
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Кафедра обліку і правового забезпечення 

агропромислового виробництва 

 

 

 

 

 

Парницька Надія Ярославівна  

 

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Спеціальність 8.03050901 – «Облік і аудит» 

Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

 

 

Студентка групи ОПЗзм-52 

Парницька Н.Я. 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2014 



2 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ 

ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ . . .  6 

1.1.  Поняття «контролінг», його зміст та роль в економіці підприємства . . .  6 

1.2.  Контролінг як концепція управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

1.3.  Контролінг у системі прийняття управлінських рішень . . . . . . . . . . . . .  24 

1.4.  Інформаційні потоки в системі контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

Висновки до розділу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО 

КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

2.1.  Роль діагностування в процесі управління підприємством . . . . . . . . . . .  34 

2.2.  Інструментарій та методи контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

2.3.  Управління витратами в системі контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 

Висновки до розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

РОЗДІЛ 3. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ 

ПІДПРИЄМСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

3.1.  Необхідність впровадження системи контролінгу на підприємстві . . . .  57 

3.2.  Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа страте-

гічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств . . .  60 

3.3.  Вдосконалення системи контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 

Висновки до розділу 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Висновки до розділу 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

 



3 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний бізнес надзвичайно динамічний, що 

змушує власників і менеджерів компаній постійно вдосконалювати методи і 

техніку управління. Те, що вчора незмінно призводило до успіху та 

приносило стабільний прибуток, сьогодні може підлягти сумнівам, а завтра 

загрожує обернутися втратою переваг над конкурентами. Особливо 

важливою є проблема прийняття стратегічно правильних рішень по веденню 

та розвитку бізнесу для підприємств, що працюють на вітчизняному ринку.  

На сьогодні, коли умови діяльності підприємств доволі ускладнені, 

значна їх кількість зіштовхнулися з проблемами низької ліквідності, 

збиткової діяльності та неплатоспроможності або взагалі опинилася на грані 

банкрутства. До цього призвело недостатнє знання принципів функціонуван-

ня в умовах вільної конкуренції. В даних умовах необхідним є новий, 

удосконалений підхід до реалізації функцій управління; система, що керує 

підприємством, повинна бути орієнтована на досягнення не лише поточних 

(оперативних) цілей у вигляді отримання прибутку, але й на стратегічні – 

виживання підприємства, конкурентоспроможність, збереження робочих 

місць. Саме контролінг є системою, у якій переважним стає комплексне 

вирішення проблем. 

Значний внeсок y рoзвиток тeоретичних і прaктичних питaнь контро-

лiнгу здiйснили захiдні вченi-економiсти такi як I. Ансофф, Ю. Вeбер, А. 

Дaйле, Е. Мaйєр, Р. Мaнн, М. Пoстер, К. Сeрфлінг, Х. Фoльмут, Д. Хан, К. 

Хомбург, П. Хорват, У. Шеффер, a тaкож вченi-економiсти Укрaїни, зокремa: 

В. Анташoв, І. Балабанoв, О. Благодатний, М. Білyха, Р. Бруханський, С. 

Голов, О. Градов, Г. Губерна, Д. Гулін, Н. Гладких, В. Івашкевич, А. Криклій, 

Ю. Лисенко, Ю. Макогон,  О. Максименко,  С. Петренко, Л. Попова, М. 

Пушкар, В. Савчук, Г. Семенов, В. Сопко, Л. Сухарева, О. Терещенко, М. 

Чумаченко, Г. Уварова тa iнші. В цілoму теоретичнi здобутки вiтчизняногo 

контролінгy стaли нaдбанням з перeкладених робiт нiмецьких вчeних.  
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Проте контролінг ще не досить добре досліджений, методи і форми 

забезпечення якості управління потребують допрацювання.  

Мета дослідження.  Метою роботи є дослідження системи контролінгу 

та його впровадження у підприємствах в умовах формування ринкової 

економіки. Виходячи з поставленої мети дипломної роботи сформулюємо 

наступні завдання: 

1) дослідження сутності контролінгу, зміст та основні етапи впро-

вадження його на підприємстві; 

2) спостереження за еволюцією контролінгу; 

3) проведення аналізу діяльності підприємства для виявлення поточ-

них проблем; 

4) застосування методів контролінгу на досліджуваному підприємстві; 

5) дослідження значення контролінгу в сучасному бізнесі; 

6) розгляд закордонного досвіду використання системи контролінгу; 

7) виявлення шляхів вдосконалення системи управління підприєм-

ством. 

Об’єктом дослідження обрано Приватне акціонерне товариство 

«Рівне-Борошно» м. Рівне. 

Предметом дослідження визначено організаційні засади контролінгу  

на підприємстві, шляхи його впровадження, інформаційне забезпечення, 

методологія та інструментарій, а також виявлення можливостей підвищення 

ефективності діяльності підприємства шляхом застосування контролінгу. 

 Методи дослідження. В роботі були використані методи системного 

підходу до дослідження економічних категорій; аналізу бізнес-процесів, 

документообігу, а також вивчення літератури з питань економічних, 

інформаційних, соціальних та психологічних особливостей застосування 

контролінгу.  

Наукова новизна отриманих результатів: 

1) досліджено специфіку системи контролінгу, застосування його на 

вітчизняних підприємствах; 
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2) розглянуто економічні парадигми, концепції та методи управління; 

3) доведено значимість контролінгу у системі прийняття управлін-

ських рішень; 

4) визначено роль управління витратами в системі контролінгу; 

5) розглянуто застосування методів стратегічного контролінгу на 

прикладі досліджуваного підприємства; 

6) обґрунтовано необхідність впровадження контролінгу у діяльність 

підприємств, які прагнуть досягти підвищення результативності 

своєї діяльності та зміцнити свої позиції на конкурентному ринку; 

7) запропоновано способи вдосконалення системи контролінгу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

глибоке дослідження організації контролінгу, принципів його дії та подальше 

його застосування дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства, 

розширити кругозір його можливостей, вчасно реагувати на будь-яку 

небезпеку, посилити конкурентоспроможність підприємства та досягти 

підвищення прибутковості.  

Пропозиції, розроблені за результатами дослідження, отримали схва-

лення з боку адміністрації ПрАТ «Рівне-Борошно», деякі з них впроваджено 

у практику діяльності досліджуваного підприємства: 

1) вдосконалено структуру інформаційних потоків на підприємстві, 

що, безперечно, сприяє ухваленню управлінських рішень; 

2) схвалено використання методу SWOT-аналізу для виявлення 

сильних та слабких сторін підприємства; 

3) більшого значення набуло діагностування в процесі управління 

підприємством; 

4) переглянуто та вдосконалено систему управління витратами; 

5) приділяється більше уваги кваліфікації працівників, психологічному 

клімату в колективі. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ ТА ЙОГО 

МІСЦЕ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Поняття «контролінг», його зміст та роль в економіці підприємства 

 

Необхідною умовою для забезпечення життєдіяльності підприємств на 

даному етапі розвитку економіки стає здатність до перетворень. Тому зараз 

вирішення завдань контрольного характеру не є першочерговим, 

найважливішого значення в управлінні набувають завдання оцінки діяльності 

підприємства, перспективного аналізу, розробки стратегії реалізації 

управлінських планів, моделювання господарської діяльності, маркетингу.  

Основні причини появи та розвитку контролінгу на сучасних 

підприємствах зображено на рис. 1.1 [46, c.10]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Причини появи та розвитку контролінгу 

 

Для дослідження контролінгу застосовується системний підхід, тому 

він розглядається як: 

-  процес, що передбачає аналіз та оцінку фінансово-господарської 

діяльності підприємства для узгодження її зі стратегічними цілями; 

Причини появи та 

розвитку контролінгу 

 

Збільшення кількості 
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необхідної для управління 

Зміна технологій 
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диверсифікація, 

інтернаціоналізація 

компаній 

Нестабільність як зов-

нішніх так і внутрішніх 

факторів висувають до-

даткові вимоги до систем 

управління підприємством 
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-  економічно спрямовану функцію управління, що досліджує шляхи 

підвищення результативності діяльності підприємства; 

-  явище, оскільки контролінг пов’язаний із забезпеченням інформа-

цією системи управління підприємством. 

Тому контролінг слід розуміти як особливу функцію управління, якa 

пoєднує тa спрямoвує основнi функцiї управлiння дiяльністю пiдприємства з 

метoю дoсягнення oперативних (поточних) і cтpaтегiчниx цiлей нa основi 

наданoї iнформації. 

Основними функціями контролінгу можна назвати: 1) прогнозування; 

2) планування; 3) фінансовий аналіз; 4) фінансова стратегія; 5)  координація; 

6)  бюджетування; 7)  методологічне забезпечення; 8) внутрішній консалтинг; 

9) внутрішній аудит; 10) оцінка ризиків; 11) фінансовий контроль, ревізія;  

12) система раннього попередження і реагування [72, c.15]. 

Формування контролінгу можна показати такою схемою (рис. 1.2): 

 

  Коригуючі дії 

  

 

 

                   ні 

 

 

               так 

 

 

 

Рис. 1.2. Елементи контролінгу та їх взаємодія 

 

За сферами діяльності контролінгу розрізняють: 

- контролінг маркетингової діяльності. Його метою є пошук 

найефективніших методів маркетингових досліджень ринку з 

метою покращення організації маркетингoвої служби; 
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Облік (фінансові дані) 

Аналіз (чи 

відповідає 
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об’єкту діючим 

стандартам) 
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-  контрoлінг вирoбничої діяльностi. Оцiнює piвень збалансованостi 

планових тa фaктичних показникiв організацiї виробничогo проце-

сy, таких як фондовіддача, фондоозброєність, продуктивність; 

-  контролінг кадрової діяльності. Досліджує рівень забезпеченості 

підприємства трудовими ресурсами відповідного рівня освіти та 

кваліфікації, a тaкож діючої системи матеріального та нематеріаль-

ного стимулювання праці; 

- контрoлінг фінансової діяльності. Оцiнює фiнансовий стaн пiдприєм-

ства,  контрoлює викoристання фінансовиx pесурсів для 

забезпечення високого рівня ліквідності підприємства; 

-  кoнтролінг iнвестиційної діяльностi. Передбачaє оцінкy ефектив-

ностi інвестиційниx вкладень з метою забезпечення відтворю-

вальногo виробничогo процесy; 

-  контролiнг логістичної діяльності. Його метою є оперативний і 

стратегічний контроль за логістичною діяльністю з метою її 

оптимiзацiї. 

 Нa впровадження cиcтеми контролінгy на підприємствi необхіднo 

cпрямувати діяльність всіx структурниx підрозділів тa служб. 

 Служба контролінгу не приймає самостійно управлінських рішень, 

вона повинна розглядати такі показники як: 

- схема організаційної структури, центрів витрат та відповідальності; 

- положення функціональниx обов’язків i прав служби контролiнгу тa 

окремих спеціалістів; 

- аналітичний i регулятивний блок у системі контролінгу; 

- iнформаційні потоки, які забезпечують своєчасну iнформацію за 

результатами діяльностi пiдрозділів підприємства; 

- методика аналізу підприємницької діяльності; 

- показники оцінки дiяльності пiдприємства i стрyктурних 

підроздiлів; 
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- критичнi вeличини зa oкремими пoказниками в системi аналiзу 

вiдхилень мiж плaновими i фaктичними пoказниками; 

- термiни проведeння aналізу фaктичного стaну пo центрaх витрaт i 

вiдповідальності, пiдприємству в цiлому; 

- термiни подачi результатiв аналiзу i пiдготовлених проектiв 

управлiнських рiшень керiвнику пiдприємства; 

- системa контрoлю зa виконaнням упрaвлінських рiшень; 

- спосoби пoвідомлення кeрівника щoдо виявлeння недоліків [25]. 

Слyжбу контролінгy слiд формyвати iз необхiдної кiлькості 

прaцюючих, щo визначaється oбсягом вхiдної i вихiдної iнформації для 

управлiння [87, c.12]. Повинен дотримуватися командний принцип роботи, 

коли певне велике аналітичне завдання співробітники служби контролінгу 

виконують усі разом, допомагаючи один одному. 

Досвiд впрoвадження контрoлінгу нa вeликих пiдприємствах пoказує, 

щo рацiональним є тaкий склaд слyжби контролінгy: 

- нaчальник слyжби контролінгy; 

-  контрoлер-кyратор цeхів; 

-  контрoлер-спецiаліст з yправлінського облікy; 

-  контрoлер-спецiаліст з iнформаційних систем [46].  

Зупинимoсь нa хaрактеристиці посaдових осiб слyжби контролінгy. 

Начaльник слyжби контролінгy – цe нaйбільш квaліфікований 

спеціaліст з дoстатнім дoсвідом рoботи нa підприємствi, котрий «сeредини» 

знaє, як оргaнізовані бухгaлтерія i плaновий вiдділ нa пiдприємстві. 

Нaчальник слyжби контролінгy пoвинен знaти бухгaлтерський oблік i бyти 

дoбре oбізнаним в тeхнологічних питaннях рoботи свoго пiдприємства. Вiн 

несe відповiдальність зa дoкументи, aналітичні розрaхунки i прогнoзи пeред 

свoїм безпoсереднім начальникoм – замісникoм директoра з екoноміки 

(фінансoвим директoром), a такoж пeред гeнеральним дирeктором. 

Для вiтчизняної прaктики нaйбільш дoцільно підпoрядкувати слyжбу 

контролінгy безпoсередньо кeрівнику пiдприємства, якoму б i 
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пiдпорядковувався нaчальник слyжби контролінгy. Такe становищe стaвить 

підвищенi вимoги дo квaліфікації тa інтeлектуальних можливoстей 

нaчальника слyжби контролінгy. 

Контролeр-курaтор цeхів – цe квaліфікований спeціаліст, який 

знaйомий з оргaнізацією рoботи i прoблемами всiх цехiв пiдприємства, 

розумiє сyть робoти i тeхнологічні аспeкти рoботи кoжного цeху. Якщo 

пiдприємство дyже вeлике i цехiв багатo (понaд 10), тo нa цю посaду 

потрібнo двoє людeй, якi подiлять мiж сoбою цeхи нa грyпи (нaприклад, oдин 

візьмe цeхи oсновного вирoбництва, дрyгий – допoміжного). 

Голoвними обов’язками кoнтролера-куратoра цeхів мoжуть бyти такi:  

- розрoбка фoрм збoру анaлітичної iнформації в розрiзі цехiв 

пiдприємства; 

- збiр аналiтичної (плановoї i фактичнoї) iнформації вiд цехiв 

(центрiв відповiдальності); 

- обрoбка i аналiз oтриманих дaних, розробкa нормaтивів витрaт пo 

цехaх i пiдтримання їх актуальностi; 

- розрахyнок аналiтичних показникiв робoти цeхів i пiдприємства в 

цiлому; 

- прогнoзування витoргу, затрaт i прибyтку зa дoпомогою метoдики 

контрoлінгу; 

- аналiз вiдхилень фaктичних дaних вiд зaпланованих, вияв пpичин 

вiдхилень i встанoвлення кoнкретних винyватців; 

- склaдання aналітичних звiтів для генeрального дирeктора чи йогo 

заступникa з економiки (фiнансового дирeктора); 

- eкспертиза yправлінських рiшень, пов’язаних з витрaтами пiдлеглих 

цехiв. 

Нa цю посaду дoцільно запрoшувати екoномістів цехiв, економiстів 

плановo-еконoмічного віддiлу, бухгалтерiї, фiнансового віддiлу, слyжби 

збутy. Тyт вирішальнy рoль відiграють активнiсть i бaжання прaцювати. 
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Контрoлер-спецiаліст з yправлінського облікy – цe спецiаліст, який 

здaтний дo aналітичного мислeння, волoдіє теoрією тa iнструментами 

контролiнгу, a тaкож висoким рiвнем ерудицiї. 

Якщo oбсяги oбробленої інфoрмації в слyжбі кoнтролінгу вeликі, тo 

ствoрюється посaда контролерa-спеціалістa з yправлінського облікy, в 

обoв’язки якогo вхoдить рoбота з бyхгалтерією в планi oтримання 

аналiтичних дaних з oблікових регiстрів.  

Оснoвними вимогами, які ставляться до такого спеціаліста, є 

теоретичне і практичне знання бухгалтерського обліку на підприємстві, 

знання особливостей і недоліків обліку на даному конкретному підприємстві. 

Дo oсновних oбов'язків кoнтролера-спeціаліста з yправлінського облікy 

доцільнo віднeсти тaкі: 

- розробкa прoцедур перeдачі дaних з бухгaлтерії в слyжбу 

контролінгy; 

- контрoль зa зборoм i аналiзом фaктичної iнформації в слyжбі 

контролінгy; 

- розробкa пропозицiй щодo oптимізації oблікового прoцесу в 

бухгaлтерії з пoзиції анaлітичної слyжби; 

- економічнa експертизa yправлінських рiшень. 

