
372

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2014
www.business-inform.net

УДК 658

СТРукТуРА ВЗАєМОДІї кОНТРОлІНгу ТА МЕНЕДЖМЕНТу
© 2014 кроніковсЬкий д. о.

УДК 658

Кроніковський Д. О. Структура взаємодії контролінгу та менеджменту
До сучасного розуміння поняття «контролінг» еволюціонувало концептуально. Нині контролінг асоціюється із системою управління підприєм-
ством. Метою статті є аналіз підґрунтя еволюційного розвитку контролінгу. Важливо також встановити відмінності між сучасним контро-
лінгом та менеджментом і з’ясувати їх структурну та інформаційну взаємодію. Проведено порівняльний аналіз контролінгу та менеджменту в 
розрізі: ціль; підсистеми функції, що забезпечують досягнення мети; виконавці та ресурси; об'єкти; структура системи керування. Встановлена 
загальна структура контролінгу, методологічна структура роботи контролінгу, синхронна взаємодія інформаційних потоків контролінгу та 
менеджменту підприємства. Встановлено, що контролінг є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, який забезпечує зворот-
ний зв'язок у контурі керування. Він не замінює управління, а лише переводить його на якісно новий рівень. Тому варто розглядати контролінг як 
інтегруючу й координуючу систему. Служба контролінгу не визначає, що планувати, а радить, як і коли варто планувати.

Ключові слова: контролінг, менеджмент, взаємодія, інформаційні потоки, еволюція, концепції.
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УДК 658
Крониковский Д. О. Структура взаимодействия контроллинга  

и менеджмента
К современному пониманию понятие «контроллинг» эволюциониро-
вало концептуально. Сейчас контроллинг ассоциируется с системой 
управления предприятием. Целью статьи является анализ основы эво-
люционного развития контроллинга. Важно также установить раз  - 
личия между современным контроллингом и менеджментом и выяснить 
их структурное и информационное взаимодействие. Проведен срав - 
нительный анализ контроллинга и менеджмента в разрезе: цель; под-
системы функции, обеспечивающие достижение цели; исполнители и 
ресурсы; объекты; структура системы управления. Установлена общая 
структура контроллинга, методологическая структура работы кон-
троллинга, синхронное взаимодействие информационных потоков кон-
троллинга и менеджмента предприятия. Установлено, что контрол-
линг является своеобразным механизмом саморегулирования на пред-
приятии, обеспечивающим обратную связь в контуре управления. Он не 
заменяет управления, а лишь переводит его на качественно новый уро-
вень. Поэтому стоит рассматривать контроллинг как интегрирующую 
и координирующую систему. Служба контроллинга не определяет, что 
планировать, а советует, как и когда следует планировать.
Ключевые слова: контроллинг, менеджмент, взаимодействие, ин-
формационные потоки, эволюция, концепции.
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Kronikovskyi D. O. The Structure of the Controlling  

and Management Interaction
The notion of «controlling» has evolved to the modern understanding concep-
tually. Nowadays controlling is associated with an enterprise management sys-
tem. The article is aimed at analyzing of basis of the evolutionary development 
of controlling. It is important also to distinguish between the modern control-
ling and the management and to explore their structural and informational 
communication. The comparative analysis of the controlling and management 
was conducted with consideration of the following: purpose; subsystems of 
the function that provide achieving of goals; actors and resources; objects; 
structure of the management system. The general structure of controlling, the 
methodological structure of the controlling execution, synchronous interac-
tion of the controlling information flows and management of the enterprise 
were identified. It was determined that controlling is a kind of a self-regulation 
mechanism at the enterprise, providing feedback in the control circuit. It does 
not replace the management, but moves it to a new level. Therefore it's worth 
to consider controlling as an integration and coordination system. The control-
ling service does not provide for what namely should be planned, but renders 
advising of how and when some planning should be done.

Key words: controlling, management, interaction, information flows, evolu-
tion, conceptions.
Pic.: 3. Tabl.: 2. Bibl.: 9. 

