтири 
підприємця. Керівник повинен зрозуміти, чим має 
бути в його 0розумінні підприємство. Для цього 
перш за все необхідно визначити власні внутрішні 
компетенції підприємця. Залежно від багатьох фак-
торів, зокрема виховання, досвіду, темпераменту, 
віку, люди можуть зовсім по-різному сприймати 
одну й ту ж інформацію, мати різні стилі поведінки. 
Таким чином, згідно з поведінковою економікою, 
людині необхідно зрозуміти свої сильні та слабкі 
сторони. Визначивши тип своєї поведінки, підпри-
ємець повинен співвідносити свої здібності з наяв-
ним станом речей в бізнесі. Шляхом аналізування 
своїх можливостей та займаного положення під-
приємець може визначити природні шляху розви-
тку підприємства. Принциповими умовами тут має 
виступати раціональне використання сильних сто-
рін підприємства, мінімальне підключення слаб-
ких сторін та їх подальше зміцнення.

Визначення кінцевих цілей підприємства та їх 
формалізація складають третій елемент системи 
контролінгу [12, с. 174]. Перш за все на цьому 
етапі необхідно провести зіставлення головної 
мети діяльності, а саме стратегічних орієнтирів та 
напрямів розвитку підприємства. Стратегічні орі-
єнтири та вектор розвитку підприємства повинні 
органічно доповнювати один одного. Під час вияв-
лення протиріч рекомендується повторити перший 
та другий етапи формування системи контролінгу 
підприємства. Під час збереження протиріччя слід 
переосмислити напрям розвитку. Це викликане 
тим, що стратегічний орієнтир як місія визначає 
головну мету й сенс існування підприємства, висту-
паючи гарантом розвитку в умовах геополітичних 
трансформацій. Наступним кроком для керівника 
підприємства є визначення цілей. Цілі в цьому разі 
підприємець отримує з аналізування вибраного 
шляху розвитку. Зробивши вибір, керівник отри-
мує набір певних показників. Для отримання пла-
нових значень необхідно визначити кількісні дані 
за кожним показником нині. Отримавши фактичні 
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значення, підприємець має встановити планові та 
їх контрольні значення за вибраним горизонтом 
планування підприємства. В цьому разі показни-
ками є розрахункові коефіцієнти, що відображають 
певні економічні аспекти діяльності підприємства 
в умовах геополітичних трансформацій. Завер-
шальним етапом є оцінювання допустимих від-
хилень за кожним плановим показником. Таким 
чином, керівник отримує основну мету руху підпри-
ємства й підцілі з конкретними кількісними показ-
никами. Рух до стратегічного орієнтиру за вибра-
ним вектором має бути пов’язаний та оформлений 
у вигляді проекту.

Аналіз причинно-наслідкових зв’язків є одним 
з основних принципів контролінгу на підприємстві. 
У зв’язку з цим завершальним елементом системи 
контролінгу є аналіз «план-факт». Задля розра-
хунку необхідних економічних показників керівник 
підприємства повинен організувати систему зби-
рання та оброблення необхідної інформації. Після 
підготовчих дій першим етапом проведення ана-
лізу «план-факт» є періодичний моніторинг фак-
тичних значень прийнятих показників підприєм-
ства. Контрольні точки за горизонтом планування 
підприємець визначає самостійно. Наступним ета-
пом керівник повинен порівняти контрольні планові 
та фактичні показники. Третім етапом підприємець 
повинен встановити причинно-наслідковий зв’язок 
відхилень. Коли відхилення незначні, рекоменду-
ється завершити цикл, а через певний час розпо-
чати його заново. Під час оцінювання стратегіч-
них орієнтирів та вектору розвитку підприємства 
нами не рекомендується проводити дослідження 
на підставі наявного матеріалу. Якщо відхилення 
значні, керівник підприємства повинен оцінити їх 
з допустимими відхиленнями, зрозуміти причину 
цих явищ. У результаті підприємець повинен при-
йняти рішення про доцільність руху заданим кур-
сом, проаналізувати вибрані засоби досягнення 
цілей за розробленим проектом. Якщо орієнтири 
та вектор розвитку підприємства не змінюються, 
керівник повинен розробити комплекс коригуваль-
них дій з урахуванням нових факторів, що впли-
нули на результат. При цьому результат може бути 
як незадовільним (тобто підприємець недооцінив 
частину факторів), так і таким, що перевищує очі-
кування. Цикл управління плануванням і контро-
лем має повторюватися на визначених керівником 
контрольних точках за горизонтом планування. 
Горизонт планування рекомендується прийняти 
рівним проектному.