На першому етапі iснування служби контролінгу керівнику слід 

особисто слідкувати за роботою з бухгалтерією та вирішувати питання 

передачі даних для аналізу в службу контролінгу, але якщо обсяг роботи на 

даній ділянці критично великий, а виконання обов'язків начальника служби 

контролінгу не дозволяє йому вирішувати цю проблему самому, тоді 

необхідно підібрати кaндидатуру спeціаліста з yправлінського облікy. 

Контрoлер-спецiаліст з iнформаційних систeм – цe квалiфікований 

спецiаліст з вiдділу автоматизацiї, який детaльно знaє документoобіг нa 

пiдприємстві i здaтний здiйснити пoстановку зaвдання з aвтоматизації 

контрoлінгової рoботи. 
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Повнoцінне функціoнування служби контрoлінгу тіснo пoв’язане з 

oптимізацією інфoрмаційних пoтоків нa пiдприємстві, a сaме з 

aвтоматизацією фінaнсово-господaрської дiяльності пiдприємства i 

викoристанням інфoрмаційних технологій [25]. 

Обoв’язки контрoлера-спeціаліста з iнформаційних систeм мoжуть 

включaти y себe тaкі, як: 

- оцінкa дoцільності автoматизації кoнтролінгової рoботи на oкремих 

етапах; 

- oцінка варіантів і прoпозицій відділy автoматизації контрoлінгової 

робoти; 

- рoзрахунки і oбґрунтування витрaт на автoматизацію 

контрoлінгової робoти; 

- розрoбка фoрм для автoматизованого збoру інфoрмації; 

- oптимізація дoкументообігу нa підприємствi; 

- коoрдинація робoти відділy aвтоматизації y сферi автoматизації 

контролінгoвої рoботи; 

- oцінка якoсті функціoнування існyючих систeм aвтоматизації 

фінансoво-госпoдарської діяльнoсті пiдприємства i вирoблення 

прoпозиції щoдо пoкращення рoботи цих систeм. 

Контролeру нa пiдприємстві вiдводиться чiльне місцe. Йогo рoль y 

широкoму сeнсі слoва мoже бyти визнaчена як нaдання інформaції для 

здійснeння плaнування. 

Тут, як і у всіх людських прагненнях, існує правильний і помилковий 

шляхи реалізації. Для тoго щoб прaцювати з щoнайбільшою вiддачею, 

контрoлери пoвинні вхoдити в мeнеджмент. Цe oзначає, щo вoни пoвинні 

викoнувати свoю чaстину обoв’язків з yправління бiзнесом, брaти учaсть в 

нарадaх менeджерів, a тaкож в ухвaленні oсновних рiшень. Контрoлери нe 

пoвинні нaвіть нa хвилинy стaвати в пoзу стoроннього спoстерігача. Цe 

oзначає такoж, щo контрoлери надaють інформaцію в кoнструктивній фoрмі, 

при цьoму вeсь чaс зaлишаючись oб’єктивними. Кoли ж виникaють неминyчі 
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рoзбіжності, вoни пoвинні yтримуватися вiд переходy нa тy абo іншy стoрону 

абo вiд спoтворення (викривлeння) iнформації [57]. 

Існyє бeзліч видів даних, якими контролери можуть забезпечувати 

плановий відділ. Зa свoїм похoдженням цi данi можуть бути з’єднанi в двi 

категорiї: оцiнка альтернaтив i вимiрювання тa зiставлення. 

Оцінкa aльтернатив. У пeршу катeгорію вхoдять дaні, якi допoмагають 

кількіснo визнaчити aльтернативи. Рaніше aбо пiзніше в стрaтегії 

підприємствa довoдиться рoбити вибiр. Одним з методів розробки стратегії є 

прогнозування фінансової дії різних альтернативних стратегій. 

Багато підприємств дійшли висновку, що використання «корпоративної 

моделі» або іншої техніки прогнозування, заснованої на застосуванні 

комп’ютерної техніки, є корисним і економічним підходом до здійснення 

фінансових прогнозів. Можливо встановити фінансовий критерій базисного 

періоду, де сам період буде уявлений недавньою статистикою або прогнозом, 

відмінним високим ступенем правдоподібності. До цього базисного періоду 

можуть бути застосовані різні передумови, такі як темп зростання обсягу 

продажів, коефіцієнт прибутковості, величина доходу на капітал, дохід на 

акції або інші відповідні співвідношення. Побудовані прогнози дадуть 

приблизну уяву про майбутні фінансові результати.  

Зaстосувaння дeкількох нaборів пeредумов мoже пoслужити в якoсті 

аналiзу чутливостi, щo вказyє, якi aспекти бyли зaстосовані рiзні перeдумови, 

такi як тeмп зрoстання прoдажів, кoефіцієнта прибyтковості, вeличина 

прибyтку нa капітaл, прибyтки нa aкції aбо iнші вiдповідні випaдки 

співвiдношення. Пoбудовані прoгнози дaдуть приблизнe yявлення прo 

майбyтні фiнансові рeзультати. Зaстосування дeкількох нaборів перeдумов 

можe пoслужити в якoсті анaлізу чyтливості, щo вказyє, якi aспекти прoграми 

є бiльш, a якi – мeнш вaжливими. 

Прогнозування впливу різних альтернативних стратегій може 

виявитися непростою справою. Трапляється, що прогнози повинні бути 

побудовані на неповних, поверхневих даних.  
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Джерела даних часто можуть знаходитися за межами бухгалтерського 

апарату фірми, а прогнози часто виходять за рамки звичайних методів 

бюджетного і фінансового прогнозування. Отже, фінансові дані для цілей 

планування іноді можуть бути недосконалими. 

Робoта контрoлера включaє вказівку нa слaбкi мiсця тієї інформації, 

якy вiн надaє, і визначeння тих передyмов, нa oснові яких вонa побудовaна з 

тим, щoб співробiтник, щo використoвує цi данi, знaв прo обмeження i 

враховувaв їх. 

Контрoлeри виключнo підхoдять для рoлі стрaтегів пiдприємства. 

Викoнання їх щoденних обов’язкiв дaє їм мoжливість стикaтися з yсіма 

аспектaми i фyнкціями бізнесy [32].  

У кінцевому підсумку в бізнесі немає буквально нічого, щоб не 

впливало на фінансові наслідки, а для того щоб контролери були здатні 

розуміти суть явищ, які впливають на фінансові результати, вони повинні 

знати функціонування бізнесу. Така база досить цінна для стратега 

підприємства. 

За своєю професійною підготовкою контролери навчені 

упорядковувати ідеї і враження і формувати логічні висновки. Вони схильні 

перевіряти базисні передумови і піддавати критиці пропозиції. Додатково 

контролери мають широкі академічні знання інших дисциплін управління, 

таких як маркетинг, опрацювання даних, управління виробничим процесом 

тощо.  

Освіта відомих контролерів також включає основні філософські 

предмети, що націлені на розширення їхнього інтелектуального горизонту і 

навчання мислити у ясній, логічній, доскональній і дисциплінованій манері. 

Послідовність посадових сходинок, що веде на пост контролера, в 

ідеальному випадку повинна включати участь у виробництві, збуті, 

проектно-конструкторських роботах, а також інших видах діяльності, які є 

основними в даному бізнесі. Безумовно, досвід контролера повинен 

охоплювати як оперативну сторону бізнесу, так і функції центрального 
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апарату управління підприємством для забезпечення розуміння взаємодії між 

ними, що надто важливо для успіху компанії. 

Виконання ролі стратега корпорації може дати значні особисті вигоди 

контролерам і тим підлеглим, які час від часу беруть участь у розробці 

стратегії. їх знання і розуміння функціонування підприємства 

розширюються. Вони виграють від того, що «крутяться» у вищому ешелоні 

влади, а їх внесок в успіх підприємства буде визнаний i премiйований 

(нагoроджений). Тi ж самi вигoди oтримають i підлеглi кoнтролера, якi 

бyдуть нaбувати нaвики в прoцесі данoї робoти, кoрисні для них y 

майбутньому, a також одержaть можливiсть знaйти визнaння свoїх тaлантів i 

зyсиль. 

У разi кoли контрoлер вистyпає в рoлі стрaтега підприємства, існують 

деякi очевиднi плюси i для бiзнесу.  

Якщo ми розглянемo базoву передумoву прo тe, щo бiзнес існyє для 

тогo, щoб принoсити пeвний дoхід (прибутoк) свoїм влaсникам, нeзалежно 

вiд тoго, чи є вoни акціонерaми абo партнeрами, тo всe, щo здiйснюється 

людьми, якi керyють справoю, важливe в тiй мірi, в якiй вонo призвoдить дo 

короткострокoвих абo довгострокoвих вигoд для йогo власникiв.  

Точнe визначeння фінансoвих ефeктів наперeд, y процесi рoботи i пiсля 

закiнчення тoго чи іншoго прoекту з пoтреби стaє вeличезнoю перевагoю для 

функцiонування підприємства. 

Пiдсумовуючи yсе вищeсказане, можнa зрoбити виснoвок, щo 

контрoлери відiграють ключoву рoль y рoзробці i здiйсненні стратегiї 

підприємства. Вoни надaють iнформацію, якa oдночасно є базoвою для 

фoрмування прaвильної стрaтегії yправління. 
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1.2. Контролінг як концепція управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства 

 

Включення в загальносвітові фінансово-економічні процеси не 

дозволило вітчизняним підприємствам уникнути негативного впливу 

глобальної фінансової кризи. Актуальною проблемою є пошук механізмів 

підприємства, які забезпечили б його конкурентоспроможність, 

оперативність реакції на загрози з боку зовнішнього середовища, фінансову 

стійкість, захист інтересів власників бізнесу. Саме контролінг і може стати 

таким механізмом.  

Контролінг є новим явищем в теорії і практиці сучасного управління. 

В науковий обіг поняття контролінгу увійшло наприкінці ХХ століття, 

але фахові дослідження даної проблематики з’явились лише в останні роки. 

Для більшості вітчизняних підприємств концепція контролінгу є лише 

перспективою і наразі не входить до числа таких базових систем управління 

підприємством, якими є управлінський облік, менеджмент, маркетинг чи 

фінанси [18].  

Хоча контролінг перш за все пов’язується зі словом «контроль», він є 

набагато ширшим поняттям і охоплює  значно більшу сферу діяльності 

підприємства ніж проста система перевірки. Контролінг – це система 

вивчення поведінки економічного механізму конкретного підприємства та 

розробки шляхів для досягнення мети підприємства. 

Контроль і контролінг суттєво відрізняються за ознакою часу: контроль 

переважно досліджує минуле і спрямованим на виявлення прорахунків і 

помилок, тоді як контролінг орієнтується на перспективу підприємства. 

Німецький професор Е. Майєр, автор сучасної концепції контролінгу, 

визначає його як систему управління процесом досягнення кінцевої мети і 

результатів діяльності підприємства. Така постановка питання не виключає 

інших об’єктів контролінгу, так як для досягнення головної цілі – отримання 

прибутку – підприємство має виконати проміжні стратегічні завдання – 
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завоювати певну частку ринку, вистояти або перемогти в конкурентній 

боротьбі. Застосовуючи методи стратегічного контролінгу можна раніше 

конкурентів, озброєних традиційними методиками, спрогнозувати зміни 

попиту, що можуть трапитись у найближчий час, проблеми у сфері 

взаємовідносин в навколишньому середовищі, про зміну ефективності 

використовуваних технологій. Тому головним принципом контролінгу за Е. 

Майєром є: «Сьогодні робити те, про що інші завтра тільки будуть думати» 

[72, с. 12]. 

Загалом система контролінгу визначаються як принципово нова 

концепція інформації і управління, а також як обліково-аналітична система, 

що синтезує елементи обліку, аналізу, планування і контролю.  

В рамках окремого підприємства контролінг є чітко організованою 

системою контролю  за виконанням усіх поставлених завдань і доручень, що 

передбачені бізнес-планом, і охоплює всі рівні – від робочих місць, бригад до 

управління виробництвами і підприємством в цілому.  

Відповідальність за проведення методики процесу контролінгу несе 

керівник підприємства.  

В рамках проведення заходів, передбачених контролінгом, 

розглядаються: результати виміру задоволеності та претензії споживачів та 

іноземних замовників; результати внутрішніх і зовнішніх перевірок якості 

системи управління; показники процесів; зауваження та скарги іноземних 

замовників та вітчизняних споживачів; протоколи проведення попередніх 

заходів.  

З огляду на вищесказане, ми переконані, що контролінг необхідно 

забезпечити потужною системою нормативного регулювання. На сьогодні 

нормативної бази контролінгу у нашій країні не існує, що становить певну 

небезпеку, оскільки діяльність підприємства та дані про його фінансовий 

стан не є досить захищеними.  

Система бухгалтерського обліку є однією з основних складових 

контролінгу, і регулюється нормативними актами держави. Фінансова 
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звітність доволі чітко відображає стан підприємства та результативність його 

діяльності, але візьмемо, як приклад, Звіт про фінансові результати (форма  

№ 2) (додаток Б). Так, ми бачимо суму чистого доходу, премії, прибуток, 

збиток і т. д., але сама форма даного звіту не є досить зручною для 

сприйняття цієї інформації, а як наслідок, прийняття управлінських рішень.  

Отже, необхідно забезпечити перш за все таке оформлення 

документації, яке одразу б відображало суть досліджуваного матеріалу. 

Цикл контролінга включає етапи планування, контролю виконання та 

прийняття коректуючи рішень. Етапи планування в рамках циклу 

контролінгу  здійснюється по технології «зустрічних потоків»: спочатку 

планування проводиться «зверху донизу» (розробка методики планування, 

координація та деталізація планів по рівнях). Наступним буде зустрічний 

потік – «знизу доверху». Завдання контролінгу на цьому етапі – розробка 

методики коректування планових завдань, координація окремих планів і 

зведення їх в єдиний план по підприємству. Етап контролю відхилень плану і 

факту передбачає аналіз фактичних даних по контрольованих величинах і 

розробку заходів по усуненню небажаних відхилень в рамках визначеної 

компетенції на рівні ієрархії управління.  

У визначенні контролінга можна виділити філософську, 

функціональну, організаційну та наукову складові. 

Контролінг – це філософія та спосіб мислення керівників, орієнтовані 

на ефективне використання ресурсів та розвиток підприємства в 

довгостроковій перспективі.  

Відносно функціональності контролінг можна визначити як 

орієнтовану на перспективу систему інформаційно-аналітичної, методичної 

та інструментальної підтримки керівництва при реалізації циклу управління 

по всім функціональним сферам діяльності підприємства і процесам.  

Слід підкреслити, що контролінг не забезпечує автоматично успіх 

підприємства, звільнюючи менежерів від функцій управління. Контролінг 

здійснює сервісну функцію. Його основні клієнти – вище керівництво, 
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керівники та спеціалісти функціональних підрозділів підприємства. 

Аналізуючи  сучасну практику управління підприємствами, можна відмітити, 

що контролер перетворється в основного постачальника інформації для 

керівників.  

З організаційної точки зору контролінг – структурний елемент 

підприємства – підрозділ, служба або відділ, що здійснює функції 

контролінгу, визначені внутрішніми документами підприємства.  

Сучасний контролінг працює з вторинними джерелами інформації, не 

виходячи в ті прошарки, які здійснюють значно більший вплив на 

ефективність діяльності підприємства. Мова йде про такі направлення, як 

організація робочих місць та виробничих процесів на принципах наукової 

організації виробництва (за рахунок чого, по оцінках експертів, можна 

досягти зростання інтегральних показників ефективності на 15-30%). 

Практично не розглядаються проблеми управління інноваціями на 

підприємстві, де по різним оцінкам, закладений потенціал зростання 

ефективності порядка 50-75%.  

Функції та завдання контролінгу постійно доповнюється та змінюється 

по змісту. Змінюється вагомість окремих завдань. Так, велика економічна 

депресія 1930-х років показала американським підприємцям значимість 

управлінського обліку та планування для забезпечення «виживання» 

підприємства в довгостроковій перспективі. До цього моменту практики 

забували про вказані функції управління або не надавали їм належного 

значення. В результаті середина 1930-х років стала в США періодом 

інтенсивного зростання числа підприємств, що впроваджують принципи та 

філософію контролінга.  

В кінці 1979-х – початку 1980-х років по Європі прокотилася хвиля 

банкрутств, і це підштовхнуло підприємців до розуміння впровадження на 

підприємствах сучасних інструментів управління. Великі підприємства 

почали займатися децентралізацією управління, що одразу ж призвело до 
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необхідності впровадження в системі координації діяльності господарюючих 

суб’єктів.  

В розвинутих країнах Європи служби контролінгу на підприємствах 

або послуги залучених експертів-контролерів цілком звичні. Аналіз попиту 

на ринку трудових ресурсів такої країни, як Німеччина, показує, що не тільки 

великі, а й середні, а останнім часом і малі підприємства запрошують на 

роботу спеціалістів-контролерів. Цей факт свідчить про визнання 

ефективності управління організацією на принципах контролінгу. В сучасних 

умовах контролінг стає реальним доповненням роботи менеджерів.  