Kronikovskyi Dmytro O. – Candidate of Sciences (Engineering), Associate Pro-
fessor, Lecturer of the Department of Automatic Control Processes, National 
University of Food Technology (vul. Volodymyrska, 68, Kyiv, 01601, Ukraine)
E-mail: kronikovsky@gmail.com

Розвиток контролінгу сягає своїм корінням XV сто-
ліття. Проте в ті часи ця назва скоріше означала 
скарбника. У сучасному розумінні система конт-

ролінгу стала застосовуватися лише на початку ХХ сто-
ліття у США та Німечиині одночасно. З того періоду в 
розвитку контролінгу простежувалися декілька еволю-
ційних етапів, у межах яких мали місце різні концепції.

Проблемами визначення сутності контролінгу за-
ймалися Р. Манн, Д. Хан, О. С. Гаврилова, І. А. Маркіна, 
О. Ю. Амосов, О. А. Зоріна, С. В. Ковалев та інші [1 – 7]. 
На даному етапі розвитку теорії управління слід зверта-
ти увагу на контролінг як концепцію забезпечення до-
сягнення цілей та оптимального управління. Ситуація, 

що склалася у цьому напрямі дослідження, підкреслює 
актуальність проблеми, вимагає більш поглибленого 
вивчення якісних сторін контролінгу, які могли б бути 
корисними для практиків і науковців.

До сучасного розуміння поняття «контролінг» ево-
люціонувало концептуально. Нині контролінг асоцію-
ється із системою управління підприємством. Необ-
хідно проаналізувати підґрунтя еволюційного розвитку 
контролінгу. Важливо встановити відмінності між су-
часним контролінгом і менеджментом, а також з’ясувати 
їх структурну та інформаційну взаємодію.

За період розвитку наукового підходу та накопи-
чення практичного досвіду було сформовано три основ-
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ні концепції контролінгу. Першою виникла концепція, 
орієнтована на систему обліку (1930-ті роки). Концепція, 
орієнтована на управлінську інформаційну систему, ста-
ла популярною в 1970 – 1980 рр.– період бурхливого роз-
витку комп’ютерної техніки [8]. Нині контролінг асоцію-
ється із системою управління підприємством (табл. 1).

де інформаційна насиченість захлиснула підприємство в 
усіх сферах (виробництво, маркетинг, фінансовий ринок), 
підхід до менеджменту не міг не адаптуватися. Кількість 
інформації, що впливала на прийняття рішення, зростала 
далеко не в лінійній залежності, а отже, і кількість пра-
цівників, які мали її опрацьовувати, невпинно зростала 

таблиця 1

Основні концепції контролінгу

Орієнтація концепції Сутність та основні завдання контролінгу в рамках концепції

На систему обліку
Переорієнтація системи обліку з минулого в майбутнє, створення на базі облікових 
даних інформаційної системи підтримки управлінських рішень, пов’язаних з плану-
ванням і контролем діяльності підприємства

На управлінську інформаційну систему
Створення загальної інформаційної системи управління. Розробка концепції 
єдиної інформаційної системи, її впровадження, координація функціонування 
інформаційної системи, оптимізація інформаційних потоків

На систему управління:  
– з акцентом на планування і контроль;  
– з акцентом на координацію

Планування і контроль діяльності структурних підрозділів підприємства. 
Координація діяльності системи управління підприємством (скерування 
управління)

На підприємство в цілому Забезпечення органічної єдності всіх складових підприємства для синергії 
функціонування

Враховуючи значний інтерес науковців і велику 
кількість наукових праць, з’являється впевненість у ви-
никненні нової концепції, де контролінг є зорієнтованим 
на підприємство в цілому для піднесення управління на 
вищий рівень, рівень емерджентності.

