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Виявлено такі тренди розвитку суспільства, що 
будуть корисними для рекламних агентств: доміну-
вання соціальних медіа; спрямування аудиторії до 
творчості та самовираження; створення власних ме-
діа каналів розповсюдження інформації; поява нових 
форматів послуг; поява нової сегментації спожива-
чів за інтересами, життєвими принципами та спо-
живчими характеристиками аудиторії, на зміну тра-
диційній; об’єднання в спільноти за інтересами, що 
допомагає у досягненні визначеної мети; соціальна 
відповідальність та бажання самим впливати на своє 
життя; поширення здорового способу життя.

Потенційні тренди, що будуть обрані рекламними 
агентствами для роботи, повинні відповідати таким 
вимогам: відповідати баченню компанії, надихати на 
розвиток нової бізнес-концепції і нового бренду, до-
повнювати споживчий сегмент новими продуктами, 
послугами або досвідом, говорити мовою споживача –  
покупці тісно пов’язують своє життя з інновацією та 
асоціюють себе з нею [6].
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Постановка проблеми. Аналіз сучасних наукових 

досліджень, а також практичного досвіду організації 
системи управління на вітчизняних та зарубіжних 
промислових підприємствах дозволяє зробити висно-
вок, що підвищується інтерес до впровадження ме-
ханізму контроллінгу як ефективного інструменту 
управління промисловим підприємством. Однак слід 
відмітити, що ефективне функціонування механізму 
контроллінгу в системі управління передбачає його 
поетапне впровадження в практичну діяльність під-
приємства. Саме тому вирішення проблем етапнос-
ті впровадження контроллінгу сприяє підвищенню 
якості та ефективності діяльності підприємства, до-
сягненню ним стратегічних цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми впровадження контроллінгу в систему управлін-
ня підприємством, особливості його формування та 
функціонування досліджувались в роботах вітчизня-
них та зарубіжних науковців, зокрема О.М. Демені-
ної [1], О.В. Козуб [2], М.М. Аксентюк [3], В.В. Ве-
рещагіна [4], А.М. Кармінського [6], С.Г. Фалько [6], 
Н.И. Оленева [6], А.Г. Приймака [6] та інших. Од-
нак, незважаючи на різномаїття питань, присвяче-
них контроллінгу, недостатньо уваги приділено саме 
питанню логіки формування даного механізму. Тому 
необхідність проведення подальших теоретичних до-
сліджень з питань формування поетапного процесу 
впровадження та функціонування механізму контр-
олінгу в управління промисловим підприємством є 
актуальним. 

Постановка завдання. Метою статті є удоскона-
лення теоретико-методичних підходів до формування 
поетапного процесу впровадження, функціонування 
та моніторингу механізму контроллінгу як інстру-
менту управління промисловим підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Меха-
нізм контроллінгу охоплює весь процес управління 
на підприємстві: від формування стратегії (стратегіч-
не планування) та розробки планів (оперативне пла-
нування) до аналізу фактичного досягнення визна-
чених цілей. 

На наш погляд, можна виділити декілька при-
чин, які є основою впровадження механізму контр-
олінгу як основного інструменту управління промис-
ловим підприємством:

– погіршення економічних показників функціо-
нування в порівнянні з подібними підприємствами 
галузі (підприємствами-конкурентами);

– поява нових або зміна старих цілей в результа-
ті зміни умов функціонування підприємства (впливу 
зовнішніх та внутрішніх ризиків);

– відсутність узгодженості стратегічних,поточних 
та оперативних цілей;

– застарілі методи планування, аналізу та контр-
олю, які не відповідають рівню менеджменту підпри-
ємства.

Організаційно-методичні основи впровадження 
механізму контролінгу на підприємстві включають в 
себе питання організації служби контролінгу, визна-
чення її місця в організаційний структурі підприєм-
ства, аналіз інформаційних потоків та можливих варі-
антів впровадження контролінгу на підприємстві [6]. 