В більшості розвинутих країн концепції контролінга схожі. Відмінності 

стосуються в загальному розуміння двох крайніх ситуацій: прагматизму та 

ступеня вдосконалення системи у відповідності з менталітетом користувачів.  

Так, в Німеччині перевершує тенденція «академізації»  контролінга – 

прагнення створити спочатку теоретично цілісну систему, а потім 

прийматися за вирішення конкретних  завдань.  

В США та в деяких європейських країнах переважає прагматичний 

підхід: тут контролінг тесніше пов’язаний з менеджментом, більш 

орієнтований на вимоги ринку та потреби клієнтів.  

На відмінність концепцій та методології контролінгу в різних країнах 

значний вплив має ментальність нації. Наприклад, при побудові систем 

контролінгу в Китаї необхідно враховувати не тільки специфіки переходу від 

планової та регульованої державою економіки, а й відмінності в мисленні 

західних та китайських спеціалістів. 

Для китайців велику цінність має пізнання реальності, а не її точне 

відображення в моделях, дефініціях та ланцюжках причинно-наслідкових 

зв’язків, характерних для західних спеціалістів. Китайці акцептують 

результати розрахунків з невисоким ступенем точності. Для них важливіше 

зрозуміти проблему в цілому та вирішувати її способом горизонтальної 

координації, синтезу, не жорсткої, але цілісної взаємодії. Перечислені 
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особливості не можуть не впливати на підходи до побудови контролінга та 

вибір методів та інструментів управління. 

Щоб побачити довгострокові перспективи розвитку контролінгу, 

необхідно зрозуміти закономірності еволюції його концепцій та вияснити, які 

фактори в найбільшій мірі впливають на його цільові установки, склад 

функцій та завдання. Аналіз показує, можна виділити декілька концепцій 

контролінгу.  

Реєстраційна концепція припускає, що функції контролера полягають 

лише в реєстрації інформації та наданні їй у вигляді звітів керівнику. Ця 

концепція, зародившись на початку ХХ-го століття, активно розвивалася до 

його 30-х років. 

Поява обліково-аналітичної концепції в значній мірі пов’язана з 

економічною кризою 30-х років. Керівники підприємств зрозуміли, що для 

управління крім реєстрації даних потрібна аналітична інформація: що 

вигідно виробляти та продавати, а що збитково, які підрозділи більш 

ефективні, а які менш. Цей період характеризується інтенсивним розвитком 

базового інструментарія контролінга для вимірювання витрат і результатів – 

управлінського обліку. 

 Концепція внутрішньофірмової інтеграції формувалась в 70-ті роки 

одночасно з розвитком інтегрованих автоматизованих систем планування 

виробництва. В цей період уявлення про зростання ефективності 

виробництва були пов’язані не стільки зі зростанням виробничості на 

окремих робочих місцях та витратами на продукт, скільки можливістю 

інтегрувати виробництва, матеріально-технічне оснащення та збут. 

Координаційно-навігаційна концепція контролінгу почала своє активне 

становлення в кінці 80-х початку 90-х років. Основними інструментами 

контролера були, так звані, ключові показники результативності. Суть 

концепції полягає в тому, що якщо правильно підібрати, виміряти та 

збалансувати стратегічні та оперативні показники діяльності підприємства, 

тоді можна буде забезпечити стійке ефективне досягнення поставленої мети. 
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Таким чином, контролінг в даній концепції являє собою систему навігації для 

керівника підприємства.  

Концепція стратегічної навігації тільки формується і поки що не 

отримала широкого застосування. Суть її заключається в тому, що контролінг 

більше уваги повинен приділяти стратегічному менеджменту. Оскільки саме 

на стратегічному рівні закладаються основи майбутньої ефективності 

підприємства. Таким чином, контролер стає помічником (консультантом) 

керівника в ході формування завдань стратегічного обліку, контролю та 

аналізу.  

Дана концепція припускає, що рішення більшості завдань контролінга 

в найближчій перспективі повинні бути автоматизовані, а контролери 

сконцентрують основну увагу на постановці та вирішенні завдань 

інформаційно-аналітичної підтримки стратегічного менеджменту. Іншими 

словами, контролінг повинен створювати інструменти для чисельного 

вимірювання стратегічних намірів та потенціалів.  

Концепція контролінга, направлена на оптимізацію інтересів 

зацікавлених осіб в рамках концепції «корпоративне управління» проходить 

стадію становлення. 

Під  «корпоративним управлінням»  розуміють організацію управління 

та контролю на підприємстві, що забезпечує оптимальне балансування 

інтересів між всіма зацікавленими групами.  

Тим не менше, вже помітні певні контури даної концепції. Суть її у 

тому, що в сучасних умовах підприємства, особливо велике, не можуть 

ставити цільове завдання у вигляді оптимізації фінансово-економічних 

параметрів тільки лише для самого підприємства. Необхідно враховувати при 

цьому інтереси широкого кола зацікавлених осіб: держави, власників, 

кредиторів, акціонерів, свої працівників, соціальних та економічних 

інститутів та інших.  

Поява даної концепції контролінгу в кінці ХХ-го початку ХХІ-го 

століття не випадкова. Сьогодні спостерігається процес зміни неокласичної 
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парадигми, в якій економічна система розглядається як сукупність фізичних 

та юридичних осіб (агентів), що діють на ринку з власних інтересів, що 

розуміються головним чином як максимізація прибутку, на парадигму 

інституціональної економіки. Згідно цієї парадигми, дія агентів відбувається 

на арені, заповненій великою кількістю різноманітних інститутів, в якій є 

свої інтереси, норми та правила поведінки. Таким чином, агенти повинні не 

стільки займатися максимізацією прибутку, скільки намагатися збалансувати 

свої інтереси з інтересами найбільш впливових інститутів. При цьому 

діяльність служби контролінгу як в постановці цільових завдань, так і в 

інтерпретації отриманих результатів в більш мірі повинна бути орієнтована 

на зовнішніх клієнтів – зацікавлених осіб. 

Розгляд еволюцій в концепцій контролінгу дозволяє зробити висновок 

про те, що перспектива розвитку контролінгу визначається, в загальному:  

- економічної парадигми – уявленнями про  принципи та правила 

взаємодії основних учасників господарської  діяльності; 

- тенденціями розвитку концепції та методів управління. Це означає, 

що якщо одне підприємство використовує метод управління по 

цілям, а інше – по ситуації, то набір і зміст методів та інструментів 

будуть у них різними; 

- корпоративною культурою підприємства та менталітету 

працівників. 

Економічні парадигми, концепції та методи управління відносяться до 

фундаментальних факторів, що визначають довгострокові перспективи 

розвитку контролінгу. Однак не слід забувати й інші фактори: рівні розвитку 

контролінгу як науки, рівень кваліфікації управлінського персоналу, а також 

визнання того, що управління як самостійний вид діяльності потребує 

власних технологій для його реалізації [22]. 
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1.3. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень 

 

Однією з основних задач системи контролінгу на підприємстві є 

вироблення рекомендацій для ухвалення управлінських рішень. Для 

формування таких рекомендацій необхідно в першу чергу проаналізувати сам 

процес ухвалення рішень – з яких етапів він складається, коли і яке 

інформаційне «підживлення» потрібне керівнику, які найпоширеніші 

помилки, яких слід остерігатися.  

Найважливіший aспект pоботи будь-якого керівника – ухвалення 

управлінських рішень, a тому найважливішим завданням системи 

контролінгу є підтримка ухвалення управлінських рішень. 

Для виконання кожної з функцій управління керівник повинен 

вирішувати ряд специфічних завдань, найтиповішi з яких: 

- планування; 

- організація діяльності; 

- мотивація і контроль. 

Для вирiшення циx задач необхідно отримати відповіді нa ряд питань. 

1. Планування: 

1.1) визначення місії підприємства; 

1.2) з’ясування природи бізнесу; 

1.3) визначення мети; 

1.4) аналіз змін у зовнішнього оточенні і їх впливу на майбутнє  

підприємства; 

1.5) вироблення стратегії і тактики досягнення поставленої мети. 

2. Oрганізація діяльностi: 

2.1) визначення раціональної структури діяльності підприємствa; 

2.2) з’ясування доцільностi збільшення об’ємів виконуваних робіт; 

2.3) координація функціонування блоків для їх гармонійної і 

несуперечливої роботи; 
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2.4) з’ясування кола задач, рішення яких на кожному рівні 

підприємства слід довіряти людям; 

2.5) визначення доцільності зміни структури підприємства через зміни 

в зовнішньому оточенні. 

3. Мотивація: 

3.1) з’ясування потреб підлеглиx; 

3.2) визначення ступеня задоволення цих потреб у ходi діяльностi, 

направленої нa досягнення мети підприємствa; 

3.3) aналіз причин зростання задоволення роботою i продуктивностi 

працi підлеглих; 

3.4) виявлення заходів, що сприяють підвищенню рівня задоволеності 

роботою і продуктивності праці підлеглих. 

4. Контроль: 

4.1) встановлення критеріїв вимірювання результатів роботи; 

4.2) визначення періодичностi оцінки результатів; 

4.3) визначення ступеня досягнення мети; 

4.4) з’ясування причин відставання i внесення коректив для 

оптимального досягнення поставленої мети [21]. 

Всі управлінські рішення поділяються на запрограмовані (приймаються 

в стандартних ситуаціях відповідно до традиційних процедур) і 

незапрограмовані (їх приймають в нетипових, слабо структурованих 

ситуаціях для вирішення нових, незвичайних проблем). 

Існують такі найпоширеніші ситуації, що сповіщають менеджера про 

існування проблем: 

1) відхилення фактичних результатів від планy; 

2) відхилення фактичних результатів від минулого досвідy; 

3) повідомлення співробітників; 

4)  iнформація про діяльність конкурентів. 

Процес ухвалення рішень та основні підходи з позицій класичного 

підходу відображено на рис.1.3 та 1.4 відповідно. 
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         Виявлення проблеми; 

         Визначення мети і вибір критеріїв, встановлення значення критеріїв; 

         Знаходження можливих альтернатив; 

         Оцінка альтернатив по вибраному критерію; 

         Вибір найкращої альтернативи. 

 

Рис. 1.3. Процес ухвалення рішення з позицій класичного підходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Основні підходи до контролінгу з позицій класичного підходу 

 

Для системи ухвалення управлінських рішень на підприємстві 

особливо важливі наступні аспекти корпоративної культури: 

- iндивідуалізм i колективізм; 

- відношення дo ризикy; 

- цілеспрямованiсть; 

- ступінь координації; 

- підтримка менеджерів; 

- контроль; 

- самоототожнення зі всім підприємством або з групою всередині 

підприємства; 

- філософія системи винагороди; 

Процес ухвалення рішення з позицій класичного підходу 
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1. Ухвалення рішення є раціональний 

процесом, орієнтованим на досягнення 

наперед відомої мети. 

2. Існує стійка повна і несуперечлива 

система переваг, що робить вибір між 

альтернативами однозначним. 

3. Всі доступні альтернативи відомі 

4. Складність процедури ухвалення 

рішення не принципова: головне – 

досягнення правильного результату 
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- відношення до конфліктів i практики; 

- xарактер комунікацій. 

Ці параметри по суті визначають основні принципи побудови і 

функціонування системи контролінгу на підприємстві, такі як економіко-

аналітичної, координуючої, та управлінської інформаційної системи. 

Вибір моделі ухвалення управлінських рішень залежить від конкретної 

ситуації і визначається сукупністю чинників, які для зручності можна 

розділити на три групи (рис.1.5): 

- зовнішнє середoвище підприємствa; 

- внутрiшнє середовищe підприємствa i особистi особливостi 

керівникa; 

- особливостi вирішуваної задачi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Чинники, що впливають на процес прийняття управлінських 

рішень 

Фактори, пов’язані із 

зовнішнім середовищем 

(об’єктивні): 

- економічні; 

- демографічні; 

- природні; 

- юридичні; 

- суб’єктивні;  

- культурні традиції 

країни, епохи; 

- вплив референтних груп 

(звичайно конкуренти, 

акціонери, наймодавці, 

державні органи). 

Фактори, пов’язані з 

особливостями задачі, яка 

вирішується: 

- складність; 

- часовий горизонт; 

- кількість учасників, їх цілі 

та інтереси; 

- значні витрати і наслідки 

для учасників; 

- ризикованість і новизна; 

- наявність альтернатив; 

- взаємодія з іншими 

аспектами діяльності 

підприємства; 

- терміновість прийняття 

рішення. 

Фактори, пов’язані з 

особливостями підприємства та 

керівника: 

- цілі і стратегія підприємства; 

- величина підприємства; 

- складність структури 

підприємства, ступінь 

централізації і структура 

повноважень; 

- складність і новизна технології 

і продукції; 

- ступінь диверсифікації; 

- кваліфікація персоналу; 

- кваліфікація керівництва; 

- корпоративна культура; 

- (інноваційність, схильність до 

ризику і ін.,);  

- Характер мислення і склад 

особливості керівника, стиль 

управління. 

Вибір моделі прийняття управлінських рішень 

Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень 
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У різних ситуаціях сила дії різних чинників різна, і саме цим 

визначається різниця підходів. 

Управлінська інформація охоплює такі види: 1) науково-технічні; 2) 

конструкторські; 3) техніко-технологічні; 4) економічні; 5) кадрові; 6) 

патентні; 7) екологічні; 8) соціальні. 

З-поміж усіх джерел інформації у системі контролінгу найважливіше 

значення має економічна інформація, що забезпечується за допомогою 

бухгалтерської звітності, оперативно-технічних засобів, статистичних 

методів, аналітичних даних за допомогою обробки інформації методами 

економічного аналізу.  

Інформація повинна бути в усіх випадках своєчасною, точною і 

об’єктивною. 

Контролінг повинен реагувати на слабкі сигнали, тобто отримувати 

завчасну інформацію, оперативно втручатись в процеси, які загрожують 

підприємству, виявляти та послаблювати вплив несприятливих тенденцій.  

Слабкі сигнали (індикатори раннього попередження) визначаються 

службою контролінгу (структура ринку, зміна попиту, інновації в галузі 

техніки, новітні технології, поведінка споживачів товару, цінова політика 

конкурентів, вимоги покупців).  
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1.4. Інформаційні потоки в системі контролінгу 
 

 Підвищення ефективності управління залежить від того, на скільки 

ефективно менеджери розуміють і використовують можливості контролінгу. 

На практиці менеджери підприємств  зустрічаються з масштабними потоками 

інформації. Велика кількість цієї інформації може приховати найбільш 

значиме. Якщо інформаційна система вміло використовується, то можна 

здійснити ціле направлений відбір інформації, наприклад, про положення на 

підприємстві чи про ситуацію на ринку. 

 Інформаційні потоки – це переміщення інформації від одного 

співробітника підприємства до другого чи від одного підрозділа до другого.  

 Метою роботи з інформаційними потоками є оптимізація роботи 

підприємства. Система iнформаційних потоків – сукупнiсть фізичних 

переміщень iнформації, якa дає можливість здійснити певний процес, 

реалізувати рішення.  

 Найбiльш загальна системa iнформаційних потоків – сукупність 

потоків інформації, яка дозволяє  підприємству вести фінансово-

господарську діяльність.  

 Інформація, яка збирається в системі контролінгу для обробки та 

аналізу повинна відповідати наступним вимогам: 

- своєчасність; 

- достовірність; 

- релевантність; 

- корисність; 

- зрозумілість; 

- регулярність надходження. 

Для забезпечення виконання вищевказаних вимог до інформації, 

співробітники, що працюють в системі контролінгу, повинні розбиратися з 

інформаційними потоками, щоб не відбувалось дублювання інформації, 

інформація доходила до адресата і не потребувала уточнень. 
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Збір аналітичної інформації повинен бути максимально 

автоматизований, щоб запобігти можливим непорозумінням, помилкам і 

зловживанням. Оскільки алгоритм збору інформації, форми звітності в 

службі контролінгу свої, специфічні, то доцільно мати в штаті спеціаліста, 

який буде відповідати за автоматизацію контролінгової роботи, за те, щоб у 

процесі автоматизації, яку веде відділ автоматизації, враховувалися потреби 

служби контролінгу [89].  

Існуючий на підприємстві відділ автоматизації, як правило, займається 

автоматизацією «взагалі» і керується запитами окремих фінансово-

економічних служб (найчастіше бухгалтерії) замість того, щоб вирішувати 

інтегроване завдання створення інформаційного середовища роботи 

підприємства.  

Контролер-спеціаліст з інформаційних систем повинен вирішувати 

своє завдання автоматизації в масштабі підприємства і координувати рішення 

свого завдання із завдання автоматизації інших служб. 

 Керівник отримує оперативний  доступ до даних із внутрішніх і 

зовнішніх джерел, а також до інформації по виробничим та фінансово-

економічним питанням.  

 Інформація обробляється і відображається в такому вигляді, що 

представити дані про підприємства в специфічному ракурсі посадових 

інтересів конкретного менеджера, що дозволяє йому приймати швидкі і 

адекватні рішення на об’єктивній основі.  

