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Павловська Л. Д., Кащук К. М. Емоційний інтелект менеджерів та його оцінка
Статтю присвячено дослідженню ролі емоційного інтелекту в діяльності менеджерів. Авторами проведено дослідження, яке складалося з двох 
етапів. На 1 етапі за допомогою методики вчених Роттердамської шкали емоційного інтелекту проведено діагностику рівня сформованості 
емоційного інтелекту в групі студентів-магістрантів, які навчаються у навальних закладах м. Житомира на спеціальності «Менеджмент». На 
2 етапі шляхом опитування експертів – керівників та менеджерів підприємств м. Житомира – досліджено їх думку щодо ролі емоційного інтелек-
ту в управлінській діяльності. За результатами діагностики магістрантів найвищий показник має ідентифікація власних емоцій, найнижчий –  
використання емоцій для досягнення поставленої мети, що відображає недостатню сформованість емоційної компетенції у студентів в ціло-
му. Результати опитування експертів підприємств показали, що вони високо оцінюють роль емоційного інтелекту у своїй діяльності. Водно-
час вони не до кінця усвідомлюють відмінність емоційного інтелекту від інших видів інтелектуальних здібностей, а також роль окремих його 
структурних елементів. Згідно з їх оцінкою емоційний інтелект необхідний при вирішенні широкого кола професійних завдань, більшість з яких 
пов’язана з виконанням основних функціональних обов’язків: підбором, навчанням і мотивацією персоналу. Порівняння результатів діагностики 
рівня сформованості емоційного інтелекту у магістрантів та оцінки його ролі у практиці управління виявляє між ними значну розбіжність. На-
явність цього розриву має два можливі варіанти пояснення: 1) висока оцінка практиками-управлінцями ролі емоційного інтелекту спирається на 
традиційні уявлення про зміст і засоби виконання управлінської діяльності; 2) середній рівень сформованості емоційного інтелекту у студентів 
є результатом недостатнього його розвитку за допомогою навчальних програм. Отримані результати можуть бути використані у професій-
ному консультуванні, при відборі та навчанні менеджерів.
Ключові слова: емоційний інтелект, Роттердамська шкала емоційного інтелекту, емоції, ідентифікація емоцій, управління емоціями, професійна 
компетентність.
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Павловская Л. Д., Кащук Е. Н. Эмоциональный интеллект менеджеров и его оценка
Статья посвящена исследованию роли эмоционального интеллекта в деятельности менеджеров. Авторами проведено исследование, которое 
состояло из двух этапов. На 1 этапе с помощью методики ученых Роттердамской шкалы эмоционального интеллекта проведена диагностика 
уровня сформированности эмоционального интеллекта в группе студентов-магистрантов, обучающихся в учебных заведениях г. Житомира на 
специальности «Менеджмент». На 2 этапе путем опроса экспертов – руководителей и менеджеров предприятий г. Житомира – исследовано их 
мнение о роли эмоционального интеллекта в управленческой деятельности. По результатам диагностики магистрантов наивысший показа-
тель имеет идентификация собственных эмоций, самый низкий – использование эмоций для достижения поставленной цели, что отражает не-
достаточную сформированность эмоциональной компетенции у студентов в целом. Результаты опроса экспертов предприятий показали, что 
они высоко оценивают роль эмоционального интеллекта в своей деятельности. В то же время они не до конца осознают отличие эмоциональ-
ного интеллекта от других видов интеллектуальных способностей, а также роль отдельных его структурных элементов. Согласно их оценке 
эмоциональный интеллект необходим при решении широкого круга профессиональных задач, большинство из которых связано с выполнением 
основных функциональных обязанностей: подбором, обучением и мотивацией персонала. Сравнение результатов диагностики уровня сформиро-
ванности эмоционального интеллекта у магистрантов и оценки его роли в практике управления обнаруживает между ними значительное несо-
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впадение. Наличие этого разрыва имеет два возможных варианта объяснения: 1) высокая оценка практиками-управленцами роли эмоционального 
интеллекта основывается на традиционных представлениях о содержании и средствах реализации управленческой деятельности; 2) средний 
уровень сформированности эмоционального интеллекта у студентов является результатом недостаточного его развития с помощью учебных 
программ. Полученные результаты могут быть использованы в профессиональном консультировании, при отборе и обучении менеджеров.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, Роттердамская шкала эмоционального интеллекта, эмоции, идентификация эмоций, управление 
эмоциями, профессиональная компетентность.
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Pavlovska L. D., Kaschuck K. M. The Emotional Intelligence of Managers and Its Valuation
The article is concerned with researching the role of emotional intelligence in the activities of managers. The authors carried out a study, which consisted of 
two stages. In the first stage, with the help of the methodology of scientists of the Rotterdam Emotional Intelligence Scale, the level of formedness of emotional 
intelligence was diagnosed in a group of magistrands studying at the educational institutions of the city of Zhytomyr in the specialty of «Management». In the 
second stage, by interviewing experts – the directors and managers of enterprises in the city of Zhytomyr – their opinion on the role of emotional intelligence in 
management activities is researched. According to the results of diagnosing the magistrands, the highest indicator has the identification of their own emotions, 
the lowest has the use of emotions to achieve the goal, which reflects the insufficient formedness of emotional competence in students in general. The results of 
the survey of experts at the enterprises showed that they highly valuate the role of emotional intelligence in their activities. At the same time, they are not fully 
aware of the difference between emotional intelligence and other types of intellectual abilities, as well as the role of its individual structural elements. According 
to their valuation, emotional intelligence is necessary in solving a wide range of professional tasks, most of which involve the performance of basic functional 
responsibilities: recruitment, training and motivation of staff. Comparison of the results of the diagnosis of the level of formedness of emotional intelligence in 
magistrands and the valuation of its role in management practice reveals a significant discrepancy between them. There are two possible explanations for this 
gap: 1) the high valuation by practitioners of the role of emotional intelligence is based on traditional perceptions of the content and means of management 
activity; 2) the average level of formedness of emotional intelligence among students is the result of its insufficient development through curricula. The results 
can be used in professional counseling, in the selection and training of managers.
Keywords: emotional intelligence, Rotterdam Emotional Intelligence Scale, emotions, identification of emotions, management of emotions, professional com-
petence.
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Експерти в управлінні людськими ресурсами, 
кар’єрні консультанти, керівники найбільших 
світових компаній сходяться на думці, що через 