У результаті проведеного дослідження нами було 
виявлено, що в процесі проектування організаційної 
структури контролінгу, перш за все, слід виходи-
ти з того, що його організаційна структура повинна 
відповідати структурі управління та організаційній 
структурі підприємства в цілому. У зв’язку з цим не-
обхідно враховувати індивідуальні особливості і ха-
рактеристики підприємства, а також умови, за яких 

організується процес контроллінгу, адже організа-
ційна структура значною мірою залежить від форми 
організації галузі, підприємства та обсягів його ді-
яльності.

Запропонований нами підхід до організації контр-
олінгової діяльності на промисловому підприємстві 
заснований на наступних положеннях:

– організаційна структура механізму контролін-
гу повинна відповідати організаційній структурі під-
приємства;

– будь-яка діяльність в системі управління, в 
тому числі і діяльність в рамках функціонування ме-
ханізму контролінгу, перш за все, пов’язана з етап-
ністю її здійснення. 

У зв’язку з цим, при побудові поетапного проце-
су впровадження контролінгу, необхідно враховува-
ти, що всі його етапи повинні бути структурно за-
безпечені, тобто визначати функціональні обов’язки 
учасників механізму контролінгу та встановлювати 
раціональні зв’язки між ними, забезпечувати безпе-
рервність функціонування механізму. 

Як нами було встановлено в попередніх роботах [7], 
контролінг – це механізм забезпечення ефективного 
функціонування підприємства, основою якого є на-
явність трьох нерозривних функцій: аналізу, плану-
вання та контролю, які виконуються у взаємозв’язку 
та взаємній обумовленості, здійснюються на принци-
пах комплексності, економічності, інноваційності, 
безперервності та оптимальності. В свою чергу, ме-
ханізм – це система причинно-наслідкових та зво-
ротних зв’язків з організації та управління на всіх 
рівнях господарювання [8]. 

Тому при обґрунтуванні принципів організацій-
ного проектування механізму контролінгу, перш за 
все, слід виходити із загальних принципів організа-
ції систем [9]:

– принципу сумісності, як умови виникнення, 
збереження і розвитку системи;

– принципу актуалізації функцій, що припускає 
необхідність різноманітності властивостей і їх функ-
ціоналізацію для збереження системи в складних 
умовах існування;

– принципу зосередження функцій, що відо-
бражає необхідність узгодженості й зосередженості 
функцій на досягненні основної мети системи;

– принципу нейтралізації дисфункцій, що вира-
жає потребу в підтримці відносної динамічної стій-
кості складу й основних параметрів системи;

– принципу лабілізації, що характеризує можли-
вість збільшувати кількість функцій без істотної змі-
ни структури.

Крім того, на основі аналізу наявних точок зору, 
як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі, нам 
представляється необхідним враховувати наступні 
групи принципів в процесі проектування організа-
ційної структури контроллінгу на промислових під-
приємствах [9; 10; 11]:

– принципи, що характеризують форму господа-
рювання, на основі яких виділяються найбільш важ-
ливі економічні об’єкти, які формують результати 
діяльності підприємства (принципи необхідної різ-
номанітності організаційної структури; адекватності 
форми контролінгової діяльності різноманіттю умов 
функціонування підприємства; замкнутості загаль-
ного контуру системи контролінгу; раціонального по-
єднання централізації і децентралізації в механізмі 
контролінгу; економічності організаційної структури 
контролінгу);

– структурно-функціональні принципи, що ви-
значають максимально можливу узгодженість функ-
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цій контролінгу (принципи органічної цілісності 
механізму контролінгу, системи управління та ор-
ганізаційної системи в цілому; відповідності цілей 
контролінгу та виділених для їх досягнення ресур-
сів; відповідності функцій цільової орієнтації меха-
нізму контролінгу; структурної гнучкості);

– принципи розвитку організаційних структур 
контролінгу, які визначають спрямованість його розви-
тку на основі відповідних законів організації, управлін-
ня та економіки (принципи неминучості організацій-
них змін; спрямованості організаційних перетворень; 
комплексності організаційних нововведень; участі пер-
соналу в процесі організаційних перетворень).