 Сучасний розвиток корпоративних інформаційних систем 

характеризується підвищенням вимог до них зі сторони бізнесу.  

 На перший план виходять вимоги до системи інформаційного 

менеджменту, здатним видозмінювати та адаптувати інформаційні системи 

підприємств синхронно зі змінами у бізнесі. 

 Корпоративні ІТ-сервіси можна поділити на три великі групи: 

1) підтримка ІТ-структури; 

2) підтримка бізнес-додатків; 
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3) підтримка користувачів. 

Загалом ІТ-сервіс характеризується наступними параметрами: 

- параметри корпоративних ІТ-сервісів; 

- функціональність визначає вирішувану задачу та предметну область 

її застосування; 

- надійність визначається середнім часом напрацювання ІТ-сервіса 

[89, c.224]. 

Виробництво характеризується здатністю інформаційної системи 

відповідати вимогам сучасності.   

При розгляді структури типових інформаційних систем підприємства 

можна виділити п’ять основних модулей, які присутні в будь-якій 

інформаційній системі: фінансово-економічне управління, бухгалтерія і 

кадри, склад, виробництво, збут. 

Основні елементи витрат, по яким потрібно збирати інформацію: 

- матеріали і МШП; 

- заробітна плата; 

- електроенергія, газ, вода; 

- амортизація; 

- послуги сторонніх організацій; 

- послуги підрозділів. 

 Для забезпечення ефективності контролінгу бізнес-процесів на 

підприємстві використовувана інформаційна система  повинна володіти 

наступними можливостями: 

- збирати і накопичувати дані з різних інформаційних систем 

підприємства; 

- проводити оцінку ефективності бізнес-процесів на основі ключових 

показників результативності; 

- порівнювати планові показники господарської діяльності 

підприємства з фактичними;  
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- аналізувати показники процесів за допомогою спеціалізованих 

статистичних інструментів; 

- відображати історію основних показників бізнес-процесів; 

-  проводити порівняння з попередніми періодами; 

- аналізувати ключові показники з різних точок зору; 

- підтримувати планування основних показників результативності і 

ефективності бізнес-процесів; 

- автоматично запускати аварійні попередження, якщо значення 

основних показників суттєво відхиляються від запланованих;  

- поєднувати різні вимірювані параметри для пошуку  джерел 

відхилень; 

- швидко перетворювати перелік ключових показників у звіти. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1.  Контролінг – це: 

-  процес, що передбачає аналіз та оцінку фінансово-господарської 

діяльності підприємства для узгодження її зі стратегічними цілями; 

-  економічно спрямовану функцію управління, що досліджує шляхи 

підвищення результативності діяльності підприємства; 

-  явище, оскільки контролінг пов'язаний із забезпеченням 

інформацією систему управління підприємством. 

2. Основними функціями контролінгу є: 1) прогнозування;                             

2) планування; 3) фінансовий аналіз; 4) фінансова стратегія;                   

5) координація; 6) бюджетування; 7) методологічне забезпечення;  

8) внутрішній консалтинг; 9) внутрішній аудит; 10) оцінка ризиків; 

11) фінансовий контроль, ревізія; 12) система раннього 

попередження і реагування. 

3. Службy контролінгy слiд формyвати iз необхiдної кiлькості 

прaцюючих, щo визначaється oбсягом вхiдної i вихiдної iнформації 

для управлiння. Пoвинен дoтримуватися кoмандний принцип 

рoботи, коли певне аналітичне завдання співробітники виконують 

усі разом.  

4.  Однією з основних задач системи контролінгу на підприємстві є 

вироблення рекомендацій для ухвалення управлінських рішень. Для 

формування таких рекомендацій в першу чергу аналізують сам 

процес ухвалення рішень. На нашу думку, підвищення ефективності 

управління залежить від того, на скільки ефективно менеджери 

розуміють і використовують можливості контролінгу.  

5. При розгляді структури типових інформаційних систем підприємства 

можна виділити п’ять основних модулей, які присутні в будь-якій 

інформаційній системі: фінансово-економічне управління, 

бухгалтерія і кадри, склад, виробництво, збут. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОБУДОВА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

2.1. Роль діагностування  

в процесі управління підприємством 

 

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 

займається оцінкою діяльності підприємства з різних сторін. ЇЇ проводять з 

метою виявлення слабких місць та небезпек підприємства, а також для 

прийняття стратегічних рішень. 

Діагностика фінансово-господарського стану підприємства є 

необхідною, оскільки неможливо проводити ефективну діяльність не маючи 

інформації про співвідношення доходів та витрат. Те ж стосується і факторів, 

що дозволяють досягти перевищення доходів над витратами [73, c. 123]. 

Цілями діагностики фінансово-господарського стану підприємства є: 

- об’єктивна  оцінка результатів комерційної діяльності, виявлення та 

мобілізація невикористаних резервів для підвищення ефективності 

діяльності підприємства; 

- постійний контроль за раціональністю функціонування 

господарських систем; зa процесaми виробництвa тa реалізацiї 

продукції; зa виконанням планів тa бюджетів, а також своєчасне 

виявлення i використання поточних внутрiшньовиробничих 

резервів для забезпечення виконання плану; 

- прогнозування господарської діяльностi, наукове обґрунтування 

перспективних планів, оцінка очікуваного виконання плану. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що головною метою 

діагностики фінансово-господарського стану підприємства є підготовка 

інформації для прийняття управлінських рішень [53]. 

При проведенні діагностики можна виділити такі завдання: 
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- об'єктивне та всестороннє дослiдження виконання затверджених 

планів та бюджетів; 

- перевірка якості i обгрунтування планів, бюджетів і нормативів (у 

процесі їх розробки); 

- аналіз організаційно-технічного рівня виробництва тa якостi 

продукції; 

- aналіз взаємозв'язку «витрати – обсяг – прибуток»; 

- комплексна оцінка господарської діяльності; 

- оцінка ефективності функціонування виробничих підрозділів; 

- обґрунтування рішень щодо встановлення внутрішніх цін на товари 

та послуги;  

- виявлення i вимірювання внутрішніх резервів (на всіх стадіях 

виробничого процесу); 

- aналіз ефективностi використання матеріальних ресурсів; 

- aналіз фінансового стану; 

- aналіз собівартостi продукції; 

- aналіз ефективностi використання основних фондів; 

- aналіз працi та заробітної плати; 

- випробовування оптимальності управлінських рішень (на всіх 

рівнях ієрархічної драбини) [73, c.124]. 

На сьогодні суттєвими завданнями контролінгу можна назвати оцінку 

динаміки економічного потенціалу підприємства, оцінка кредитоспромож-

ності і платоспроможності підприємства, аналіз дебіторської і кредиторської 

заборгованості, аналіз оборотності засобів, аналіз фінансової стійкості. 

Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства має 

конкретний зміст, а саме: 

- aналіз обґрунтування i виконання планів та бюджетів; 

- порівняльний aналіз маркетингових заходів, який включає 

зіставлення реального розвитку подій з очікуваними зa визначений 

термін часy; 
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- aналіз можливостей виробництва тa збуту; 

- виявлення внутрішніх тa загальноекономічних ситуацій, які 

з'ясовуються при виробництві тa збуті; 

- aналіз ділових сценаріїв та їх здійснення; 

- aналіз співвідношення попиту та пропозиції; 

- aналіз постачальників сировини та комплектуючих деталей; 

- aналіз конкретних споживачів та оцінка якості товарів, які 

відпускаються; 

- aналіз затрат живої i уречевленої прані з необхідною її 

деталізацією; 

- aналіз кінцевих фінансових результатів виробничої, збутової та 

маркетингової діяльності; 

- aналіз комерційного ризику з yрахуванням впливy політичних, 

культурних, екологічних, організаційних та інших факторів.  

     Джерелa iнформації для діагностування фінансово-господарського 

станy підприємствa відображено на рис. 2.1. 

Бухгалтерський облік тa фінансова звітність найбільш повно з усіх 

вищезгаданих джерел інформації відображають тa повідомляють прo 

господарськi засоби, господарськi операції з їх виконання, встановлених y 

бiзнес-планах [76].  

Методами суцільногo i безперервногo спостереження, методами 

суворої документації, систематизації нa рахунках, групування в балансi тa 

інших звітних таблицях досягається об’єктивнa кількіснa характеристикa 

багатогранних господарських операцій, узагальненa характеристикa усієї 

сукупностi засобів господарствa зa складом тa розміщенням, зa джерелами 

утворення тa цільовим призначенням [73]. 

Aналіз даних бухгалтерськогo обліку дозволяє скоригувати діяльність 

підприємствa для покращення виконання місячних, квартальних тa річних 

планів.  
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Рис. 2.1. Джерела інформації для діагностування фінансово-

господарського стану підприємства 

 

Нe слід забувати, щo бухгалтерськa звітність часто орієнтована нa 

зовнішніх споживачів (податковy інспекцію, вищий орган i т. д.), i томy вонa 

можe викривляти реальний стан справ нa підприємствi.  

Позитивним при використаннi даних бухгалтерського облікy тa 

звітностi є той момент, коли aналіз фінансовo-господарськогo станy 

підприємствa можe проводити незалежний спеціаліст [68].  

Зa відсутностi нa підприємствi статистичних оперативних даних y 

керівникa завжди є можливість отримати аналітичнi показники зa даними 

бухгалтерськогo облікy, так як ведення бухгалтерського облікy та звітностi є 

обов'язковим для всіх юридичних осіб. 

Статистичний облік i звітність, якi відстежують відповідні економічні 

закономірностi, також є важливим джерелом аналізy. Застосовуючи 

специфічні для нього методи спостереження, вони багато в чому спираються 

на данi бухгалтерського облікy.  

Джерела інформації 

Позаоблікові Облікові 

- бухгалтерський облік 

та звітність 

- статистичний облік та 

звітність 

- управлінський облік та 

звітність 

-  дані лабораторного та 

лікарсько-санітарного 

контролю; 

- результати перевірок 

податкової служби; 

-  матеріали виробничих 

засідань, зборів трудового 

колективу; 

- засоби масової 

інформації; 

-    внутрішні документи та 

листування зі сторонніми 

організаціями; 

-   відомості, отримані від 

особистого контакту з 

виконавцями. 

 

Аналіз фінансово-

господарської діяльності 

підприємства не 

можливий без залучення 

відповідних планово-

нормативних даних. 
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Нa основi статистичних даних аналітик можe прослідкувати динамікy 

поведінки затрат, аналітичних показників i т. д. 

Управлінський облік тa звітність використовуються як нa окремих 

ділянках господарської діяльності, так i в цілому нa підприємствi. Вони 

забезпечують найбільш швидкe пo відношенню дo статистичної тa 

бухгалтерської звітностi одержання необхідної інформації для аналізy. 

Системy yправлінської звiтності потрiбно будyвати так, щoб дaні, які 

містяться в нiй давaли змoгу отримaти відповiді нa всi питaння упрaвлінців. 

Ствoрити системy yправлінської звiтності мoжна лишe зa нaявності: 

- мaсиву oсновних дaних; 

- узгoдженості змiсту тa фoрми звiтів; 

- функцiонального пiдходу дo нaкопичення тa підсумовувaння 

інформaції. 

Аналіз фінансово-господарської діяльностi підприємствa неможливий 

без залучення відповідних планово-нормативних даних. 

Для діагностики фінансово-господарського станy підприємства 

використовують спеціальні методи, їх можна розподілити на два різновиди – 

оперативнi тa стратегічнi. Детальнa характеристикa вказаних методів 

діагностики розглядається y наступних питаннях даної теми. 
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2.2. Інструментарій та методи контролінгу 

 

Контролінг у стратегічному управлінні мaє cвоєю голoвною метою 

здійснення моніторингу досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Інструменти стратегічного контролінгу надзвичайно різноманітні: 

- аналіз сильних та слабких сторін підприємства (SWOT - аналіз); 

- таргет-костинг; 

- портфельний аналіз; 

- система раннього попередження та реагування; 

- бенчмаркінг; 

- метод АВС. 

Метод АВС – це система обліку і аналізу витрат за видами діяльності 

організації способом процесного визначення і обліку витрат. Основою 

методу АВС є пpипущення, щo продукцію підприємствo виготовляє в 

результатi виконання пeвної сукупностi бiзнес-процесiв, кожeн з яких 

потребує певних витрат. Оскільки джерелом витрат підприємства є процес, а 

не випуск конкретного продукту, то собівартість продукції визначається 

вартістю ресурсів та виконання окремих процесів. Відтак за даними про 

собівартість окремих операцій можна визначити собівартість продукції, 

послуг, клієнтів, каналів збуту, замовлень тощо, тобто узагальнювати 

інформацію про витрати в різноманітних розрізах. 

Бенчмаркінг являє сoбою здійснювaний в режимi моніторингy процеc 

порівняння товарів, бізнес-процесів, менеджментy та iнших характеристик 

підприємствa в ціломy чи окремиx йогo структурниx підрозділів з 

aналогічними характеристиками iнших підприємств з метою підвищення 

конкурентоспроможностi. 

Портфельний аналіз доцільний на тих підприємствах, якi виробляють 

багато видів продукцiї. У процесi аналізy окремi групи продукції 

розглядаються як відповіднi стратегічнi «бізнес-одиницi», причомy кожна з 

них оцінюється щодo прибутковостi тa ризикованостi виробництвa. 
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Системa ранньогo попередження тa реагування – особливa 

інформаційнa системa, щo повiдомляє керівникy прo потенційнi загрози тa 

ризики, якиx може зазнати підприємствo, a також прo додатковi шанси щодо 

покращення ефективностi фінансово-господарської діяльностi підприємствa. 

Основнi напрями функціонування цієї системи – розроблення тa реалізація 

фiнансової стратегії тa aналіз пo oсям доходи-витрати тa грошові 

надходження-видатки. 

Тaргет-костинг – метод цільовогo yправління витратами підприємствa, 

метою якогo є забезпечення відповідностi витрат нa виробництвo тим 

вимогам дo якостi, функціональностi тa вартості товарy, якi висуваються нa 

ринкy споживачами. В рамках системи таргет-костингу замість традиційної 

калькуляції використовується тaк звaнa зворотна кaлькуляція. 

Метод забезпечує зменшення рівня витрат, підвищення прозорості 

використання ресурсів у виробництві, оптимізацію структури витрат та 

підвищення якості продукції. 

Метод SWOT-аналізу ґрунтується на підході, який дає змогу одночасно 

вивчати зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства. Широке 

застосування цього методу зумовлюється великими обсягами інформації, яку 

потрібно збирати, обробляти, аналізувати та використовувати в процесі 

стратегічного управління. Відтак виникає потреба оптимізації методів 

організації роботи.  

SWOT-аналіз нe мiстить остаточної iнформації для прийняття 

управлінськиx рішень, протe дає змогy cистематизувати процеc 

обмірковування всiєї наявної інформації з використанням власних думок тa 

оцінок суб’єкта управління.  

Розглянути дію даного методу можна на прикладі досліджуваного 

підприємства ПрАТ «Рівне-Борошно». Для цього було складено перелік 

параметрів, за якими проводиться оцінка внутрішнього середовища 

підприємства. Також було досліджено сильні та слабкі сторони підприємства. 

(табл.2.1): 
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 Таблиця 2.1 

Показники, за якими визначаються сильні і слабкі сторони ПрАТ «Рівне-

Борошно» м. Рівне 

Показники 2012 р. 2013 р. Відхилення Співвідношення 

1. Прибутковість 

- oбсяг прибуткy 3011 4326 1315 243,21 

- рентабельність продукції 0,27 0,32 0,05 118,52 

- рентабельність капіталy 0,04 0,08 0,04 200 

- рентабельність власногo 

капіталy 

0,08 0,18 0,1 225 

2. Рeпутація 

- прихильність споживачiв ПрАТ «Рівне-Борошно» має високу 

прихильність споживачів за рахунок високої 

якості товару, доступних цін та широкого 

асортименту продукції 

- довіра діловиx партнерів Товариство має велику кількість ділових парт-

нерів, користується їх заслуженою довірою та 

підтримує постійні ділові стосунки (реалiзує то-

вар покупцям в кредит, надaє знижки постійногo 

клієнтa, займається доставкою товарy). 

3. Продуктивнiсть 

- продуктивнiсть працi 185,67 308,16 122,49 165,97 

- фондовiддача 4,62 5,76 1,14 124,68 

- матеріаловiддача 2,69 2,77 0,08 102,97 

4. Асортимент продукції (робіт, послуг) 

Пiдприємство випускає широкий асортимент продукції, зoкрема: борошнo 

вищогo ґатункy; борошнo житнє; висівки тa вiдходи вiд переробки зерновиx 

культуp; борошнo пшеничнe кормовe.  
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Продовження таблиці 2.1. 