кілька років зміниться більше третини необхідних 
для ефективного освоєння діяльності навичок пер-
соналу (35%). У доповіді «Майбутнє роботи» («The 
Future of Jobs»), озвученій на Всесвітньому еконо-
мічному форумі, що пройшов у Давосі у 2016 р., були 
розглянуті стратегії у сфері зайнятості населення та 
професійні навички співробітників майбутнього, за-
сновані на стратегіях розвитку провідних світових 
роботодавців. На 6 місці у списку 10 основних на-
вичок, необхідних усім співробітникам, знаходиться 
емоційний інтелект [2].

Поняття «емоційний інтелект», введене у науко-
вий обіг у 1990 р. П. Селовеєм і Дж. Мейєром, і досі зна-

ходиться у центрі уваги дослідників і практиків у галу-
зі психології та менеджменту. Це поняття має високий 
потенціал практичного застосування при вирішенні 
питань особистісного розвитку, кар’єрного зростання 
та ефективного управління персоналом підприємств. 
В Україні теж з’явилися дослідження з проблеми кон-
цептуалізації феномена емоційного інтелекту, а саме: 
його функцій [12], вивчення емоційного інтелекту як 
детермінанти внутрішньої свободи особистості [8] та 
як показника цілісного її розвитку [15].

Визначення поняття «емоційний інтелект» най-
відомішими дослідниками даного питання сформу-
льовані таким чином: 1) набір некогнітивних здібнос-
тей, компетенцій і навичок, пов’язаних із соціаль-
ними, емоційними та персональними і пов’язаними 
з виживанням спроможностями, які впливають на 
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здатність людини справлятися з вимогами і тиском 
зовнішнього середовища [1]; 2) здатність розуміти 
власні почуття та почуття інших людей, самого себе 
мотивувати, повністю керувати емоціями [4]; 3) здат-
ність відслідковувати почуття та емоції свої та інших 
людей, розрізняти їх та використовувати для скеро-
вування думок та дій [6]. 