За останні сто років підхід до управління змінився 
докорінно, сталим залишилося лише прагнення у 
своїй суті досягати поставлених цілей. Пошук осно-

вних факторів, що змінили підхід до управління, приво-
дить до аналізу раннього менеджменту. Вектор минулого 
менеджменту був націлений, як правило, на екстенсивне 
розширення виробництва, оскільки такі ключові фак-
тори сьогодення, як споживчі переваги, ринок покупця, 
конкуренція, маркетинг, були далеко попереду. З розвит-
ком ринку ці фактори почали своє об’єктивне корелю-
вання на виробництво. Завжди вважалося, що кращим 
варіантом підтримки управлінських рішень є думка екс-
перта. З часів середньовічної мануфактури, планової еко-
номіки та тотального дефіциту і доринкової економіки, 

Обсяг визначальної інформації

Лінійна залежність

Плин часу

О
бс

яг
 ін

ф
ор

м
ац

ії

Можливість екстенсивного опрацюванняНеобхідність інтенсифікації опрацювання

Рис. 1. передумови виникнення контролінгу

(рис. 1). Почали виникати проблеми координації роботи 
менеджерів, синхронності та своєчасності отримання ви-
хідної інформації для прийняття рішень. Це невпинно 
гальмувало розвиток управління підприємством і вима-
гало нових підходів. Виникає необхідність використання 
контролінгу з його величезним потенціалом у вигляді су-
часних підходів до використання комп'ютерної техніки. 

З розвитком обчислювальної техніки та кіберне-
тики в цілому науковці почали пошук інструментів за-
доволення сучасних вимог менеджменту саме в цій га-
лузі. На нашу думку, саме нівелювання витрат ресурсів 
розриву між інтенсивним та екстенсивним опрацюван-
ням інформаціїі дало потужний поштовх для розвитку 
контролінгу як біокібернетичного підходу в управлін-
ні, адже розвиток ринкової економіки, конкуренції та 
ускладнення структури економічного господарювання 
застосування класичних оцінок, виражених тільки фі-
нансовими показниками, почало давати неповну карти-
ну, що свідчило про загальні вимоги ринку в нових під-
ходах до оцінки ефективності та її забезпечення.
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Є сенс функціонально розмежувати площини конт-
ро лінгу та менеджменту, виходячи з їх базових характе-
ристик, задля чіткого виокремлення моделі контролінгу 
в складі менеджменту (табл. 2).

Оцінка інформації, наведеної в табл. 2, дозволяє 
констатувати, що контролінг є своєрідним механіз-
мом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує 
зво ротний зв'язок у контурі керування. Він не замінює 
управління, а лише переводить його на якісно новий рі-
вень. Тому варто розглядати контролінг як інтегруючу 
та координуючу систему. Служба контролінгу не визна-
чає, що планувати, а радить, як і коли варто планувати.

управлінських цілей [9]. Зважаючи на необхідність ство-
рення дієвої системи аналізу ефективності підприємств, 
нами поставлене завдання, що спрямоване, насамперед, 
на зв'язування показників у грошовому та відсотковому 
вираженні з лінгвістичними вимірниками таких аспектів 
діяльності підприємства, як його здатність задовольни-
ти, утримати та залучити нового клієнта, внутрішньо-
фірмовими бізнес-процесами та розробкою продуктів, 
інноваційною активністю та заходами щодо поліпшення 
фінансових результатів, де все синхронізовано за стра-
тегічною направленістю.

таблиця 2

Відмінності між менеджментом і контролінгом

характеристика системи Менеджмент Контролінг

Ціль
Максимізація прибутку, мінімізація 
витрат, забезпечення ліквідності, 
платоспроможності та ін.