В результаті використання системи контролінгу 
в умовах геополітичних трансформацій підприєм-
ство отримує низку переваг, таких як аналізування 
поведінки й прогноз зовнішнього середовища, 
формалізація абстрактних понять, планування 
й контроль розвитку підприємства, підвищення 
рівня обґрунтованості прийнятих рішень та раці-

ональності його діяльності. Таким чином, система 
контролінгу дає змогу перейти на новий рівень 
розвитку підприємства та зміцнити позиції під-
приємства у довгостроковій перспективі в умовах 
геополітичних трансформацій. Контролінг є інно-
ваційним управлінським інструментом, який забез-
печує ефективний розвиток підприємства. Під час 
проведеного дослідження нами були розглянуті 
умови формування сучасної системи контролінгу, 
надано цілісне уявлення про сутність цього інно-
ваційного управлінського інструмента, а також 
виявлена специфіка його застосування й розвитку 
в суспільстві знань на базі інформаційних техно-
логій та системної комп’ютеризації в умовах гео-
політичних трансформацій.

Розвиток світової економіки, збільшення темпів 
науково-технічного прогресу, посилення конкурен-
ції та вимог ринку поставили перед суспільством 
необхідність вирішення завдання побудови еконо-
міки інновацій, орієнтованої на постійні нововве-
дення, новітні технології. У таких умовах зросла 
роль менеджменту інновацій, а його з’єднання 
з можливостями інформаційних технологій зумо-
вило формування сучасної системи контролінгу 
підприємства.

Склались такі умови для впровадження контро-
лінгу, як посилення уваги керівництва підприємств 
до питань стратегічного планування та управ-
ління, постійного впровадження інновацій; поява 
потреби в безперервному відстеженні змін, що від-
буваються як у зовнішньому, так і у внутрішньому 
середовищах; необхідність науково обґрунтованої 
системи дій, яка зможе забезпечити виживаність 
підприємства та подолання кризових ситуацій.

Служби контролінгу українських та зарубіж-
них компаній створюються як інноваційні системи 
замість застарілих. Практика застосування кон-
тролінгу свідчить про те, що без його інструмента-
рію на даному етапі розвитку економіки неможливо 
витримувати конкуренцію з тими підприємствами, 
які його успішно застосовують. Служби контролінгу 
забезпечують системне збирання, оброблення та 
аналізування інформації по всіх підрозділах під-
приємства, визначають її відповідність прийнятій 
стратегії розвитку, готують конструктивні пропозиції 
для керівництва щодо ефективного вирішення про-
блем, які виникли у встановлені планами терміни.

На підприємствах України існують окремі еле-
менти контролінгу, такі як інформація, контр-
оль, управлінський облік, які часто не поєднані 
в цілісну систему контролінгу. Це пов’язане з від-
сутністю в країні єдиної та чітко сформульованої 
концепції формування й розвитку контролінгу, 
недоліком фахівців в цій галузі, недоліком інфор-
мації та пропаганди контролінгу й недооцінкою 
його ефективності багатьма керівниками підпри-
ємств. Застосовується сучасний інструмента-
рій інформаційної підтримки бізнесу, включаючи 
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модельні, статистичні та економетричні методи, 
інформаційні технології, що забезпечують при-
йняття оптимальних управлінських рішень, які під-
вищують ефективність практичного використання 
механізму контролінгу.

Умови невизначеності, в які часто потрапляють 
підприємства, пов’язані з недостатньою або непо-
вною інформацією для розроблення та прийняття 
ефективного управлінського рішення й нормаль-
ного оперативного управління, тому необхідно 
створити інформаційну базу або спеціальний 
інструмент управління, який дасть змогу своє-
часно виявити несприятливі ситуації всередині 
підприємства, а також причини, що викликали цю 
ситуацію, забезпечувати інформацією керівника, 
поставити перед ним цілі. Як наслідок, з’явиться 
можливість прогнозувати зміну стану речей на під-
приємстві. Одним з таких інструментів є контролінг.

В умовах геополітичних трансформацій кон-
тролінг є основним постачальником інформації 
для управління підприємством. Він, перебуваючи 
на перетині обліку, аналізування, інформацій-
ного забезпечення, контролювання й координа-
ції, орієнтує зусилля підприємства на досягнення 
поставлених цілей, пов’язуючи воєдино всі функції 
управління, інтегруючи та координуючи їх. Водно-
час контролінг не підміняє управління підприєм-
ством, а лише переводить його на якісно новий 
рівень, будучи своєрідним механізмом саморегу-
лювання. Контролінг забезпечує системне управ-
ління підприємствами на довгостроковій основі, 
включаючи координацію управлінської діяльності 
з досягнення цілей в рамках комплексної інфор-
маційної системи та єдиного інформаційного про-
стору для підтримки управлінських рішень.

Контролінг в сучасних умовах геополітичних 
трансформацій є механізмом інформаційного та 
аналітичного забезпечення інноваційного менедж-
менту необхідними системними відомостями 
в будь-яких просторових масштабах. В умовах 
інформаційних технологій контролінг може висту-
пати принципово новим інструментом інновацій-
ного менеджменту. Незважаючи на те, що механізм 
дії контролінгу, особливості його функціонування 
повністю не вивчені й не розкриті, не закріпилась 
чітка термінологічна визначеність, можна сказати, 
що контролінг – це один з найбільш ефективних 
управлінських інструментів сучасної економіки, що 
забезпечує стійкий розвиток соціально-економіч-
них систем в умовах геополітичних трансформацій.