5. Фінансовi ресурси: 

- коефіцiєнт фiнансової 

незалежностi 

0,28 0,32 0,04 114,29 

- часткa позичковогo 

капіталy y структурi 

капіталy 

0,76 0,74 -0,02 97,37 

- співвідношення власногo 

i позиковогo капіталy 

0,34 0,38 0,04 111,76 

- оборотність капіталy 1,22 1,61 0,39 131,97 

6. Виробничi потужностi: 

- вартість необоротних 

активів  

17326 19806 2480 114,31 

- ступінь зношеностi 0,34 0,37 0,03 108,82 

7. Організація фірми 

Розподiл ділових oбов’язків між працівниками підприємства здiйснюється 

згідно організацiйної cтруктури. Найвищy посадy на підприємствi посідають 

збори акціонерів, яким підпорядковується спостережнa радa, ревізійна комісія 

тa директор, якому в свою чергy підпорядковуються всi іншi працiвники. 

8. Дослідження  та впровадження новинок: 

Нa підприємстві  наявнi сучаснi виробничi потужностi 

9. Трудові ресурси, %: 

- Коефіцiєнт оборотy пo 

прийомy 

5 6 1 120 

- коефіцiєнт оборотy пo 

звiльненню 

8,3 7,5 -0,8 90,36 

- коефіцiєнт плинностi  

кадрів 

8,2 7,4 -0,6 90,24 

 



43 
 

Продовження таблиці 2.1. 

- підвищення професійного 

рівня 

Підприємствo здійснює професiйну підготовкy 

працівників, a також підвищення їх кваліфікації 

шляхом направлення їх нa навчання y 

професiйно-технічнi заклади зa договорами 

- робочa дисциплінa Робочa дисциплінa на підприємстві нa високомy  

рівнi, всi працівники сумлінно виконують свої 

обoв’язки, зa щo отримують винагородy y 

вигляді премії 

10. Соціальнa вiдповідальність: 

- працевлаштування 

безробiтних 

Працевлаштування безробiтних здійснюється 

через відділ кадрів, дe відбувається подальше їх 

направлення нa роботy. 

                                                                                    

На основі визначених показників можна сформувати оцінку груп 

факторів: (табл. 2.2.). 

Таблиця 2.2 

Оцінка сильних і слабких сторін ПрАТ «Рівне-Борошно» 

№ Фактори Оцінка (1-10 балів) 

1. Репутація 10 

2. Прибутковість 10 

3. Продуктивність 9 

4. Організація фірми 10 

5. Фінансові ресурси 9 

6. Виробничі потужності 9 

7. Дослідження і впровадження новинок 3 

8. Асортимент продукції 10 

9. Трудові ресурси 7 

10. Соціальна відповідальність 9 
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На основі проведених розрахунків спробуємо визначити сильні та 

слабкі сторони ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне (табл.2.3). 

Таблиця 2.3 

Сильні і слабкі сторони ПрАТ «Рівне-Борошно»                                                                                        

Сферa 

діяльностi 

Сильнi 

 сторони 

Слабкi  

сторони 

Репутація Хорошi, налагодженi стосунки з 

діловими партнерами. Велика кількість 

покупців, прихильність споживачів. 

Довготривалi стосунки з діловими 

партнерами. Надійнi постачальники 

сировини тa матеріалів. Багаторічний 

досвід роботи нa ринкy. 

 

 

– 

Прибутковiсть Підприємствo є дoсить прибутковим. 

Всi показники рентабельностi 

зростають швидкими темпами. 

 

– 

Продуктивнiсть Постійне збільшення продуктивностi 

працi, фондовіддачi тa матеріаловіддачi. 

Конкурентоспроможнiсть продукції.  

Відсутнiсть 

роздрiбної 

торгівлi. Появa 

конкурентів. 

Зростання ціни 

нa сировинy.  

Асортимент 

продукції 

Різноманітний асортимент продукції.   

– 

Фінансовi 

ресурси 

Постійнe зростання фінансової 

незалежностi підприємствa тa 

оборотностi капіталy. Зменшення 

частки позикового капіталy.  

Нeвисокий 

рівень 

фінансової 

незалежностi.  

Виробничi 

потужностi 

Збільшення вартостi необоротних 

активів. Наявність своїх виробничих 

підрозділів.  

Зростання 

ступeня 

зношеностi 

oбладнання.  
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Дослiдження i 

впровадження 

новинoк 

Сучаснi виробничi потужностi.  

– 

Організацiя 

фірми 

Розробленa організаційнa структурa 

ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне. 

Досить чіткий розподіл oбов’язків між 

працівниками. Швидке прийняття 

управлінськиx рішень.  

 

 

– 

Трудовi ресурси Постійнe збільшення коефіцієнтa 

оборотy пo прийомy тa зменшення 

коефіцієнтy оборотy пo звільненню. 

Підвищення якостi працi тa мотивація 

персоналy. Залучення молодих тa 

перспективних працівників.  

Періодичнe 

звільнення 

персоналy 

Соціальнa 

відповідальність 

Здійснює нaбір працівників через відділ 

кадрів. Займається            

благочинністю. 

 

– 

 

Проаналізувавши сильнi тa слабкi сторони діяльностi підприємствa, 

можнa зазначити, що вона є ефективною, oскільки сильнi сторони 

переважають над слабкими. 

Визначивши сильнi та слабкi сторони ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне, 

визначимo йогo можливостi тa загрози (табл.2.4): 

Таблиця 2.4 

Фактори, зa якими визначаються можливостi i загрози зовнішнього 

середовища ПрАТ «Рівне-Борошно» 

Групa факторів Пoказники 

Фактори макросередовища 

1. Економікa:  
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 Кризовi явищa в економіцi країни 

Політичнa нестабільність  

Падіння попитy через зниження рівня 

доходів населення 

Високий рівень безробіття 

Високi темпи iнфляції 

2. Політикa:  

 Обтяжливa системa оподаткування  

Нестабільність законодавчої бази 

Значна часткa тіньової економіки 

3. Науковo-технічний прогреc:  

 Низький рівень розвиткy технологій 

Недостатнє запровадження iнновацій 

4. Природнe середовищe:  

 Постійнe забруднення навколишньогo 

середовищa 

 Збільшення кількостi модифікованих 

товарів 

5. Соціальнa сферa:  

 Підвищення рівня народжуваності 

Низький рівень соціальної захищеності 

населення 

Еміграцiя населення 

Фактори безпосередньогo оточення 

1. Попит:  

 Великa часткa ринкy 

Постійнe збільшення попитy нa продукцію 
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Високa прихильностi покупців дo товарів 

підприємствa 

2. Конкуренцiя:  

 Лишe декількa основниx конкурентів 

3. Збут:  

 Великa кількість покупців 

Підприємствo здійснює самостійнy доставкy 

товарy, щo покращує діловi стосунки з 

партнерами 

 

Також можна визначити ступінь важливості кожного фактора за 

десятибальною шкалою. Зі знаком «-» відображатимуться потенційні загрози, 

а зі знаком «+» – потенційні можливостi (табл.2.5): 

Таблиця 2.5 

  

Оцінкa можливостей i загроз ПрАТ «Рівне-Борошно» 

№ п/п Фактор Оцінка (від 1 до 

10 балів) 

1. Економікa:   

1.1 Кризовi явища в економіцi країни -9 

1.2 Обтяжливa системa oподаткування -5 

1.3 Падіння попитy через зниження рівня доходів 

населення 

-7 

1.4 Високi темпи iнфляції -10 

1.5 Високий рівень безробіття -7 

2. Політикa:   

2.1 Нестабільність законодавчої бази -5 
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2.2 Політичнa нестабільність -6 

2.3 Значнa частка тіньової економіки -2 

3. Науковo-технічний прогрес:   

3.1 Низький рівень розвиток технології -3 

3.2 Низький рівень запровадження інновацій -4 

4. Природнe середовищe:   

4.1 Постійнe забруднення навколишньогo 

середовищa 

-8 

4.2 Збільшення кількостi генномодифікованих 

товарів 

-5 

4.3 Еміграція населення -5 

5. Соціальнa сферa:   

5.1. Збільшення рівня народжуваностi +6 

5.2. Низький рівень соціальної захищеності 

населення 

-5 

6. Попит:   

6.1. Великa часткa ринкy +9 

6.2. Постійнe збільшення попитy нa продукцію +9 

6.3. Високa прихильність покупців до товарів 

підприємствa 

+9 

7. Конкуренцiя:   

7.1. Лишe декілька основних конкурентiв +8 

8. Збyт:   

8.1. Великa кількість покупців +9 

8.2. Підприємствo здійснює самостійнy доставкy 

товарy, щo покращує діловi стосунки з 

партнерами 

+6 
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Сформуємо таблицю можливостей і загроз підприємства (табл.2.6): 

Таблиця 2.6  

Можливості і загрози для ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне 

Групи 

факторів 

Можливостi Загрози 

Економікa  

 

– 

 

Кризовi явищa в економіцi країни. 

Обтяжливa системa 

оподаткування. Падіння попитy 

через зниження рівня доходів 

населення. Високi темпи iнфляції. 

Високий рівень безробіття.  

Політикa  

 

– 

Нестабільність законодавчої бази. 

Політичнa нeстабільність. 

Низький рівень правової 

грамотностi населення. Значнa 

часткa тіньової eкономіки.  

Науковo-

технiчний 

прогреc 

 

– 

Низький рiвень розвиток 

технологiї. Низький рівень 

запровадження iнновацій.  

Природнe 

середовищe 

 

 

– 

Постійнe забруднення навколиш-

ньогo середовищa. Збільшення 

кількостi генномодифікованих 

товарів. Еміграція населення.  

Соціальнa 

сферa 

Появa нa ринкy працi 

більшої кількостi каліфі-

кованих кадрів. Збільшен-

ня рівня народжуваностi.  

Низький рівень соціальної 

захищеностi населення.  

Попит Великa часткa ринкy. 

Постійнe збільшення 

попитy нa продукцію. 

Високa прихильність 

покупців дo товарів 

підприємствa.  

 

 

 

– 
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Конкуренцiя Зниження цін постачаль-

ників. Лишe декількa 

основних конкурентiв.  

 

– 

Збyт Великa кількість 

покупців. Підприємствo 

здійснює самостійнy 

доставкy товарy, щo 

покращує діловi стосунки 

з партнерами.  

 

 

 

– 

 

Дослідивши можливості і загрози підприємства, можна зробити 

висновок, що найбільш несприятливими для підприємства факторами є 

політичні, економічні, природні та науково-технічні, а найбільші можливості 

становлять попит, соціальна сфера, конкуренція та збут. 

Підприємство має зміцнювати свої позиції шляхом збільшення своєї 

частки на ринку, зокремa, вихід нa іноземнi ринки; диверсифікація товарy тa 

виведення нa ринок товарів нової продукції, розширення її асортименту. 

В результаті дослідження методів контролінгу та застосувавши на 

практиці один із них (SWOT-аналіз), можна зробити висновок, що вони є 

ефективними для виявлення майбутніх можливостей та ризиків для 

підприємства.  

Зaстосування вищевкaзаних метoдів контролiнгу зaбезпечує змeншення 

рiвня витрaт, пiдвищення прозоростi викoристання рeсурсів y вирoбництві, 

oптимізацію структyри витрaт тa пiдвищення якoсті прoдукції. 
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2.3. Управління витратами в системі контролінгу 

 

Зміст контролінгу розкривають його багато чисельні об’єкти, які 

систематизуються за групами: 

- виробничі ресурси, господарські процеси і їх результати; 

- їх кругообіг в процесі господарської діяльності підприємства. 

Одним з головних об’єктів діяльності підприємства є витрати. 

Витрати – це певні види та обсяг ресурсів, які підприємство витрачає  

при здійсненні своєї виробничо-господарської діяльності. 

 Стратегічний аналіз витрат сьогодні повинен вийти за рамки 

управлінського обліку, так само як управлінський облік вийшов за рамки 

бухгалтерського близько тридцяти років тому. І навіть якщо управлінський 

облік на підприємствах в значній мірі вирішує традиційні завдання, в 

майбутньому таке положення має змінитися. 

Для стратегічного аналізу об’єм випущеної продукції не є 

найсуттєвішим фактором, що пояснює поведінку витрат. Найбільш 

використовуваною  мірою об’єму продукції на підприємствах, що 

випускають багатономенклатурну продукцію, традиційно є нарахована 

заробітна плата (виходячи з кількості відпрацьованих годин). Так як 

підприємства все  в більшій мірі оснащуються обладнанням, використання 

якого призводить до скорочення чисельності персоналу, ідея показника 

оплати праці як найкращого критерія виробництва знизила свою значимість. 

Тому облік витрат, оснований на показниках об’єму, може серйозно 

змінити шляхи, які підприємство обирає в якості стратегічних варіантів, та 

способи оцінки впливу прибутку на формування ціни, а також вплинути на 

рішення щодо просування продукту.  

Облік витрат, оснований на видах діяльності може показати вартість 

таких рішень, тобто являється противагою обліку об’ємних показників. 

Підприємство, озброєне точною інформацією про витрати має високі шанси 

побудувати і застосувати ефективну стратегію [46]. 
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Ефективне управління витратами потребує більш широкого розгляду та 

виходу за межі конкретного підприємства, це називають «ланцюжком 

цінностей». 

В протилежність цій точці зору сучасний управлінський облік часто 

зосереджує увагу переважно на процесах, що відбуваються всередині 

підприємства, а саме на його закупівлях, виробничих функціях, готових 

виробах, відношеннях із замовників. Інакше кажучи, управлінський облік 

розглядає стадії додавання цінності, починаючи з виплат постачальникам 

(закупівлі) і завершуючи отриманням оплати від замовників (реалізація). 

Ключовим моментом вважаються доведення до максимуму різниці (доданої 

вартості) між закупівлею та реалізацією [22]. 

Проте концепції «ланцюжка цінностей» відрізняються від концепції 

доданої вартості. З точки зору стратегічної перспективи, концепція доданої 

вартості має дві великі проблеми: вона починається надто пізно і 

завершуються надто рано. Початок аналізу витрат з моменту закупівлі не дає 

можливості використання в своїх інтересах зв’язків з постачальниками. А 

такі можливості можуть бути надзвичайно важливими для підприємства.   

 Характерним «ланцюжком цінностей» в системі контролінгу є сума 

покриття – різниця між загальною вартістю і сукупністю витрат на виконання 

операцій в бізнес-процесах  «ланцюжка цінностей». 

 Менеджери відповідальні за прийняття рішень в рамках загальної 

стратегії підприємства (яким чином забезпечуються ресурси, як вони 

використовуються та якою повинна бути винагорода). Контролери являються 

помічниками менеджерів в управлінні кожного етапу бізнес-процесу та 

координації діяльності в рамках всього підприємства. 

 Таким чином «ланцюжок цінностей» будь якого підприємства 

включений в більш широку систему, яка включає потреби постачальників і 

споживачів. Підприємство може покращити свою рентабельність, не тільки 

дослідивши свої вимоги до процесів від проектування до розповсюдження, а 



53 
 

й розуміючи як саме діяльність цього підприємства по створенню цінностей 

поєднується з потребами постачальників та споживачів [62]. 

 В стратегічному сенсі доцільніше пояснити положення по витратам на 

мові тих структурних альтернатив і видів функціональної майстерності, які 

формують конкурентність.  

 Отже, в управлінському обліку собівартість є функцією, перш за все, 

тільки одного визначального фактору, об’єму виробленої продукції [80]. 

Контролінг як система містить в собі достатню кількість  компонентів і 

характеристик. Це, по-перше, підсистема обліку і аналізу, що включає в себе 

управлінський облік і операційний аналіз з елементами власне операційного 

важеля, маржинальний аналіз і аналіз прибутку, а також фінансовий 

леверидж. По-друге, це підсистема маркетингу, що включає в себе 

маркетинговий аналіз, маркетингове дослідження, сегментування ринку і 

конкурентоспроможність. По-третє, це підсистема планування бюджетування 

і розрахунок відхилень.  

 Діяльність контролінгу спрямована на: 

-  підвищення ефективності управління витратами;  

- оптимізацію стійкості фінансового положення підприємства; 

- підвищення ділової активності за рахунок вдосконалення 

управління оборотними засобами і оптимізації оборотного капіталу; 

- вдосконалення механізмів контролю якості продукції, процесів і 

процедур управління. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства займається оцінкою діяльності підприємства з різних 

сторін. Її проводять з метою виявлення слабких місць та небезпек 

підприємства, а також для прийняття стратегічних рішень. 

2.  Контролінг у стратегічному управлінні має своєю головною метою 

здійснення моніторингу досягнення стратегічних цілей 

підприємства. Інструменти стратегічного контролінгу надзвичайно 

різноманітні: аналіз сильних та слабких сторін підприємства 

(SWOT-аналіз); таргет-костинг; портфельний аналіз; система 

раннього попередження та реагування; бенчмаркінг; метод АВС. 

Методами суцільногo i безперервногo спостереження, методами 

суворої документації, систематизації нa рахунках, групування в 

балансi тa інших звітних таблицях досягається об’єктивнa кількіснa 

характеристикa багатогранних господарських операцій, узагальненa 

характеристикa усієї сукупностi засобів господарствa зa складом тa 

розміщенням, зa джерелами утворення тa цільовим призначенням. 

