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Постанова проблеми. Забезпечення 

економічної активності підприємства мож-

ливо за наявності системи самостійності 

прийняття рішень щодо вибору напрямів 

бізнесу і темпів його розвитку із передбачу-

ваними загрозами і небезпеками. Захистити 

стабільність підприємницької діяльності в 

динамічному середовищі можливо на під-

ставі використання в системі управління 

підприємством через органічне поєднання 

контролінгу і потенціалу економічної безпе-

ки задля виходу з кризових явищ з мінімаль-

ними затратами. Це дозволить сформувати 

інформаційне забезпечення для виконання 

функцій на підставі розширення і гармоні-

зації показників визначення резервів, ресур-

сів та можливостей підтримання безпечного 

стану та стабільності за видами діяльності, а 

також на тривалу перспективу забезпечити 

ліквідність, платоспроможність і конкурен-

тоспроможність із нівелюванням прихова-

них втрат. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Теоретичні та практичні аспекти ви-

значення ролі контролінгу в діяльності під-

приємства та його системі управління до-

сліджували з позицій системного і ситуа-

ційного підходів, економічної теорії, стра-

тегічного управління в наукових працях та-

ких вчених: Aрефьева O., Анташов В. А., 
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ки, кризові явища.

ма, потенціал економічної безпеки, стратегічний контролінг, тактичний контролінг, небезпе- 
підсисте- 

  Ключові  слова: контролінг,  функції контролінгу  управління  підприємством,  
явищ.

грошових  коштів,  а  також  над  задіянням  можливостей  при  запобіганні  небезпек  і  кризових 
сурсів які перетворюються на витрати та створюють небезпеку щодо перевищення бюджету 
консультативна,  координаційна  має  забезпечити  контроль  над  процесом  використання  ре- 

  Доведено,  що  здійснення  таких  функцій,  як  інформаційно-аналітична,  контрольна, 
тернативних рішень щодо їхнього нівелювання.

тись  на  здійснену  попередньо  класифікацію  загроз  та  небезпек,  а  також  обґрунтування  аль- 
здійснення функцій контролінгу при формуванні потенціалу економічної безпеки має спира- 
підстави  відповідного  коректування  уже  прийнятих  управлінських  рішень.  Визначено,  що 
вати  важливий із  етапів  при  часто  змінних  значеннях показників  та  обсягів  інформації  як 
рентних позицій. Можливість корегування бюджетів і календарних планів дозволяє реалізу- 
потенціалу економічної безпеки, а також функціонування підприємств з підтримкою конку- 
контролінгу сприяє ефективному використанню визначених цілей і завдань задля посилення 

  Встановлено,  що  застосування  системи  взаємозв’язку  стратегічного  та  тактичного 
підприємством та потенціалом економічної безпеки.

них  завдань.  Обґрунтовано  необхідність  впровадження  контролінгу  в  системі  управління 
кожного із елементів обґрунтовано змістовне наповнення та гарантувати виконання визначе- 
як  елемента системи  управління  підприємством  з  акцентом  на  планування  і  контроль.  Для 
ління з позиції інформаційного забезпечення, інструменту координування, управління у часі, 

  У  статті  узагальнено  підходи  до  сутності  контролінгу  як  складової  концепції управ- 
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Градов, А. П., Данилочкина Н. Г., Майер Э., 

Манн Р., Мельник Н. Г., Пілецька С. Т., 

Прохорова В. В., Райзберг Б. А., Райхман Т., 

Терещенко О. О., Уварова Г. В., Фалько С. 

Г., Хорват П., Шнайдер Д. та ін. [1–

15].Разом з тим, недостатньо уваги приділе-

но функціональному підходу формування 

засад управління потенціалом економічної 

безпеки та прискорення темпів управ-

лінської реакції на впливи зовнішнього се-

редовища на діяльність підприємства. 

Формулювання мети статті. Метою 

роботи є дослідження та узагальнення сут-

ності і місця контролінгу в системі управ-

ління потенціалом економічної безпеки під-

приємством та розробка підходу щодо акти-

візації використання його ресурсів і можли-

востей при запобіганні небезпек і кризових 

явищ із відповідним інформаційним забез-

печенням.  