Забезпечення підтримки цілей менеджменту, 
підвищення якості прийняття рішень

Підсистеми функції, що забез-
печують досягнення мети Функції управління Функції управління. Технології управ ління  

та прийняття рішень

Виконавці та ресурси Праця, матеріали, капітал, енергія, 
інформація

Організаційне, математичне й інформа ційне  
забезпечення

Об'єкти Сукупність взаємозалежних структур-
них підрозділів будь-якого призначення Система управління

Структура системи керування Організаційна структура Структура моделі (матмодель, сценарій, прото-
тип, емулятор)

Кількісні характеристики Значення техніко-економічних 
показників

Значення критеріїв якості рішень, відхилення 
від цілей

Контрольований фактор Поставлена ціль
Ступінь погодженості впровадженої та адаптова-
ної моделі з об’єктивною якістю виконання  
поставлених цілей

Менеджмент організації задає цільові вектори з точ-
ками, до яких треба рухатися задля досягнення стратегії 
(аксіальний вектор), і передає визначені цілі в стратегіч-
ний відділ. Надалі вже співробітники стратегічного відді-
лу, виходячи з підібраних цілей, визначають інструменти 
впливу на організацію, тобто вхідні діяння, чинники (по-
казники), що мають забезпечити ефективність обраної 
стратегії. Таким чином, формується стратегія, що являє 
собою входи, структуру взаємодії та виходи (рис. 2).

 Залежно від визначених стратегічним відділом 
входів і цільових виходів здійснюється домінантне ран-
жування показниківв СЗП. Ідея СЗП відповідає бажан-
ням менеджменту знайти виважений набір монетарних і 
немонетарних показників для внутрішньорганізаційних 

Акціонери
Власники

Топ-менеджери
Цільовий

вектор
Стратегічний

відділ
Ранжування
показників

Контролінг

Закладання цілей
Установлення
очікуваних результатів

Визначення важелів
впливу
Установлення пріоритетів

Ув’язка із СЗП
Моделювання
Прогнозування
Підтримка прийняття рішень













Рис. 2. Синхронна взаємодія інформаційних потоків контролінгу та менеджменту підприємства

Таким чином, успіх організації досягається за до-
помогою визначення цільових векторів, тобто 
кількісного вираження рівня, якому має відпо-

відати той чи інший показник, і встановлення страте-
гічним відділом причинно-наслідкових зв’язків таким 
чином, щоб при поєднанні стратегічних цілей органі-
зації в єдину систему досягнення однієї з них створю-
вало прогрес у досягненні іншої. З точки зору методо-
логічної структури системи контролінгу, вона включає 
етапи збору інформації, зокрема кількісного та якісного 
характеру. Після цього відбувається зведення вхідної 
інформації до однієї площини для подальшої обробки 
за методами та алгоритмами, які закладено в системі 
контролінгу. Після обробки за базами знань відбуваєть-
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ся формування загального висновку, що формується у 
відповідності до діагностованої ситуації та процесуаль-
ного аналізу (когнітивних карт). І тільки після цього ін-
формація подається в систему менеджменту для її вра-
хування (рис. 3).

Формування висновку
для системи менеджменту

Ідентифікація ситуації
та пошук рішення

Зведення всіх результатів
до єдиного цільового

висновку

Обрання методів, алгоритмів
та їх послідовності

для обробки
та аналізу інформації

Зведення даних
до однієї платформи оцінки

Збирання кількіної інформації

Збирання якісної інформації

Рис. 3. Методологічна структура роботи контролінгу

ВИСНОВКИ
Основна відмінність контролінгу від менеджмен-

ту полягає в тому, що контролінг управлінську функцію 
не виконує, управлінських рішень не приймає. Він забез-
печує методичну й інструментальну бази для підтримки 
основних функцій менеджменту: планування, контролю, 
обліку й аналізу, а також оцінки ситуації для прийняття 
управлінських рішень. Контролінг, на нашудумку,– це 
біокібернетична система підтримки управління та ме-
неджменту в цілому, що є своєрідним механізмом само-
регулювання на підприємстві, який забезпечує зворот-
ний зв'язок у контурі управління. Він не замінює управ-
ління, а лише переводить його на якісно новий рівень. 
У подальшому необхідно розглянути механізми запро-
вадження контролінгу на вітчизняних підприємствах, 
проаналізувати проблеми, які при цьому виникають,  
і запропонувати рішення щодо їх нівелювання.              
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