Чітке формулювання принципів формування ор-
ганізаційної структури контролінгу забезпечує необ-
хідну методологічну базу для проектування меха-

Технічне забезпечення функціонування механізму контроллінгу

Інформаційне забезпечення функціонування механізму контроллінгу

Документарне забезпечення функціонування механізму контроллінгу

Визначення функціональних обов’язків учасників механізму

Етап 
забезпечення 

безперервності 
функціонування 

механізму

Встановлення взаємозв’язків між операторами механізму

Етап 
формування 

організаційної 
структури 
механізму

Формування бази даних підрозділів підприємства, які приймають 
участь в механізмі контроллінгу

Систематизація даних для аналізу

Проведення щоденного моніторингу нормативно-правової бази

Етап 
інформаційного 

забезпечення 
механізму 

контроллінгу

Визначення показників, які контролюються в процесі 
функціонування механізму контроллінгу

Розроблення бюджету підприємства, як основного інструменту 
планування

Розроблення КСПЕК, як основного інструменту контролю 
ефективності функціонування механізму

Етап 
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Рис. 1. Поетапний процес формування механізму контроллінгу
на промисловому підприємстві

нізму контролінгу і визначає логічну спрямованість 
цього процесу.

На основі дослідження різних наукових погля-
дів щодо алгоритмів, етапів та змісту впроваджен-
ня контролінгу в управління підприємством [1; 2; 3; 
4; 12] нами були удосконалені теоретико-методичні 
підходи до формування поетапного процесу впрова-
дження, функціонування та моніторингу контролін-
гу на промисловому підприємстві з урахуванням осо-
бливостей його функціонування.

На нашу думку, поетапний процес розробки та 
впровадження механізму контролінгу є складним та 
комплексним, тому доцільно запропонувати наступ-
ні етапи його формування: підготовчий етап впрова-
дження механізму контролінгу; етап забезпечення 
безперервності функціонування механізму; етап фор-

мування організаційної струк-
тури механізму; інформаційний 
етап механізму контролінгу; 
етап формування інструментарію 
контролінгу; аналітичний етап; 
дослідницький етап; заключний 
етап. 

Зупинимось детальніше на ха-
рактеристиці наведених етапів 
впровадження та функціонуван-
ня контролінгу.

На підготовчому етапі при-
ймається рішення про впрова-
дження механізму контролінгу в 
управління підприємством, при-
чиною якого є поява перших ін-
дикаторів (сигналів) внутрішніх 
та зовнішніх ризиків діяльності 
підприємства; визначаються стра-
тегічні цілі функціонування під-
приємства; відбувається розробка 
та обґрунтування цілей механізму 
контролінгу та, на цій основі, ко-
ординація стратегічних цілей під-
приємства з цілями контроллінгу.

На стадії виконання підготов-
чого етапу необхідно визначитись 
з місцем контроллінгу в органі-
заційній структурі підприємства, 
адже схема впровадження контр-
олінгу розрізняється в залежності 
від розміру та специфіки діяль-
ності підприємства: на малих під-
приємствах система контролінгу 
взагалі відсутня; на середніх за-
звичай функції контролінгу роз-
поділені серед існуючих структур-
них підрозділів підприємства; на 
великих підприємствах механізм 
контролінгу функціонує як окре-
мий структурний підрозділ [10]. 

Етап забезпечення безперерв-
ності функціонування механізму 
передбачає технічне (закупівля 
або розроблення відповідного про-
грамного забезпечення), інформа-
ційне (надання звітної інформації 
всіма підрозділами, задіяними в 
механізмі контролінгу, у встанов-
лений період та з певною часто-
тою) та документарне (розроблен-
ня бланків звітностей, карток 
обліку виконання показників) за-
безпечення цього процесу.
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Під час побудови організаційної структури ме-

ханізму контролінгу необхідно виходити з того, що 
організаційна структура контролінгу є невід’ємною 
складовою організаційної структури підприємства в 
цілому. На цьому етапі визначають функціональні 
обов’язки учасників механізму контролінгу та від-
бувається встановлення взаємозв’язків (підпорядку-
вання) між ними.