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Особливу увагу, як інструменту 

управління підприємством необхідно приді-

ляти контролінгу. Для того щоб краще зро-

зуміти сьогоднішній стан концепції контро-

лінгу, перспективи його розвитку та усвідо-

мити, наскільки важлива його роль в сучас-

ній практиці управління потенціалом еко-

номічної безпеки підприємства, представи-

мо розвиток контролінгу як концепції уп-

равління (табл. 1).  

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «контролінг» 

Автор Зміст 

1 2 

Інформаційне забезпечення управління підприємством 

П. Хорват [13] 

Контролінг повинен забезпечувати керівництво підприємства інфор-

мацією і налаштовувати його на координування, реагування і адапта-

цію до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов, з метою досягнення по-

ставлених цілей. Тобто контролінг покликаний сприяти здійсненню 

орієнтованого на результат управління підприємством 

Т. Райхман [9] 

Контролінг орієнтується на результат. Основна задача контролінгу – 

збір і обробка інформації в процесі розробки, координації і контролю 

за виконанням планів на підприємстві 

С. Пілецька [6, 

c.74]

Контролінг в межах антикризового управління – це система безпе-

рервного збирання, оцінювання, вивчення та контролю економічної 

інформації про тенденцію економічної стійкості суб’єкта господарю-

вання залежно від особливості функціонування на різних етапах його 

життєвого циклу в умовах розвитку кризового процесу з метою конт-

ролю над рівнем досягнення стратегічних цілей і розробки ефективно-

го управління, спрямованого на досягнення економічної стійкості під-

приємства 

Управління в часі 

Е. Майер, Р. 

Манн [4] 

Контролінг являє собою, в широкому значенні, систему забезпечення 

виживання підприємства у двох аспектах: короткостроковому оп-

тимізація прибутку, і в довгостроковому – збереження і підтримку 

гармонічних відносин і взаємозв'язків даного підприємства з навко-

лишніми його сферами: природою, соціальною, господарською 

А. П. Градова 

[10] 

Контролінг – новітня концепція ефективного управління фірмою для 

забезпечення її довгострокового існування на ринку. Контролінг являє 

собою систему забезпечення існування підприємства на етапах стра-

тегічного і тактичного управління 

В. А. Анташов, Г. 

Л. Уварова [1] 

Контролінг розглядається як визначена концепція управління 

підприємством, орієнтована на його довгострокове й ефективне 

функціонування в постійно мінливих господарських умовах 
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Продовження табл. 1 

1 2 

Н. Г. Данилочки-

на [3] 

Контролінг – це функціонально відособлене направлення економічної 

роботи на підприємстві, пов'язане з реалізацією фінансово-

економічної коментуючої функції у менеджменті для прийняття опе-

ративних і стратегічних управлінських рішень 

Інструмент координування 

Х. Ю. Кюппер 

[16] 

Основна проблема контролінгу полягає в координації системи управ-

ління на підприємстві. Необхідність функції координації випливає із 

поділу системи управління на складові: організацію, систему пла-

нування і контролю, інформаційну систему, систему управління пер-

соналом, систему цілей і принципи управління. Виконуючи коорди-

нуючу функцію, контролінг сприяє тим самим досягненню не однієї 

мети діяльності підприємства, а системи цілей. Головна роль надаєть-

ся вартісним цілям 

Д. Шнайдер [14] 

Функція контролінгу повинна зводитись, з одного боку, до розробки і 

координування окремих планів підприємства і зведенню їх в один 

план, а з другого – до внутрішньовиробничого обліку, котрий служить 

для контролю за реалізацією планів і постачає вихідну інформацію для 

планування 

Й. Вебер [17] 

Контролінг – інструмент координування. Контролінг являє собою 

елемент управління соціальною системою, виконуючи функцію 

підтримки керівництва в процесі розв’язання ним загальної задачі ко-

ординування системи управління з акцентом перш за все на задачі 

планування, контролю і інформування. При цьому підкреслюється, що 

контролінг не пов'язаний із процесом визначення мети підприємства 

Як елемент системи управління підприємством з акцентом на планування і контроль 

О. О. Терещенко 

[11] 

Контролінг – це спеціальна, саморегулююча система методів та ін-

струментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджмен-

ту підприємства (зокрема фінансового менеджменту) і включає в себе 

інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та 

внутрішній консалтинг 

Б. А. Райзберг, Л. 

Ш. Лозовский, Е. 

