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КОНТРОЛІНГ – УСПІШНИЙ ЗАСІБ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пожуєва Т. О., к. е. н., доцент, ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет», _a.l.l.a@mail.ru
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: абстракції – при визначенні сутності категорії «контролінг»; загального
й особливого – при встановленні єдності існуючих концепцій контролінгу;
стандартних методів аналітичних досліджень – при здійсненні діагностики
засобів функціонування підприємства.
Результати. В статті зазначено, що контролінг є відносно новим явищем
в управлінні сучасним суб’єктом господарювання і виділено

дві групи

факторів, які стримують його впровадження на вітчизняних підприємствах –
недосконалість самої моделі контролінгу та соціально-психологічні чинники.
Аналіз сучасних наукових праць, а також практичний досвід управління на
вітчизняних і зарубіжних підприємствах дозволив стверджувати, що ефективне
функціонування контролінгу в управлінні можливе тільки за умови його
послідовного впровадження у практичну діяльність суб’єкта господарювання з
урахуванням усіх ключових аспектів цього процесу.
Подана характеристика посадових осіб служби контролінгу. Зроблено
наголос на тому, що контролінг є важливим засобом успішного функціонування
підприємства, оскільки забезпечує керівництво та власника необхідною
інформацією для прийняття управлінських рішень, управління ресурсами
шляхом інтеграції інформації, забезпечує виживання підприємства на рівнях
тактичного та стратегічного управління, сприяє оптимізації залежності
«виручка – витрати – прибуток»
Визначено перелік та розкрито зміст основних етапів впровадження
контролінгу

задля

підвищення

ефективності

управління

суб’єктом

господарювання.
Новизна. Набули подальшого розвитку методичні підходи щодо
впровадження контролінгу в систему управління промисловим підприємством.
Практична значущість.

Пропозиції щодо підвищення ефективності

менеджменту суб’єкта господарювання можуть бути використані

на

підприємствах з метою

покращення процедури отримання інформації, яка

необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: контролінг, система контролінгу, система управління,
служба контролінгу, ефективне функціонування контролінгу.
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