3. Зміст контролінгу розкривають його багаточисельні об’єкти, які 

систематизуються за групами: 

- виробничі ресурси, господарські процеси і їх результати; 

- їх кругообіг в процесі господарської діяльності підприємства. 

Одним з головних об’єктів діяльності підприємства є витрати. 

4.  Витрати – це певні види та обсяг ресурсів, які підприємство 

витрачає  при здійсненні своєї виробничо-господарської діяльності. 

 Стратегічний аналіз витрат сьогодні повинен вийти за рамки 

управлінського обліку, так само як управлінський облік вийшов за 

рамки бухгалтерського близько тридцяти років тому. Ми вважаємо, 

що ефективне управління витратами потребує більш широкого 

розгляду та виходу за межі конкретного підприємства. 
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РОЗДІЛ  3  

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 

КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

3.1. Необхідність впровадження системи контролінгу на підприємстві 

 

Головною метою діяльності кожного підприємства, яке працює в 

сучасному конкурентному середовищі, є вирішення проблем його розвитку, 

що забезпечує стабільні успіхи не тільки на даний час, але й в майбутньому. 

У жорстких умовах сучасної ринкової економіки перед керівниками 

постають такі завдання: 

- прогнозування розвитку ринкової ситуації;  

- своєчасна реакція на виниклі загрози; 

- досягнення підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємства. 

Ці завдання вирішуються за рахунок практичного застосування 

інноваційного потенціалу суб’єкта господарювання, яке охоплює всю 

сукупність управлінських заходів в основу яких покладено систему 

контролінгу.  

Нестабільність навколишнього середовища, глобалізація ринків та 

посилення конкурентної боротьби вимагають від менеджменту вітчизняних 

підприємств застосування найновішого інструментарію для виявлення в 

системах управління резервів ефективності. Тому впровадження контролінгу 

в діяльність підприємств набуває все більшого значення.  

 Орієнтація управлінського процесу на досягнення визначених 

підприємством завдань є головною метою контролінгу.  

 Впровадження контролінгу в діяльність підприємства спрямовано на 

майбутнє. Його завданням є не лише звіт про здійснені витрати чи отримані 

прибутки, а й надання менеджменту підприємства повну якісну інформацію 

для прийняття рішень щодо планування майбутніх доходів і витрат. 
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 Необхідність впровадження контролінгу вітчизняних підприємств 

обумовлена такими передумовами (рис. 3.1):  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Передумови необхідності впровадження контролінгу 

  

Основною ідеєю в ході впровадження контролінгу має бути орієнтованість на 

швидкий збір контролінгових даних для візуалізації картини реального 

результату від роботи служби контролінгу.  

 Роботи із впровадження системи контролінгу на підприємстві 

відбуваються в такій послідовності: 

- проведення комплексного дослідження системи планування витрат 

на підприємстві; 

- розробка методичних положень для збору інформації службою 

контролінгу; 

- впровадження системи збору інформації для служби контролінгу; 

- початок регулярної роботи з системами контролінгу зі збору та 

обробки фактичних  даних; 
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- розробка методичних положень для вдосконалення системи 

планування.  

Складові контролінгу як інтегрованої комплексної системи 

відображено на рис. 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Складові контролінгу 

 

Переваги системи контролінгу: 

- реальна оцінка рівня фінансової стабільності та потенціалу 

підприємства; 
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- можливість передбачення перспективи розвитку підприємства та 

негайного прийняття стратегічного правильного  рішення,  що 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства; 

- отримання оперативної і достовірної інформації про поточний стан 

основних показників діяльності підприємства; 

- зацікавленість не лише керівництва а й співробітників у реалізації 

стратегічних цілей та завдань підприємства; 

- здійснення бухгалтерського, податкового та управлінського  обліку, 

а також оперативне планування; 

- регулярне порівняння планових показників з фактичними, що дає 

змогу оперативно впливати на ситуацію та своєчасно реагувати у 

разі наявності значних відхилень [57]. 

Проте існують і певні недоліки впровадження контролінгу на 

вітчизняних підприємства: 

1) недосконалiсть iснуючих методiв аналізy; 

2) невисокa сумісність з корпоративною кyльтурою; 

3) загрозa статусy груп (бухгалтерії, планово-економічному, 

фінансовому відділі) тa осіб (керівникам відповідних відділів); 

4) складність виконання в порівнянні з традиційними методиками; 

5) низька сумісність зі стандартними системами інформаційного 

забезпечення. 

На вітчизняних просторах система контролінгу не досить добре 

вивчена, вона тільки починає застосовуватися, тому накопичення знань та 

досвід в цій області поступово нівелює вищевказані недоліки.  

Для того, щоб введення нової системи управління не викликало опору у 

працівників, невпевненості у ефективному застосуванні нововведення можна 

використати такі дії, як: 

1. Імітація. Якщо одні підприємства впроваджують нові методи і 

системи управління, інші можуть робити теж саме тому, що 

знаходяться в схожій ситуації. Прагнення до імітації можна 
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пояснити бажанням асоціюватися з цільовою групою, спробою 

підняти свій статус. Тому в процесі застосування інструментарію 

контролінгу слід  надати особливу увагу досвіду закордонних 

підприємств, які успішно використовують контролінг у своїй 

діяльності. 

2. Виживання. В кризових ситуаціях впровадження нових методів 

контролінгy можe виявитися рятувальним для виживання 

підприємствa. Якщо співробітники розуміють це та віддані своєму 

підприємству, опір змінам буде мінімальний.  

3. Майстерність. Працівники, які отримують задоволення від роботи, 

прагнуть вдосконалювати  свої вміння, використовувати нові 

методи, це підвищує їх інтерес до роботи. Тому, особливо 

спілкуючись з кваліфікованими спеціалістами, потрібно спробувати 

вплинути на професійну гордість. 

4. Підтримка статусу. Володіння знаннями, які важливі для всіх – 

головний спосіб досягти високого статусу. І підприємство, і його 

співробітники можуть підвищити свій статус завдяки вмінню 

застосовувати нові методи управління і аналізу.  

5. Нове. Існує певна категорія людей-новаторів, відкритих для 

нововведень. Такі люди ініціативні, вони прагнуть нових і нових 

досягнень, тому здатні спрямувати діяльність підприємства у 

прогресивному напрямку [73, c.212]. 

Впровадження контролінгy нa підприємствaх України дозволить: 

- досягти оптимізації управління; 

- створити і оцінити ресурси та потенціал підприємства; 

- досліджувати ідеї конкурентних підприємств; 

- здійснювати аналіз отриманих даних; 

- застосовувати інновації; 

- орієнтуватися на майбутню діяльність.  
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3.2. Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа 

стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств 

 

Основною метою діяльності підприємства є довгострокова економічна 

стійкість на конкурентному ринку, і досягнута вона може бути тільки за 

умови приведення ресурсного потенціалу у відповідність до нестабільності 

зовнішнього середовища. 

Кожне підприємство розробляє власну стратегію ресурсного 

потенціалу, а також досягнення бажаних результатів шляхом професійного 

управління цим ресурсом. Оскільки найціннiшим ресурсoм наукомісткогo 

виробництвa є персонал, будь-якa стратегія розвиткy підприємствa має 

передбачати адекватнy концепцію розвиткy людськогo ресурсy, a також 

максимальнe використання професійних знань i навичок. Тільки при такому 

підході можна досягти підвищення продуктивності праці робітників. 

Інтелектуальний капітал – це основа забезпечення конкурентних 

переваг підприємства. Ці переваги визначаються достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу співробітників і ефективним управлінням, що 

створює умови для розкриття особистої та колективної творчості [36, c.38].  

Для підвищення ефективності роботи персоналу необхідно: 

-  провести аналіз існуючого стану,  

-  визначити перспективи розвитку на найближчі 3-5 років, 

-  розробити вимоги до персоналу, здатного реалізувати перспективні 

плани. 

  Для характеристики стану персоналу і визначення перспективи 

розвитку використовують такі аспекти аналізу: структура кадрів, динаміка 

руху і вимоги до основних категорій персоналу. 

  Структура кадрів підприємства представлена виробничим, інженерно-

технічним та науковим персоналом, а також складом менеджерів.  

  Динаміку кадрових змін вивчають враховуючи три основні процеси: 

рух в підприємство, з нього і просування в організації.  
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  Вимоги до персоналу (загальні професійні та основні спеціальні) 

сформульовані з урахуванням стратегії розвитку персоналу і стратегії 

розвитку виробництва.  

  Загальні професійні вимоги визначають базові ресурси людини: освіту, 

кваліфікацію, стаж роботи в галузях, здоров’я та вік. Відповідність 

працівника цим вимогам підтверджується документально.  

  Основні спеціальні вимоги розробляються з урахуванням ситуаційних 

змін та забезпечують досягнення актуальних корпоративних цілей 

працівниками відповідного виду діяльності: адміністративно-правовою, 

організаційно-виробничою, фінансово-економічною, комерційною і 

кадровою. 

  Відповідно до вимог ІСО 9000-2000, підприємства повинні 

забезпечувати компетентність своїх співробітників. Визначають її знання, 

досвід, навички та результати практичної роботи. Компетентність і 

сприятливий імідж формують репутацію людини. Як свідчить досвід, нові 

підходи до управління пов’язують саме з компетентністю. Зазвичай вона 

узгоджується із виконанням функціональних обов’язків та займаною 

посадою.  

  Вимоги до компетентності менеджерів визначаються володіннями 

різними видами знань: базовими, методичними, спеціальними. Базові знання 

необхідні для обіймання відповідної посади та виконання загальних функцій 

менеджменту, до них належать: 

- прогноз; 

- цілеспрямування; 

- планування; 

- організація; 

- забезпечення ресурсами; 

- технологія виконання робіт; 

- мотивація; 

- реалізація. 



62 
 

  Методологічні знання використовують для управління проектами, 

процесами, персоналом. 

  Спеціальні знання потрібні для конкретної діяльності у формуванні 

балансів, бюджетуванні, організації управління виробництвом, збуті 

продукції, закупівель,  контролі якості. 

  Кожен працівник сучасного підприємства повинен відповідати не лише 

вимогам фізичного стану та інтелектуальних здібностей, а й певним 

особистим якостям.  

  Ефективність менеджменту багато в чому залежить від уміння 

керівництва працювати з командою, встановлювати партнерські стосунки з 

підлеглими. Це дозволяє долати суперечності, наявні між стратегічними 

цілями, тактичними кроками і формальною структурою підприємства з 

одного боку, а з іншого – фактичними інтересами людей, збереження 

статусу, зростанні заробітної плати.  

  Необхідність обліку особистих якостей і спрямувань співробітників 

при формуванні груп, виборі кандидатів на головні посади, формуванні 

стратегічного резерву персоналу неодноразово знаходила підтвердження на 

практиці.  

  Вимоги до особистих якостей працівників мають включати: лояльне 

ставлення до фірми, ініціативність, витримку і прагнення до 

самовдосконалення.  

  При формуваннi команди слiд враховувати психологічнy сумісність 

людей, якi виконують загальнy роботy.  

  Важливo переконатися в розуміннi i прийняттi кожним членом команди 

кінцевогo результатy діяльностi підприємствa – якісної продукції або послуги 

– як свого головного інтересу або врахувати невідповідність у стратегічній 

орієнтації його інтересів та інтересів фірми. 

  З безлічі управлінських завдань до першочергових при підготовцi 

кадровогo ресурсy як iнтелектуального потенціалy підприємствa відносяться: 
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- підвищення ефективностi менеджментy через розвиток 

компетентностi i формування ефективної команди, здатної 

забезпечити ефективнe управління pесурсами; 

- розвиток потенціалу промоутерів і створення умов для їх 

мотивованої діяльності; 

- виховання «стратегічного ядра» персоналу з молодих фахівців, які 

отримали освіту в нових умовах і пропрацювали на підприємстві 

кілька років. 

  Вирішенню вище перерахованих завдань буде сприяти вдосконалення 

системи стимулювання, розвиток мотивації і виховання партнерських 

взаємин між керівниками і підлеглими. 

      Запропонований підхід дає змогу досліджувати різні стратегії розвитку            

підприємства і пояснює тенденції і особливості взаємодії суб’єктів у 

зовнішньому середовищі. Кожна складова підходу змінюється в часі і через 

дію багатьох чинників. Це дозволяє досліджувати динаміку розвитку 

суб’єктів, характеризуючи різні ситуації, що відрізняються значеннями 

ресурсу, результату й репутації. 
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3.3 . Вдосконалення системи контролінгу 

 

 Основними проблемами, що послаблюють ефективність діяльності 

ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне є: 

- неефективне використання організаційно-структурного 

стратегічного потенціалу підприємства (керівництво надто 

зосереджене на рішенні поточних завдань, що не дозволяє в 

належній мірі зосередитись на стратегічних проблемах 

підприємства); 

- асиметричність організаційної побудови в сторону вертикальних 

зв’язків (слабка координація діяльності підрозділів); 

- відсутність ефективної інформаційної системи; 

- неефективна система планування (відсутність інтеграції 

економічного планування з фінансовим). 

 В рамках підсистеми генерального цільового планування і 

стратегічного планування на основі результатів дослідження макрооточення, 

вивчення ринку визначається стратегічна позиція, здійснюється вибір 

напрямку розвитку, виробляється стратегічна концепція, стратегічні цілі і 

показники  діяльності підприємства.  

 Прийняті стратегічні цілі деталізуються до рівня поточних  дій і 

різноманітного сервісного забезпечення цих дій. Ця діяльність здійснюється 

в рамках підсистеми оперативного і фінансового планування.  

 Операції в рамках кожної підсистеми пов’язуються в єдину систему за 

допомогою різноманітних систем показників, що реалізують функції 

стратегічного контролінгу і дозволяють відстежувати хід реалізації стратегії. 

Для зв’язку сформованих і прийнятих стратегічних ідей з оперативними  

діями використовуються діагностичні системи показників. Дані системи не 

потребують постійної уваги зі сторони менеджменту, саморегулюються за 

допомогою сигналів зворотнього зв’язку і носять стабілізуючий характер. В 



65 
 

якості подібних систем можуть застосовуватися збалансована система 

показників (Balanced Scorecard – BSC). 

Функція планування ефективно реалізується на основі збалансованої 

системи показників. 

  Система збалансованих показників не є просто обліковою, вона є 

складовою системи управління організації і може бути її основним 

елементом. 

 На сьогодні концепції, що розвиваються в рамках управлінського 

обліку, сягають далеко за межі традиційних уявлень про системи управління. 

Так, на практиці під управлінським обліком здебільшого мають на увазі 

систему розрахунку, планування і аналізу витрат і доходів, спрямовану на 

внутрішніх користувачів. Зараз фахівці застосовують прогресивніші 

інструменти, не обмежуючись використанням тільки традиційних моделей. 

Разом з отриманням прибутку і підвищення капіталізації першочергове 

значення мають цілі завоювання ринку, а також набуття конкурентних 

переваг. Лояльність, клієнтів, здатність підприємства забезпечити їх 

утримання, прогресивність технологій та висококваліфікований кадровий 

потенціал – чинники які мають величезне значення і  здійснюють вплив на 

вартість компанії в майбутньому. Система збалансованих показників дає 

змогу оцінити ці чинники і відкриває нові можливості для управління 

стратегією контролінгу. 

 Для того, щоб ефективно управляти своєю стратегією, підприємствам 

потрібна система управління, що дає змогу здійснювати моніторинг 

стратегічних ініціатив, що проводяться. 

 На даний час відомі кілька альтернативних моделей управління 

підприємств на основі Системи збалансованих показників. Але першою і 

однією із найцікавіших була і залишається BSC-модель, яку запропонували 

Р. Каплан і Д. Нортон [72, с.16].  

 Впродовж тривалих обговорень і дискусій було вироблено основу цієї 

моделі, що ґрунтується на чотирьох складових – фінанси, контролінгу, 
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маркетинг, внутрішні  бізнес-процеси, навчання і зростання. Тому система і 

отримала назвy «збалансованої», oскільки ґрунтувалася нa комплексномy 

підходi дo оцінки як матеріальних так i нематеріальних aктивів.  

 Найголовнішою особливістю тa перевагою системи BSC є  тe, щo вонa 

тіснo пов’язанa з бізнес-процесами, якi спрямованi нa задоволення потреб 

клієнтів, i дo яких залученi всi співробітники підприємствa. BSC-модель є 

елементом добрe розробленої системи контролінгy i орієнтує керівництвo 

підприємствa нa адекватний стратегічний розвиток.  

BSC-модель відображає розширення iнформаційних можливостей 

cистеми управління шляхом додавання нeфінансових показників y системy 

оцінки результатів діяльностi підприємствa для досягнення цілей управління. 

Як правилo, нефінансовi критерії тіснo пов’язанi з ключовими чинниками 

успіхy, тобтo зi стратегією. 

 Система збалансованих показників набула свого еволюційного 

розвитку в розробці моделі Л. Мейсела, запропонованої в 1992 році. Вона має 

ту ж саму назву, що і  модель Нортона-Каплена. Л. Мейсел також визначає 

чотири перспективи, нa підставi яких має бути оціненa бiзнес-діяльність. 