Б. Стародубцева 

[8] 

Контролінг – це інструмент планування, обліку, аналізу стану фірми, 

який використовується для прийняття рішень на основі комп'ютеризо-

ваних систем збору та обробки інформації. Контролінг – система без-

перервної оцінки різних сторін діяльності компанії, її підрозділів, ке-

рівників, співробітників, що охоплює облік, аналіз, контроль як інтег-

ральну функцію 

С. Г. Фалько [12] 

Контролінг – це міжфункціональних інструмент управління, який 

сприяє процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві за 

допомогою цілеспрямованої обробки і постачання інформації. Конт-

ролер прагне до того, щоб на підприємстві був інструментарій, який 

допоміг би керівництву контролювати та оцінювати досягнення пос-

тавлених цілей 

Слід зазначити, що контролінг є одним 

з основних інструментів, який формує сис-

тему управління підприємством. Витоки ко-

нтролінгу лежать в області державного уп-

равління та сягають своїм корінням в серед-

ні століття. Широкий розвиток контролінгу 

почалося тільки з 20-х років XX століття. 

Основною причиною появи поняття «конт-

ролінг» в економічній літературі називають 

промислове зростання в США в кінці XIX – 

початку XX століття. Вчені, що займаються 

проблемами контролінгу, дають свої визна-

чення даного поняття (табл. 1).  

Такі науковці, як П. Хорват, Т. Райх-
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ман, С. Пілецька розглядають контролінг як 

основу «інформаційного забезпечення уп-

равління підприємством», інформаційною 

основою служать дані бухгалтерського та 

управлінського обліку, рівень прийняття рі-

шення наближається до стратегічного.  

Як «управління в часі» розглядають 

контролінг Е. Майер, Р. Манн, А. П. Градо-

ва, В. А. Анташов, Г. Л. Уварова, Н. Г. Да-

нилочкина. Вони акцентують увагу на сис-

темі забезпечення існування підприємства 

на етапах стратегічного і тактичного управ-

ління. 

Х. Ю. Кюппер, Х. Ю. Кюппер, Д. 

Шнайдер, Й. Вебер визначають поняття 

контролінг як «інструмент координування», 

сприяє досягненню системи цілей щодо 

функціонування підприємства, вчасно фор-

мувати завдання для відповідальних у під-

розділах згідно з наявною організаційною 

структурою. Слід зазначити, що О. О. Тере-

щенко, Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. 

Б. Стародубцева, С. Г. Фалько представля-

ють контролінг «як елемент системи управ-

ління підприємством з акцентом на плану-

вання і контроль». 

Отже, спостерігається досить значний 

розкид думок дослідників щодо сутності ко-

нтролінгу. Загальним недоліком більшої ча-

стини наведених визначень є штучне зву-

ження сфери застосування контролінгу та 

обмеження його функцій. При цьому, не-

зважаючи на розбіжності в думках, можна 

виділити частину суджень, що є загальною 

для більшості формулювань суті контролін-

гу, а саме: 

− контролінг є системою з певним 

набором цілей, елементи якої тісно 

пов’язані між собою і з елементами системи 

управління (менеджменту) на підприємстві;  

− контролінг орієнтований на дося-

гнення поставлених цілей в майбутньому; 

− контролінг створює інструмента-

льне, методичне та інформаційне середови-

ще для прийняття управлінських рішень; 

− найбільш важливим аспектом з 

перерахованих характеристик є системний 

підхід щодо сприйнятті контролінгу; 

− фокусування на оптимізації вико-

ристання ресурсів підприємства. 

При класичному підході контролінг 

розглядають як сучасний інструмент ме-

неджменту та економіки, який являє собою 

систему інформаційно-аналітичної та мето-

дичної підтримки керівників в процесі ана-

лізу, планування, прийняття управлінських 

рішень і контролю за всіма функціональни-

ми сферами діяльності компанії. До сфери 

завдань контролінгу входить постановка ці-

лей підприємства, збір та обробка інформа-

ції для прийняття управлінських рішень, 

здійснення певних процедур контрольно-

аналітичного характеру, а також реалізація 

перерахованого вище, що сприяє вироблен-

ню рекомендацій для прийняття управлін-

ських рішень [5, с.254]. 