Наступним етапом в побудові механізму контр-
олінгу на промисловому підприємстві нами визначе-
но етап побудови його інформаційного забезпечення, 
який передбачає формування бази даних підрозділів 
підприємства, які задіяні в функціонуванні механіз-
му контролінгу, систематизацію цих даних для здій-
снення аналізу та проведення щоденного моніторин-
гу нормативно-правової бази.

Одним з найбільш важливих етапів в процесі по-
будови та функціонування механізму контролінгу є 
формування інструментарію контролінгу, за допомо-
гою якого відбувається планування, аналіз та контр-
оль ефективності функціонування механізму та, як 
наслідок, досягнення стратегічних цілей підприєм-
ства в цілому. На цьому етапі вважаємо за необхідне 
проведення таких заходів: визначення показників, 
які контролюються в процесі функціонування ме-
ханізму контролінгу; складання бюджету підприєм-
ства; розроблення комплексної системи показників 
ефективності контролінгу (КСПЕК). Всі ці заходи 
спрямовані на ефективне планування (за допомогою 
бюджетування) та контроль (за допомогою КСПЕК) 
процесу функціонування механізму контролінгу, як 
інструменту системи управління промисловим під-
приємством.

На наступному (аналітичному) етапі відбувається 
аналіз виконання планових показників, які виявля-
ються в принциповій моделі планування параметрів 
функціонування промислового підприємства та їх 
актуалізації. Аналіз показників відбувається щоден-
но кожним підрозділом, задіяним в функціонуванні 
механізму контролінгу, окремо. Відповідальна особа 
в кожному підрозділі здійснює розрахунок абсолют-
ного та відносного відхилення фактичного рівня по-
казників від запланованого. 

 На стадії дослідницького етапу на основі даних, 
які були отримані на аналітичному етапі, відбува-
ється актуалізація параметрів функціонування під-
приємства, для досягнення ним стратегічної цілі; 
визначаються фактори внутрішнього та зовнішнього 
середовища, що впливають на результативність ді-
яльності підприємства (тобто на відхилення фактич-
ного рівня підконтрольних показників від заплано-
ваного). 

На основі визначених факторів впливу та аналізу 
виконання планового рівня показників складається 
багаторівнева математична модель контролінгу про-
мислового підприємства, суть якої полягає в макси-
мізації прибутку підприємства шляхом оптимізації 
процесу бюджетування як основного інструментарію 
процесу планування в механізмі контролінгу. 

На заключному етапі формування механізму 
контролінгу в системі управління підприємством від-
бувається оцінка ефективності від його впроваджен-
ня, а також оцінка рівня досягнення стратегічних 
цілей підприємством. На основі отриманих резуль-
татів менеджмент підприємства або розробляє реко-
мендації щодо вдосконалення механізму контролінгу 
(його організаційної структури або інструментарію) 
або приймає рішення про розроблення та впрова-
дження альтернативних варіантів управління під-
приємством.

Висновки з проведеного дослідження. У статті 
дістали подальшого розвитку теоретичні підходи до 
формування ефективного механізму контролінгу на 
промисловому підприємстві. 

Встановлено, що формування поетапного проце-
су впровадження механізму контролінгу базується 
на узагальненні поставлених перед цим механізмом 
завдань, виконуваних ним функцій та базових прин-
ципів, на яких він діє, та дозволяє: знизити ризик 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на резуль-
тативність діяльності промислового підприємства; за-
безпечити необхідний рівень розвитку підприємства; 
досягти узгодженості стратегічних, поточних та опе-
ративних цілей; приймати оптимальні управлінські 
рішення щодо стратегічного розвитку підприємства.

Обґрунтовано, що з метою ефективного функціо-
нування механізму контролінгу необхідно удоскона-
лити організаційно-економічну структуру управлін-
ня підприємством, що дозволить досягти необхідного 
рівня його розвитку, який характеризується прибут-
ковістю при виробництві та реалізації конкуренто-
спроможної продукції. 

Подальшого наукового обґрунтування потребує 
комплексна система показників ефективності контр-
олінгу (КСПЕК), за допомогою якої буде проведено 
оцінку ефективності сформованого механізму.
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