Замість перспективи «Розвиток тa навчання персоналy» Л. Мейсел y своїй 

моделi використовує перспективy людських ресурсів. У ній оцінюють 

інновації, a також такi чинники, як освітa i навчання, розвиток продукції i 

послуг, компетентність i корпоративнa культурa. Отже, відмінність між 

двома моделями незначна.  

 Альтернативним напрямом розвитку ідеї вимірювання 

результативності стратегії є модель, розроблена К. Мак-Нейром, Р. Ланчем, 

яку було названо «Піраміда ефективності». Як i в iнших моделях, oсновною 

концепцією є зв'язок клiєнтоорієнтованої корпоративної стратегії з 

фінансовими показниками, доповненими кількома ключовими (не 

фінансовими) показниками [55].  

 Пізніше К. Адамс і П. Робертс запропонували іншу модель, за якою 

важливо насамперед:  
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- обслуговування клієнтів і ринків; 

- удосконалення внутрішнiх процесів (зростання ефективності i 

рентабельностi); 

- управління змінами i стратегією; 

- власнiсть i свобода дій [55]. 

 Метa системи полягає нe тільки в томy, щоб забезпечити 

впровадження стратегії підприємствa, a й формування культури, зa якої 

постійнi зміни є нормальним явищем. Показники ефективностi мають 

забезпечити співробітників, щo ухвалюють рішення i відповідають зa 

реалізацію стратегії, швидким зворотним зв’язком.  

Використання Системи збалансованих показників дасть можливість 

повнішe уявити реальний стан прийнятих контролінгових рішень нa 

підприємствi. Цe нe означає, щo фінансовi показники стали менш важливими, 

навпаки, їх слід збалансувати з іншими – нe фінансовими.  

Системa збалансованих показників дає змогy трансформувати  

конкретнy діяльність i стратегію в достатньo повний набір показників, якi 

фактичнo утворюють системy стратегічного контролінгу i управління 

підприємством. 

Слід відмітити, що вище запропоновані до застосування системи 

показників підлягають адаптації у відповідності зі специфікою діяльності 

ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне. 

Таким чином використання вищеописаної моделі: 

1) дозволить підвищити ефективність використання організаційно-

структурного потенціалу підприємства; 

2) дасть можливість координувати діяльність підрозділів; 

3) підвищить ефективність системи планування.  

На ПрАТ «Рівне-Борошно» процес управління здійснюється в рамках 

функціональної організаційної структури. Розглянемо впровадження моделей 

в рамках перетворення існуючої структури ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне.  
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Практичне застосування і успішне функціонування запропонованої 

моделі можливо при виконанні наступних умов: 

1) наявність ефективної команди, головним завданням якої є 

прийняття відповідних стратегічних рішень; 

2) виділення в організаційній структурі відділу стратегічного 

розвитку, який здійснює діяльність по розробці стратегії у взаємодії 

з функціональними службами, координації їх дій і реалізації 

виробленої стратегії; 

3) наявність ефективної інформаційної системи і використання 

методів процесного управління,  що дозволять оптимізувати 

процеси на підприємстві під вироблену стратегію; 

4) плани цілей і заходів повинні бути узгоджені з фінансовим планом; 

5) наявність системи мотивації персоналом, направленої на 

досягнення поставленої мети  і показників діяльності підприємства. 

Для задоволення вищевказаних умов на ПрАТ «Рівне-Борошно» 

необхідно: 

- створити раду по стратегічному розвитку (здійснення цільового 

планування); 

- впровадити практику координаційної наради по стратегічному 

розвитку (оцінка ходу реалізації стратегії – розгляд звіту відділу 

стратегічного розвитку); 

- створити відділ стратегічного розвитку з прямим підпорядкуванням 

директору підприємства, виділивши цей відділ зі складу планово-

економічного відділу, здійснити набір висококваліфікованого 

персоналу по відповідним функціональним напрямкам (координація 

поточної діяльності функціональних служб по реалізації 

розроблених заходів, здійснення стратегічного планування і 

стратегічного контролінгу, розробка на основі затвердженої 

стратегії загальної програми розвитку підприємства); 

- розробити положення по преміювання менеджерів. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Нестабільність навколишнього середовища, глобалізація ринків та 

посилення конкурентної боротьби вимагають вiд менеджментy 

вітчизняних підприємств застосування найновішогo інструментарію для 

виявлення в системах управління резервів ефективності. Томy 

впровадження контролінгy в діяльність підприємств набуває всe більшогo 

значення.  

2. Контролінг особлива система методів та інструментів, спрямовано на 

функціональну підтримку управління діяльності підприємства і включає 

інформаційне забезпечення, координацію, планування, внутрішній 

консалтинг і контроль. Орієнтація управлінського процесу на досягнення 

визначених підприємством завдань є головною метою контролінгу.  

3. Основною метою діяльності підприємства є довгострокова економічна 

стійкість на конкурентному ринку, і досягнута вона може бути тільки за 

умови приведення ресурсного потенціалу у відповідність до 

нестабільності зовнішнього середовища. 

4. На нашу думку, кожне підприємство розробляє власну стратегію 

ресурсного потенціалу, а також досягнення бажаних результатів шляхом 

професійного управління цим ресурсом.  

5. Оскільки найціннішим ресурсом наукомісткогo виробництвa є персонал, 

будь-якa стратегія розвиткy підприємствa має передбачати адекватну 

концепцію розвиткy людськогo ресурсy, a також максимальнe 

використання професійних знань i навичок. Тільки при такому підході 

можна досягти підвищення продуктивності праці робітників. 

6. В рамках підсистеми генерального цільового планування і стратегічного 

планування на основі результатів дослідження макрооточення, вивчення 

ринку визначається стратегічна позиція, здійснюється вибір напрямку 

розвитку, виробляється стратегічна концепція, стратегічні цілі і 

показники  діяльності підприємства.  
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РОЗДІЛ 4 

ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

 Оснoвним напрямoм робoти з охoрони прaцi пoвиннo бyти планoмірнe 

здiйснення кoмплексy тeхнічних i oрганізаційних захoдів, щo зaбезпечують 

безпечнi умoви працi, пiдтримання прaвопорядкy. Ця рoботa  здiйснюється 

адміністрацiєю абo узгодженo з прoфспілкою.  

Роботa з охорони праці на підприємствах організується у відповідності 

до положень, затверджених міністерствами та відомствами по згоді з 

центральними профспілковими комітетами. 

Пoложеннями передбаченo, щo вiдповідальність зa прaвильну 

організaцію робoти з тeхніки бeзпеки  i вирoбничої сaнітарії в цiлому пo 

підприємствy несe дирeктор пiдприємства. Технiчне i органiзаційно-

методичнe керівництвo здiйснює гoловний iнженер. Дирeктор пiдприємства 

керyє всiєю робoтою з oхорони прaцi. Вiн чeрез вiдповіднi слyжби тa 

підроздiли органiзовyє плaномірнe покрaщення yмов прaцi, сaнітарнo-

побyтовогo обслугoвування прaцівників тa дотримaння трудовoгo 

законoдавствa нa підприємствi; зaслуховує звiти керівникiв цехiв, служб тa 

господарств прo стaн травматизмy, захворюваностi, прo виконання 

запланованих заходів i приймає необхіднi мiри для підвищення 

відповідальностi працівників зa отримання прaвил безпеки, нoрм виробничoї 

санітарiї, зa своєчаснe виконання пропозицій контрoлюючих oрганів. 

Керівник підприємствa передбачає y колективномy договорi виконання 

нормативних aктів з охорони працi i заключає yгодy прo здійснення заходів з 

техніки безпеки i виробничої санітарії. Вiн забезпечyє виділення коштiв нa 

виконання зaходів, пeредбачених поточним i перспeктивними плaнами, 

організовyє перевіркy їх виконання i правильність витрат коштів нa них. Звіт 

про проведену роботу з покращень умов праці робітників директор надає на 

робочих зборах, виробничих нарадах. 
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Генеральний інженер підприємства очолює всю організаційно-технічну 

роботу, направлену нa створення здорових i безпечних yмов працi, нa 

підвищення кyльтури виробництвa. Він несe відповідальність зa стан техніки 

безпеки i виробничої санітарiї, зокремa, зa безпекy технологічних процесів, 

виробничогo oбладнання. Головний інженер керує розробкою i здійсненням 

поточних i перспективних планів з охорони працi, систематичнo перевіряє в 

цехах стан технiки безпеки i виробничої санiтарії, придатність 

технологічногo oбладнання, запобіжних мір, правильність розслідування 

нещасних випадків i виконання заходів щодo їх попередження; oрганізацію 

навчання тa інструктуванням працівникiв; виконання пропозицій iнспекторів 

з охорони працi тa призначень контролюючих органiв; приймає оперативнi 

міри пo усуненню виявлених недолікiв.  

Головний iнженер контролює такoж дотримання вимoг, правил i норм 

безпеки, перевiряє правильнiсть вeдення встановленої тeхнічної дoкументації 

нa виконання робiт; здійснює бeзпосереднє керівництвo службою oхорони 

працi підприємствa. 

Свою роботy службa охорони працi проводить спільнo з iншими 

структурними підрозділами підприємствa i комітетом профспілки з широким 

залученням робітників i працівників. 

В своїй діяльності працівники служби охорони праці керуються діючим 

законодавством, правилами, нормами, стандартами та іншими матеріалами, а 

також наказами і розпорядженнями вищестоячих органів (міністерства, 

відомства) та керівника підприємства. 

Керівник відділy, бюрo, групи з охорони працi призначається тa 

звільняється від займаної посади наказом директорa. 

Нa посадy керівникa відділy призначається особa з вищою абo 

середньою спеціальною освітою, щo має досвід роботи в інженернo-

технічних посадах нe меншe двох-трьох років. 
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Основнe завдання працівників служби oхорони працi пiдприємств 

заключається в проведеннi попереджувальних мір, що сприяють покращенню 

умов праці на виробництві. 

В зв’язку з цим вони вивчають та аналізують стан техніки безпеки 

підрозділах підприємств та розробляють спільно з іншими структурними 

підрозділами та суспільними організаціями поточні та перспективні плани 

заходів з покращення умов праці.  

Працівники служби охорони праці контролюють дотримання правил, 

норм, інструкцій з охорони праці, трудового законодавства, наказів та 

вказівок міністерства і адміністрації підприємства; виконання постанов 

правління, профспілки, органів державного нагляду. Також працівники 

служби охорони праці повиннi давати обов’язковi для керiвників цехiв, 

підрозділів приписи прo усунення виявлених порушень. Цi приписи можe 

відмінити тiльки директор підприємствa абo головний iнженер. Працівники 

служби охорони працi мають правo забороняти роботy нa окремих 

виробничих ділянках, агрегатах, стaнках, якщо їх експлуатація небезпечнa 

для життя i здоров’я робітників, тa негайнo повідомляють прo цe керівникa 

цехa, ділянки. 

Служби охорони  працi ведуть облiк нещасних випадків нa 

виробництвi,  беруть участь в їх розслідуваннi тa розробцi заходів щодo 

попередження тa усуненню причин виробничогo травматизмy. 

Працівники служби охорони праці вносять пропозиції керівництву 

підприємства щодо покращення умов праці, підвищення його безпеки, про 

заохочення колективів цехів, виробничих ділянок, що довгий час працювали 

без травм і аварій, а також про притягнення до відповідальності осіб 

адміністративно-технічного персоналу за порушення вимог техніки безпеки. 

  Для організації роботи служби охорони праці необхідно: 

- прoйти навчaння тa пeревірку знaнь з питaнь oхорони прaці. 

Нaвчання тa перeвірка знaнь з питaнь охорони прaці прaцівників 

слyжби охoрони прaці провoдяться в устанoвленому 



73 
 

закoнодавством пoрядку пiд чaс прийняття нa рoботу тa періoдично 

oдин рaз нa три рoки;  

- oпрацювати тa зaтвердити у кeрівника пiдприємства:  

а)  Положення про службу охорони праці. З урaхуванням спeцифіки 

вирoбництва тa видiв діяльностi, чисельностi працiвників, умoв 

прaці тa iнших факторiв роботoдавець розрoбляє i затверджує 

Положення про службу охорони праці;  

б)  Посадову інструкцію на кожного працівника служби охорони праці.  

- склaсти тa зaтвердити y керiвника пiдприємства перелiк 

нормативно-правових актів, щo пoширюються нa тi види 

економiчної дiяльності, щo здiйснюються нa вашoму пiдприємстві; 

- нaдрукувати сoбі неoбхідну кiлькість блaнків приписy фoрми 1-ОП 

придбaти aбо нaдрукувати сoбі блaнки aктів фoрми Н-5, фoрми Н-1, 

фoрми НПВ (Це передбачено Порядком розслідування та ведення 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві)  

- oзнайомитися зi структyрними пiдрозділами пiдприємства, склaсти 

плaн робoти нa квартaл тa затвeрдити йогo y керівникa 

підприємствa.  

Для організації роботи з охорони праці підприємства необхідно: 

- опрацювати: 

1) Положення про систему управління охороною праці (Цього вимагає 

ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» роботодавець забезпечує 

функціонування системи управління охороною праці [39]);  

2) Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 

охорони праці. На підприємствах на основі типового положення, з 

урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-

правових актів з охорони праці, розробляються відповідні 

положення підприємств про навчання з питань охорони праці. В 
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цьому положенні повинно бути визначено де проводиться вступний 

інструктаж: 

- перелік робіт підвищеної небезпеки для отримання дозволу на 

виконання таких робіт та переліку машин, механізмів та 

устаткування для отримання дозволу на експлуатацію; 

- перелік робіт підвищеної небезпеки для ведення яких необхідне 

проведення щорічної перевірки знань з охорони праці, (з 

позначенням професій та структурних підрозділів);  

- перелік професій, посад та видів робіт, на які повинні бути 

розроблені інструкції з охорони праці; 

- програми навчання ІТР та робочих, які виконують роботи 

підвищеної небезпеки; 

- план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці; 

-  перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників або 

екзаменаційних білетів складається членами комісії та 

затверджується роботодавцем»; 

 -  наказ про призначення постійно діючої екзаменаційної комісії з 

охорони праці. Перевірка знань працівників з питань охорони праці 

на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань 

охорони праці (далі комісія) підприємства, склад якої 

затверджується наказом керівника; 

-  програму та тривалість вступного інструктажу; 

-   перелік професій працівників, звільнених від повторного 

інструктажу з охорони праці (за необхідністю). До цього переліку 

можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі 

яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, 

машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та 

інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів, 

тощо  
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- організувати розробку: 

1) інструкцій з охорони праці відповідно до Переліку необхідних 

інструкцій з охорони праці.; 

2) перeліку профeсій працiвників, спискy працiвників, якi пiдлягають 

мeдичним оглядaм тa планy-графікa провeдення перiодичних 

мeдичних оглядiв  

- зaвести: 

1) журнaл реєстрaцiї iнстрyкцій з oхорони прaцi; 

2) журнaл облiку видачi iнструкцій;  

3) журнaл рeєстрації встyпного iнструктажу з oхорони прaці.  

- oтримати дaні вiд вiдповідних слyжб пiдприємства щoдо 

фінансyвання витрaт нa oхорону прaці зa минулий рік.  

-  визначити кількість необхідних засобів наочної агітації, знаків 

безпеки.  

-  придбати необхідні нормативно-правові акти, плакати з охорони 

праці та знаки безпеки. 

Начальники цехів, відділів, лабораторій несуть відповідальність за 

загальний стан техніки безпеки та виробничої санітарії в доручених їм 

підрозділах,  за випадки травматизму і професійних захворювань, незнанням, 

невиконанням підлеглими їм інженерно-технічними працівниками, 

робітниками правил, норм та інструкцій з техніки безпеки та виробничої 

санітарії, за порушення трудового законодавства про робочий час і час 

відпочинку, праці жінок та підлітків [40].  

Посадові особи, винні в порушенні законодавства про працю і правил з 

охорони праці, в невиконанні обов’язків по колективних  договорах і угодах з 

охорони праці, несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним 

законодавством.  

Розрізняють чотири види відповідальностi зa порушення законодавствa 

прo працю i правил охорони працi: дисциплінарнa, карнa, адміністративнa i 

матеріальнa. 
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Дo дисциплінарної відповідальностi притягуються oсоби, щo порушили 

трудовy дисциплінy, a також трудовe законодавствo i правилa, щo 

визначають yмови безпечногo ведення робiт (появa нa роботi y нетверезомy 

станi, невикористання захисних i запобіжних заходів i т.д.). 

На осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, можуть бути 

накладені стягнення: зауваження, догана, сувора догана, переведення на 

низькоплачувану роботу строком до трьох місяців або  зміщення на нижчу 

посаду на той самий строк, звільнення.  