Виходячи з цього, контролінг – це спе-

цифічна концепція, яка спрямована на роз-

робку оперативних і стратегічних цілей під-

приємства в поточному періоді і досягнення 

їх в майбутньому шляхом своєчасної та ефе-

ктивної взаємодії функцій системи управ-

ління в умовах мінливого зовнішньої і внут-

рішньої середовищем функціонування підп-

риємства. Специфічність контролінгу поля-

гає в застосуванні функцій системи управ-

ління виходячи з постійно мінливого  зов-

нішнього і внутрішнього середовища під-

приємства, орієнтуючись не тільки на дося-

гнення швидкого ефекту, а в більшій мірі на 

перспективу. 

Необхідність впровадження контролі-

нгу в діяльність вітчизняних підприємств 

обумовлена наступним вимогами: законода-

вчими (формування пакету нормативних та 

законодавчих документів, що забезпечують 

економічну свободу в рамках податкового 

законодавства); теоретичними (трансформа-

ція вітчизняної обліково-аналітичної і еко-

номічної школи; адаптація закордонного об-

ліку до вітчизняної теорії і практики); прак-

тичними (необхідність впровадження якісно 

нових технологій управляння підприєм-

ством з метою адаптації системи управління 

підприємством до мінливих умов господа-

рювання; підвищення конкуренції на ринку 

України; достатній рівень ресурсного забез-

печення більшості підприємств України; по-

ява керівників з «новим» мисленням; орієн-

тація діяльності підприємств на маркетинг) 

[7, c.143].  

Одна з аспектів розбіжностей у визна-

ченні контролінгу криється в тимчасовому 

аспекті. Контролінг як функціонально відо-
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кремлений напрямок економічної роботи на 

підприємстві постійно розвивається: розши-

рюються його функції, збільшується набір 

завдань, більш різноманітними є методи, 

інформаційні потоки, що забезпечують кон-

тролінг в процесі прийнятті не тільки такти-

чних, але і стратегічних управлінських рі-

шень. У зв’язку з цим, незважаючи на існу-

ючу полеміку, більшість вчених і фахівців 

виділяють в системі контролінгу – тактич-

ний і стратегічний аспекти, які обумовлені 

горизонтом планування діяльності підпри-

ємства (рис. 2). 

 

 

 

 

 

Рис.2  Взаємозв’язок стратегічного та тактичного контролінгу 
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тенціалу економічної безпеки та функціону-

ванню підприємств. Можливість корегуван-

ня бюджетів і календарних планів є важли-

вим з етапів при часто змінних значення по-

казників та обсягів інформації як підстави 

відповідного коректування уже прийнятих 

управлінських рішень. 
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Рис. 3  Взаємозв’язок стратегічного та тактичного контролінгу з системою планування 

Аналіз ґрунтується на фінансовій  зві-

тності компанії, яка підлягає обов’язковому 

розкриттю. Якщо необхідно використовува-

ти неформальні показники, їх можна про-

аналізувати лише фахівці. Формальні показ-

ники аналізуються на основі фінансової зві-

тності компанії, яка є підлягають обов'язко-

вому розголошенню. Неформальні показни-

ки можуть аналізувати лише фахівці, оскі-

льки вони не мають формул для обчислення 

та чіткого набору вихідних даних. Аналіз 

фінансової звітності по суті є структурним 

аналізом компанії [15, с.147] 
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Концепція контролінгу виступає одним з 

ключових факторів управління потенціалом 
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Отже, контролінг управління потенці-

алом економічної безпеки підприємством – 

це система управління потенціалом еконо-

мічної безпеки підприємства, спрямована на 

досягнення довгострокових цілей шляхом 

координування стратегічного і оперативного 

рівня управління (рис.4).  

 

Рис. 4   Контролінг управління потенціалом економічної безпеки підприємства 
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Контролінг дозволяє здійснити постійний 

контроль над досягненнями як стратегічних, так 

і оперативних цілей функціонування підприємс-

тва, за цим принципом доцільно виділити стра-

тегічний і оперативний контролінг управління 

потенціалом економічної безпеки. Мета страте-

гічного контролінгу являє собою забезпечення 

відповідного рівня потенціалу економічної без-

пеки в довгостроковому періоді, мета оператив-

ного контролінгу являє собою забезпечення від-

повідного рівня потенціалу економічної безпеки 

в короткостроковому періоді шляхом розробки 

та реалізації відповідних заходів щодо викорис-

тання наявних ресурсів, активізації інноваційної 

та підприємницької діяльності.  

