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ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Стратегічний контролінг стимулює успішну діяльність підприємства в 

майбутньому і допомагає підприємству ефективно використовувати його 

конкурентні переваги. В системі стратегічного контролінгу важливо ефективно 

поєднувати методичну, інформаційну, регулюючу і оцінюючу базу. Складні, 

багаторівневі і мультифункціональні підходи повинні бути зрозумілі самому 

менеджменту і персоналу, не ускладнювати роботу, а сприяти зростанню 

ефективності, деталізації позицій і обґрунтування рішень. 

Аналіз сучасного стану українських підприємств вказує на низьку 

ефективність управлінської роботи стосовно результатів діяльності 

підприємств. Тому важливість впровадження нових підходів до управління 

машинобудівними підприємствами є очевидним та свідчить про необхідність 

актуальних підходів до менеджменту підприємства [1,2,3].  

Беззаперечним є той факт, що машинобудівні підприємства повинні 

звернути увагу на досвід зарубіжних компаній, які в межах технологій 

стратегічного управління набули неабиякого досвіду. Так О. О. Шапуров вказує 

на необхідність оцінювання ефективності розвитку вітчизняних підприємств на 

підставі технологій стратегічного управління, що використовує ці оцінки 

об’єкта управління на стадії контролю [4]. Саме тому ми пропонуємо 

впровадження стратегічного контролінгу в систему управління розвитком 

підприємства. 

Аналізуючи організаційну структуру підприємств, фінансовий стан за 

останні роки, підхід щодо управління тощо, у попередніх розділах було 

визначено, що одним із недоліків є те, що контрольно-інформаційна система 

неспроможна забезпечити якісну інформаційну підтримку прийняття 

управлінських рішень. Саме тому, зазначений стан підприємств свідчить про 

необхідність кардинальних змін за багатьма напрямами, одним з яких є 

застосування інноваційної системи стратегічного управління підприємством. 

Тому необхідність ретельної перевірки усіх параметрів функціонування 

підприємства, забезпечення якісної інформаційної підтримки управлінських 

рішень та визначення стратегічних напрямів його діяльності та контроль 

досягнення визначених цілей є сигналами до реалізації системи контролінгу в 

найближчому майбутньому. 

Таким чином необхідність вдосконалення управління розвитком 

машинобудівних підприємств можна розглядати з позиції трьох рівнів: на 

загальнодержавному або макрорівні, на галузевому або мезорівні та на рівні 

безпосередньо самого підприємства або мікрорівні. Змістовність та 

обґрунтування необхідності впровадження системи стратегічного контролінгу 
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для управління розвитком на машинобудівних підприємствах зображено на 

рисунку 1.  

На 

макроекономічному 

рівні

 Мінливість умов та нестабільність зовнішнього середовища;

 Зростаюча конкуренція

 Постійний розвиток технологій, інновацій

 Великий обсяг інформаційних потоків, що необхідно 

оброблювати

На 

мезоекономічному 

рівні

 Постійна неприбутковість машинобудівних підприємств

 Необхідність формування сучасної стратегічно-аналітичної 

системи управління

 Необхідність побудови системи управління майбутнім 

розвитком підприємства

 Формування механізму контролю та координації в системі 

менеджменту

На 

мікроекономічному 

рівні

 Необхідність інструментального забезпечення підтримки 

управлінських рішень

 Визначення стратегічних напрямків діяльності та розвитку 

підприємства

 Підвищення гнучкості підприємства на зміни в навколишньому 

середовищі  та уникнення кризових ситуацій

 
Рис. 1. - Обгрунтування необхідності впровадження стратегічного контролінгу 

для управління розвитком підприємства 

 

Згідно визначеним потребам побудови моделі стратегічного контролінгу, 

сучасні промислові підприємства не можуть уникнути багатьох перепонів 

ефективного функціонування, що заважають досягти економічних результатів 

діяльності, а саме: мінливості зовнішнього середовища, яка виявляється в зміні 

конкурентного середовища, інноваційного потенціалу інформаційної та 

комунікативної техніки; зміні цінностей на ринку праці та в суспільстві; 

необхідності цільового контролю підприємства, побудові моделі антикризового 

управління промисловим підприємством; ускладненні системи управління 

підприємством тощо. 

Особливу увагу привертають такі проблеми, пов’язані з формуванням та 

реалізацією управлінських рішень: забезпечення інструментальної та 

методологічної бази підтримки стратегічних управлінських рішень, 

формування сучасної обліко-аналітичної підсистеми в управлінні 

підприємством, підвищення гнучкості та стійкості підприємства, переміщення 

акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього. 

Спираючись на теоретичні підходи щодо контролінгу розглянуті в 
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першому розділі, результати вищеозначених та власних досліджень можемо 

стверджувати, що при формуванні та функціонуванні забезпечення системи 

управління розвитком в межах стратегічного контролінгу необхідно 

враховувати і вирішувати такі завдання: 

– забезпечити координацію підрозділів підприємства в інформаційній 

системі та релевантність економічної інформації для менеджерів щодо 

встановлення кількісних і якісних цілей підприємства в межах встановленої 

відповідальності за стратегічне планування і розробку альтернативних 

стратегій; 

– розробляти та удосконалювати управлінські технології реєстрації 

зовнішньої і внутрішньої економічної інформації та створювати комплекс 

індикаторів, що покладаються в основу розробки та оцінки стратегічних планів; 

– реалізовувати технології визначення «вузьких» і пошуку «слабких» 

місць в поточній бізнес-моделі компанії; 

– визначати контрольні показники і розробляти методи їх розрахунку 

відповідно до встановлених стратегічних цілей розвитку; 

– розробляти управлінські технології формування звітності для 

менеджерів щодо порівняння планових (нормативних) і фактичних значень 

контрольних показників з метою виявлення причин та наслідків відхилень при 

реалізації стратегічних ініціатив. 
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