Висновки з проведеного дослідження. На основі 
проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки.

1) На підприємстві контролінг доцільно пред-
ставляти у вигляді цілісної системи, що охоплює 
три взаємопов’язаних частини, а саме страте-
гічний, оперативний та варіативний контролінг. 
Їх основною метою є орієнтація системи управ-

ління підприємством на успішну реалізацію як 
стратегічних, так й оперативних цілей. Цілі та 
завдання оперативного контролінгу визначає 
стратегічний контролінг.

2) Контролінг є інноваційним управлінським 
інструментом, який забезпечує економічну без-
пеку підприємства.

3) Сприятливі умови формування системи кон-
тролінгу в умовах геополітичних трансформацій 
обумовлюються розвитком інноваційної техноло-
гії контролінгу. Необхідність формування системи 
контролінгу керівниками підприємства обґрунто-
вана також тим, що контролінг активно допомагає 
їм вирішувати питання конкурентоспроможності 
керованих ними об’єктів, оскільки впровадження 
системи контролінгу забезпечує практичну реа-
лізацію всіх функцій менеджменту, отже, бере 
участь у підвищенні його конкурентоспроможності 
в умовах геополітичних трансформацій. За допо-
могою впровадження системи контролінгу на 
підставі отриманої інформації розробляються 
планові завдання обсягів продажу та інвестицій. 
Контролінг сприяє координації окремих планів за 
часом та їх змістом.

4) На підставі інтеграції теорій поведінкової 
економіки та елементів контролінгу нами запро-
поновано концептуальний підхід до системи стра-
тегічного контролінгу, визначено структурну схему 
та циклічний характер управління. Як наслідок, 
виділені основні завдання системи контролінгу, 
такі як методична підтримка у виявленні, форма-
лізації стратегічних орієнтирів, вектору розвитку 
та цільових показників, їх діагностика, коригу-
вання діяльності задля зниження невизначеності 
простору орієнтування, підвищення обґрунтова-
ності прийняття рішень, отже, сталого зростання 
результативності діяльності підприємства. Прове-
дене дослідження дає змогу перейти до наступ-
ного етапу роботи, а саме дослідження підпри-
ємницького середовища та розроблення методик 
для реалізації завдань системи контролінгу з ура-
хуванням специфіки підприємства.
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THE SYSTEM OF CONTROLLING IN DETERMINING  
THE DIRECTION OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

The purpose of the article. The authors of the article proved that the formation of the controlling system 
contributes to the effective management of the enterprise.

Methodology. The author uses a variety of methodological tools. The tools include methods of analysis, 
generalization, design, statistical methods.

Results. In the course of the study, the authors studied the relationship of enterprise controlling, planning, 
management accounting, internal control and management of deviations. The authors consider the modern 
system of financial accounting and management accounting as two parallel and interrelated elements. Only in 
the relationship, they contribute to the effective management of economic enterprise. This has a positive 
impact on management decision-making. Favorable conditions for the formation of the controlling system are 
caused by the development of innovative controlling technology. The achievement of the ultimate goal of the 
enterprise should be considered from the perspective of the rational performance of the basic functions of 
management. The controlling system should provide the owner with techniques. These techniques allow you 
to evaluate planning, organization, control, and motivation. The choice of specific methods should depend on 
the ultimate goal and logically related sub-goals for each business activity. Such goals are to minimize costs, 
personnel, time for operations, maximize the volume of output, revenue, profit, increase the level of labor dis-
cipline, and reduce marriage.

The need for the formation of the controlling system by the managers of the enterprise is justified by the 
following fact. Controlling actively helps enterprise managers to solve issues of competitiveness. Implementa-
tion of the controlling system ensures the practical implementation of all management functions. The control-
ling system is involved in improving the competitiveness of the enterprise. When implementing the controlling 
system on the basis of the information received, the planned tasks of sales and investments of the enterprise 
are developed. Controlling contributes to the coordination of individual plans on time and content. The main 
role of controlling is information and consulting support of enterprise activity management. The system of stra-
tegic controlling is based on monitoring the viability of the developed strategic plan. This creates an integrated 
information and consulting system for the timely detection of deviations and the necessary adaptation of the 
strategic plan and measures to achieve the goals to the permanent conditions of the business environment. 
The conceptual approach of controlling for enterprises is a symbiosis of management system and methods of 
supporting this system.

Practical implications. The main functions of controlling the enterprise were identified. The main functions 
of controlling include the collection and systematization of information, quality control of production processes, 
coordination, analytical work, strategy development.

Value/originality. Based on the integration of behavioral Economics theories and controlling elements, the 
authors propose a conceptual approach of strategic controlling system; determine the structural scheme and 
cyclical nature of management.