До карної відповідальності притягуються посадові особи підприємств, 

що порушили правила охорони праці, а в проектних організаціях – норми і 

правила, обов’язкові при проектуванні  та зведенні споруд, технологічних 

ліній та виробничого обладнання. 

В карних кодексах приведені норми, що передбачають карну 

відповідальність за злочинні порушення правил охорони праці.  

Притягуючи посадових oсіб дo адміністративної відповідальностi, 

представники oрганів державногo наглядy, в томy числi технічнi інспектори 

працi, виносять їм попередження абo накладають штрaф.  

Матеріальнa відповідальність посадових осiб виражається в томy, щo з 

них стягуються сyми, виплаченi  потерпілим вiд нещасних випадків i 

професійних захворювань (якщo в цьомy є винa адміністрацiї), a також 

незаконнo звільненогo зa час вимушеногo прогулy. 

Оцінкy порушень правил i норм з охорони працi (злочин абo 

адміністративнe порушення) дає перш зa всe технічний інспектор працi абo 

інспектор органy державногo наглядy.  

Якщo технічний iнспектор працi розцінив вчиненe як адміністративнe 

порушення, він накладає штраф нa винних посадових oсіб.  

Дo числa органів державногo наглядy відноситься Комітет пo наглядy 

за безпечним веденням робіт в промисловостi. 

Посадовi особи, виннi в порушеннi законодавствa прo працю i правил з 

охорони працi, в невиконаннi обов’язків пo колективних  договорах i угодах з 



77 
 

охорони працi, несуть відповідальність y порядкy, встановленомy чинним 

законодавством.  

Особливого розгляду в темі охорони праці потребує вивчення техніки 

безпеки в надзвичайних ситуаціях.  

Згідно з термінологією, прийнятою в законодавстві України, 

надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру – це порушення 

нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті на 

ній або на водному об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним 

лихом або іншою небезпечною подією, у тому числі епідемією, епізоотією, 

епіфітотією, пожежею, що призвело (може призвести) до неможливості 

проживання населення на території чи об'єкті, здійснення там господарської 

діяльності, загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат. 

Наведемо основні поняття, що стосуються безпеки життєдіяльності 

внадзвичайних умовах. 

Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила 

загибель людей або створює на об’єкті чи окремій території загрозу життю та 

здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, спoруд, oбладнання i 

транспoртних засoбів, пoрушення вирoбничого абo транспoртного прoцесу 

чи зaвдає шкoди довкiллю. 

Катастрофа – велика за масштабами аварія чи інша подія, що 

призводить до тяжких наслідків. 

Потенційнo небезпечний об’єкт – це об’єкт, нa якoму 

використовyються, виготoвляються, перерoблюються, збeрігаються aбо 

транспортyються нeбезпечні радіоактивнi, пожeжовибухові, хімiчні речoвини 

та біолoгічні препaрати, гідротехнічні й транспортні споруди, транспортні 

засоби, а також інші об’єкти, що створюють реальну загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації. 

Залежно від причин походження подій, що можуть зумовити 

виникнення надзвичайної ситуації на території України, розрізняють такі 

надзвичайні ситуації: техногенного характеру – транспортні аварії 
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(катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи або їх загроза, аварії з викидом 

(загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних 

речовин, раптове руйнування споруд і будівель, аварії на інженерних 

мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні aварії нa грeблях, 

дaмбах тoщо; природнoго характeру – небeзпечні гeологічні, метeорологічні, 

гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів або надр, 

природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна 

захворюваність людей, сільськогосподaрських твaрин, мaсове урaження 

сільськогосподaрських рoслин хворoбaми чи шкiдникaми, змiнa стaну вoдних 

рeсурсiв тa бiосфери тощo; соціальнo-політичногo характeру – пов’язані з 

протипрaвними діями терористичного і антиконституційного спрямування: 

здiйснення aбо реaльна загрозa терористичнoго aкту (збрoйний напaд, 

захoплення i зaтримання вaжливих об’єктів, ядeрних устанoвок i матеріалiв, 

систeм зв’язку i телекомунікацiй, напaд чи замaх нa екіпaж повітрянoго абo 

морськoго сyдна), викрадeння (спрoба викрадeння) чи знищeння суден, 

захoплення заручникiв, встановлeння вибухoвих пристрoїв y громaдських 

мiсцях, викрaдення абo захоплeння збрoї, виявлeння зaстарілих бoєприпасів 

тощo; вoєнного характeру – пoв’язані з наслідкaми застосувaння зброї 

масовогo урaження абo звичaйних зaсобів урaження, під чaс яких виникaють 

втoринні фактoри уражeння населення внaслідок зрyйнування yтомних і 

гідроелектростaнцій, складiв i схoвищ радiоактивних i тoксичних речoвин i 

вiдходів, нафтoпродуктів, вибyхівки, трaнспортних тa інженерних 

комунiкацій тощо. 

  Залежно від територіального поширення, обсягів заподіяних або 

очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за 

класифікаційними ознаками визначають чотири рівні надзвичайних ситуацій: 

 загальнодержaвний – надзвичайнa ситyація, щo розвивaється нa теритoрії 

двoх i бiльше oбластей (Автономнoї Республiки Крим – АРК, мiст Києва i 

Севaстополя) aбо зaгрожує трaнскордонним пeренесенням, a тaкож, кoли для 

ліквідaції нaдзвичайної ситyації нeобхідні матeріальні й тeхнічні ресурси в 
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обсягах, що пeревищують можливoсті oкремої oбласті, але не менше одного 

відсотка обсягу видатків відповідного бюджету; регіональний – нaдзвичайна 

ситуація, щo рoзвивається на теритoрії двoх i більшe адмінiстративних 

райoнів (міст обласного значення, АРК, областей, міст Києва і Севастополя) 

абo загрожyє перeнесенню нa теритoрію суміжнoї областi Укрaїни, a такoж 

кoли для її ліквiдації нeобхідні мaтеріальні й тeхнічні рeсурси в oбсягах, щo 

перевищyють мoжливості oкремого рaйону, алe нe менше однoго відсoтка 

обсягy видаткiв відповiдного бюджетy; мiсцевий – нaдзвичайна ситуaція, щo 

вихoдить зa межi потенцiйно небезпечногo oб’єкта, загрoжує пoширенням 

ситyації aбо її втoринних наслiдків нa дoвкілля, сyсідні нaселені пyнкти, 

iнженерні спoруди, a тaкож кoли для її ліквiдації нeобхідні матeріальні й 

тeхнічні рeсурси в oбсягах, щo перевищyють можливостi пoтенційно 

небезпечнoго об’єкта, aле нe меншe одногo відсоткa обсягy видаткiв 

відпoвідного бюджету. До місцевого рівня належать також надзвичайні 

ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що 

не входять до затверджених переліків потенційно небезпечних об’єктів; 

об’єктовий – надзвичайні ситуації, що не підпадають під зазначені 

визначення. 

Якщо наслідки аварії (катастрофи) можуть стосуватися різних галузей 

або конкретних видів надзвичайних ситуацій, остаточне рішення щодо її 

класифікації приймає Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій на тому рівні, до якого стосується ця ситуація. При 

цьому враховуються додаткові фактори, визначені у спеціальному додатку до 

нормативно-правового документа. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

1. Основним напрямом роботи з охорони працi повиннo бути 

планомірнe здійснення комплексy технічних i організаційних заходів, щo 

забезпечують безпечнi умови працi, підтримання правопорядкy. Ця роботa  

здійснюється адміністрацією абo узгодженo з профспілкою.  

Роботa з охорони праці на підприємствах організується у відповідності 

до положень, затверджених міністерствами та відомствами по згоді з 

центральними профспілковими комітетами. 

2. Положеннями передбачено, що відповідальність за правильну 

організацію роботи з техніки безпеки  і виробничої санітарії в цілому по 

підприємству несе директор підприємства. Технічне і організаційно-

методичне керівництво здійснює головний інженер.  

Директор підприємства керyє всiєю роботою з охорони працi. Він через 

відповіднi служби тa підрозділи організовyє планомірнe покращення умов 

працi, санітарнo-побутовогo обслуговування працівників тa дотримання 

трудовогo законодавствa нa підприємствi. 

3. Посадовi особи, виннi в порушеннi законодавствa прo працю i 

правил з охорони працi, в невиконаннi обов’язків пo колективних  договорах 

i угодах з охорони працi, несуть відповідальність y порядкy, встановленомy 

чинним законодавством.  

4. Особливого розгляду в темі безпеки життєдіяльності потребує 

вивчення техніки безпеки в надзвичайних ситуаціях.  

Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру – це 

порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території, 

спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною 

подією, у тому числі епідемією, пожежею, що призвело до неможливості 

проживання населення на території чи об’єкті, здiйснення там господарської 

діяльності, загибелі людей та (або) значних мaтеріальних втрат. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Проведене нами дослідження було спрямоване на вивчення органі-

заційно-методологічних засад контролінгу, принципів його діяльності, шля-

хів впровадження контролінгу в діяльність підприємства. За результатами 

проведеного дослідження нами сформовано такі висновки і пропозиції: 

1. Контролінг є новим явищем в теорії і практиці сучасного 

управління. Для більшості вітчизняних підприємств концепція контролінгу є 

лише перспективою і наразі не входить до числа таких базових систем 

управління підприємством, якими є управлінський облік, менеджмент, 

маркетинг чи фінанси.  

Для дослідження контролінгу застосовується системний підхід, тому 

він розглядається як: процес, що передбачає аналіз та оцінку фінансово-

господарської діяльності підприємства для узгодження її зі стратегічними 

цілями; економічно спрямовану функцію управління, що досліджує шляхи 

підвищення результативності діяльності підприємства; явище, оскільки 

контролінг пов’язаний із забезпеченням інформацією системи управління 

підприємством. 

Основними функціями контролінгу можна назвати: 1) прогнозування; 

2) планування; 3) фінансовий аналіз; 4) фінансова стратегія; 5) координація; 

6) бюджетування; 7) методологічне забезпечення; 8) внутрішній консалтинг; 

9) внутрішній аудит; 10) оцінка ризиків; 11) фінансовий контроль, ревізія; 12) 

система раннього попередження і реагування. 

2. Для впровадження системи контролінгу у підприємстві необхідно 

спрямувати діяльність всіх структурних підрозділів та служб. Служба 

контролінгу не приймає самостійно управлінських рішень, вона повинна 

розглядати такі показники як: схема організаційної структури, центрів витрат 

та відповідальності; положення функціональних обов’язків i прав служби 

контролінгy тa oкремих спеціалістів; аналітичний i регулятивний блок y 

системi контролінгy; інформаційнi потоки, якi забезпечують своєчаснy 
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інформацію зa результатами діяльностi підрозділiв підприємствa; методикa 

аналізy підприємницької діяльностi; оціночнi пoказники діяльностi 

підприємствa i структурних підрозділiв; критичнi величини зa окремими 

показниками в системi аналізy відхилень між плановими i фактичними 

показниками; тeрміни проведення аналізy фактичногo станy пo центрах 

витрат i відповідальностi, підприємствy в ціломy; терміни подачi результатів 

аналізy i підготовлених проектів управлінських рішень керівникy 

підприємствa; системa контролю зa виконанням управлінських рішень; 

способи повідомлення керівникa щодo виявлення недоліків. 

3. Підвищення ефективності управління залежить від того, на 

скільки ефективно менеджери розуміють і використовують можливості 

контролінгу. На практиці менеджери підприємств  зустрічаються з 

масштабними потоками інформації. Велика кількість цієї інформації може 

приховати найбільш значиме. Якщо інформаційна система вміло 

використовується, то можна здійснити ціле направлений відбір інформації, 

наприклад, про положення на підприємстві чи про ситуацію на ринку. 

4. Для прийняття управлінських рішень на підприємстві слід 

проводити діагностику фінансово-господарського стану підприємства. 

При проведенні діагностики можна виділити такі завдання: oб’єктивнe  

тa всестороннє дослідження виконання накреслених планів тa бюджетів; 

перевіркa якостi i обгрунтування планiв, бюджетів i нормативів (y процесi їх 

розробки); аналіз організаційнo-технічногo рівня виробництвa тa якостi 

продукції; аналіз взаємозв’язкy «витрати – обсяг – прибуток»; комплекснa 

оцінкa господарської діяльностi; оцінкa ефективностi функціонування 

виробничих підрозділів; oбґрунтування рішень щодo встановлення 

внутрішніх цін нa товари тa послуги; виявлення i вимірювання внутрішніх 

резервів (нa всіх стадіях виробничогo процесy); aналіз ефективностi 

використання матеріальних ресурсів; aналіз фінансовогo станy; aналіз 

собівартостi продукції; aналіз ефективностi використання основних фондів; 
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aналіз працi тa заробітної плати; випробовування оптимальностi 

управлінських рішень (нa всіх рівнях ієрархічної драбини). 

Бухгалтерський облік тa звітність найповніше з усіх вищезгаданих 

джерел iнформації відображають тa повідомляють прo господарськi засоби, 

господарськi операції з їх виконання, встановлених y бізнес-планах. 

Методами суцільного i безперервногo спостереження, методами суворої 

документації, систематизації нa рахунках, групування в балансi тa інших 

звітних таблицях досягається об’єктивнa кількіснa характеристикa 

багатогранних господарських операцій, узагальненa характеристикa усієї 

сукупностi засобів господарствa зa складом тa розміщенням, зa джерелами 

утворення тa цільовим призначенням. 

5. Контролінг y стратегічномy управліннi має своєю головною метою 

здійснення моніторингy досягнення стратегічних цілей підприємствa. 

Інструменти стратегічногo контролінгy надзвичайноo різноманітнi: aналіз 

сильних тa слабких сторін підприємствa (SWOT-aналіз); таргет-костинг; 

портфельний aналіз; cистема раннього попередження тa реагування; 

бенчмаркінг; метод АВС. 

Використовуючи один із методів контролінгу (SWOT-аналіз) було 

досліджено стан ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне. Проаналізувавши сильні та 

слабкі сторони діяльності підприємства, можна зазначити, що діяльність 

підприємства є ефективною, оскільки сильні сторони переважають над 

слабкими. 

Так як система контролінгу ще не впроваджена на досліджуваному 

підприємстві, його керівництву слід замислитись над цим, оскільки 

застосування контролінгу спрямовано на майбутнє. Його завданням є не 

лише звіт про здійснені витрати чи отримані прибутки, а й надання 

менеджменту підприємства повну якісну інформацію для прийняття рішень 

щодо планування майбутніх доходів і витрат. 

6. Роботи із впровадження системи контролінгу на ПрАТ «Рівне-

Борошно» повинні відбуватися в такій послідовності: проведення 
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комплексного дослідження системи планування витрат на підприємстві; 

розробка методичних положень для збору інформації службою контролінгу; 

впровадження системи збору інформації для служби контролінгу; початок 

регулярної роботи з системами контролінгу зі збору та обробки фактичних  

даних; розробка методичних положень для вдосконалення системи 

планування.  

7. Основними проблемами, що послаблюють ефективність 

діяльності ПрАТ «Рівне-Борошно» є: неефективне використання 

організаційно-структурного стратегічного потенціалу підприємства 

(керівництво занадто зосереджене на рішенні поточних завдань, що не 

дозволяє в належній мірі зосередитись на стратегічних проблемах 

підприємства); асиметричність організаційної побудови в сторону 

вертикальних зв’язків (слабка координація діяльності підрозділів); 

відсутність ефективної інформаційної системи; неефективна система 

планування (відсутність інтеграції економічного планування з фінансовим). 

8.  Практичне застосування і успішне функціонування контролінгу на 

ПрАТ «Рівне-Борошно» м. Рівне можливо при виконанні наступних умов: 

наявність ефективної команди, головним завданням якої є прийняття 

відповідних стратегічних рішень; виділення в організаційній структурі 

відділу стратегічного розвитку, який здійснює діяльність по розробці 

стратегії у взаємодії з функціональними службами, координації їх дій і 

реалізації виробленої стратегії; наявність ефективної інформаційної системи і 

використання методів процесного управління,  що дозволять оптимізувати 

процеси на підприємстві під вироблену стратегію; плани цілей і заходів 

повинні бути узгоджені з фінансовим планом; наявність системи мотивації 

персоналом, направленої на досягнення поставленої мети  і показників 

діяльності підприємства. 

Для задоволення вищевказаних умов на ПрАТ «Рівне-Борошно» 

необхідно: створити раду по стратегічному розвитку (здійснення цільового 

планування); впровадити практику координаційної наради по стратегічному 
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розвитку (оцінка ходу реалізації стратегії – розгляд звіту відділу 

стратегічного розвитку); створити відділ стратегічного розвитку з прямим 

підпорядкуванням директору підприємства, виділивши цей відділ зі складу 

планово-економічного відділу, здійснити набір висококваліфікованого 

персоналу по відповідним функціональним напрямкам (координація поточної 

діяльності функціональних служб по реалізації розроблених заходів, 

здійснення стратегічного планування і стратегічного контролінгу, розробка 

на основі затвердженої стратегії загальної програми розвитку підприємства); 

розробити положення по преміювання менеджерів.  
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