Здійснення таких функцій, як інформацій-

но-аналітична, контрольна, консультативна, ко-

ординаційна має забезпечити контроль над про-

цесом використанням ресурсів які перетворю-

ються на витрати та створюють небезпеку щодо 

перевищення бюджету грошових коштів, а та-

кож над задіянням можливостей при запобіганні 

небезпек і кризових явищ. 

Висновки. Таким чином, умовою реаліза-

ції функцій управління потенціалом економічної 

безпеки задля підтримання конкурентних пере-

ваг та безперервної діяльності є контролінг як 

забезпечуючої системи із визначеними функція-

ми. Інтеграцію та координації стратегічних і та-

ктичних планів через удосконалення дій щодо 

адаптації елементів економічної безпеки з засто-

суванням інструментів контролінгу у внутріш-

ньому середовища. Розширення можливостей 

використання розробленого інформаційного за-

безпечення управління у просторі і часі функці-

онування підприємства та управління потенціа-

лом економічної безпеки. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ю. Ю. Копча, аспірант, Национальный авиационный университет 

В статье обобщены подходы к сущности контроллинга как составляющей концепции 

управления с позиции информационного обеспечения, инструмента координации, управле-

ния во времени, как элемента системы управления предприятием с акцентом на планирова-

ние и контроль. Для каждого из элементов обосновано содержательное наполнение для га-

рантирования выполнения определенных задач. Обоснована необходимость внедрения кон-

троллинга в системе управления предприятием и потенциалом экономической безопасности.  

Установлено, что применение системы взаимосвязи стратегического и тактического 

контроллинга способствует эффективному использованию определенных целей и задач для 

усиления потенциала экономической безопасности, а также функционирования предприятия 

с поддержанием конкурентных позиций. Возможность корректировки бюджетов и календар-

ных планов позволяет реализовать важный этап при часто меняющихся значениях показате-

лей и объемах информации как основы соответствующей корректировки уже принятых 

управленческих решений. Определено, что осуществление функций контроллинга при фор-

мировании потенциала экономической безопасности должно опираться на предварительно 

разработанную классификацию угроз и опасностей, а также обоснование альтернативных 

решений по их нивелированию.  

Доказано, что осуществление таких функций, как информационно-аналитическая, кон-

трольная, консультативная, координационная должно обеспечить контроль над процессом 

использованием ресурсов, которые превращаются в расходы и создают опасность по превы-

шению бюджета денежных средств, а также над задействованием возможностей  для предот-

вращении опасностей и кризисных явлений. 
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Ключевые слова: контроллинг, функции контроллинга управления предприятием, под-

система, потенциал экономической безопасности, стратегический контроллинг, тактический 

контроллинг, опасности, кризисные явления. 

SPECIFICS OF CONTROLLING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ECONOMIC 

SECURITY FORMATION AT AN ENTERPRISE 

Yu. Yu. Kopcha, Post-graduate Student, National Aviation University 

The approaches to the nature of controlling as a component of the management concept are 

generalized in terms of information support, coordination tool, and time management, as an element 

of an enterprise management system with an emphasis on planning and control. For each of the el-

ements, meaningful content is grounded to guarantee the fulfillment of certain tasks. The necessity 

of introducing controlling to the enterprise management system and the economic security potential 

is substantiated.  

It is established that the application of the system of interconnection of strategic and tactical 

controlling contributes to the effective use of certain goals and objectives to enhance the potential 

of economic security, as well as the functioning of the enterprise while maintaining competitive po-

sitions. The ability to adjust budgets and schedules allows implementing an important stage with 

frequently changing values of indicators and volumes of information as the basis for the corre-

sponding adjustment of already made management decisions. It is determined that the implementa-

tion of controlling functions in the formation of the economic security potential should be based on 

a previously developed classification of threats and dangers, as well as the rationale for alternative 

solutions to level them.  

It is proved that the implementation of such functions as information analysis, monitoring, 

advisory, and coordination should provide control over the process of using resources that turn into 

costs and create a risk of exceeding the cash budget, as well as over the use of opportunities to pre-

vent dangers and crisis phenomena.  

Keywords: controlling, enterprise management controlling functions, subsystem, economic 

security potential, strategic controlling, tactical controlling, risks, crisis. 
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