Однак використання слова «здатність» допус-
кає дві можливості його трактування – як науково-
го поняття «здатність» [13; 14] і як більш розмитого 
поняття «компетенція», тобто вміння і навички що-
небудь робити [3; 5]. Перший варіант трактування 
означає, що емоційний інтелект є одним із видів ін-
телектуальних здібностей. Віднесення до категорії 
інтелектуальних здібностей передбачає, що важливу 
роль у його розвитку відіграють природні задатки. 
При цьому їх роль повинна бути предметом спеці-
альних досліджень і враховуватися при розвитку (на-
вчанні) емоційного інтелекту [6].

Інший аспект такого трактування пов’язаний із 
необхідністю його розрізнення від інших видів інте-
лектуальних здібностей – когнітивного, практичного 
і творчого інтелекту [16].

Очевидна специфіка емоційного інтелекту по-
лягає в тому, що він забезпечує переробку 
емоційно-забарвленої інформації. Це дозво-

ляє провести відносно зрозумілу межу між емоційним 
і когнітивним інтелектом, а також, частково, і творчим 
інтелектом. Однак при цьому залишається відкритим 
питання про відмінність з практичним інтелектом, 
оскільки останній включає в себе й елементи емоцій-
ного інтелекту. Вирішення цієї проблеми відтворено 
в «змішаних» моделях емоційного інтелекту, в яких 
поряд із елементами емоційного інтелекту присутні й 
елементи практичного інтелекту [10]. 

У цілому слід зазначити, що розглянута вище 
класифікація інтелектуальних здібностей, включа-
ючи і виокремлення як самостійного їх виду власне 
емоційного інтелекту, викликає дискусії серед акаде-
мічних дослідників. Однак саме по собі це не виклю-
чає необхідності його вивчення.

Основним підсумком досліджень емоційного 
інтелекту стало включення його в перелік «спеці-
альних, професійних навичок» (hard skills) сучасного 
менеджера [3]. Крім того, останнім часом все біль-
шої популярності набуває точка зору, що емоційний 
інтелект є важливим не лише для менеджерів, але і 
для будь-якого співробітника майбутнього як варіант 
«універсального досвіду» (soft skill). 

На відміну від традиційного для англомовної лі-
тератури поділу трудових навичок на «soft» і «hard» в 
останніх моделях компетенцій пропонується розріз-
няти три групи навичок: 

1) екзистенційні (мета-навички); 
2) крос-контекстні (в моделі 4К в неї включають 

комунікації, креативність, критичне мислен-
ня та колаборації);

3) контекстні (спеціалізовані) 

У цій класифікації експерти включають емоцій-
ний інтелект у першу групу навичок поряд з такими, 
як здатність ставити і досягати мети, здатність вчи-
тися, здатність до рефлексії тощо.

Відзначимо, що оцінка емоційного інтелекту 
тільки як універсального «soft», або екзистен-
ціального досвіду, виводить його дослідження 

за межі конкретної професійної діяльності. Однак 
можна очікувати, що роль цього досвіду залежить від 
змісту професійної діяльності. Наприклад, у професі-
ях соціономічного типу [5], що вимагають активного 
спілкування і взаємодії з оточуючими людьми, емо-
ційний інтелект може виступати і як «hard skill», або 
контекстна (спеціалізована) навичка.

У нашому дослідженні ми спиралися на перше 
трактування, тобто на розуміння емоційного інте-
лекту як одного із видів інтелектуальних здібностей. 
Саме таке розуміння викладено в роботах провідних 
дослідників емоційного інтелекту [6]. Крім того, по-
няття «здібності» в дослідженнях з психології праці 
має усталений зміст, що дозволяє розглядати емоцій-
ний інтелект як одну із професійних здібностей [9].

Відмінності між існуючими моделями ком-
петенцій менеджерів визначаються відмінностями 
в систематизації професійних ролей. Ілюстрацією 
можуть служити моделі компетенцій Д. Ульріха і 
його колег, які отримали широку популярність [11]. 
Дана модель включає в себе чотири організаційні та 
одну індивідуальну компетенцію, що випливають з 
необхідності нового стратегічного позиціонування 
менеджера. До складу організаційних компетенцій 
включені такі професійні ролі: «лідер змін» (change 
champion), «прихильник технологій» (technology 
proponent), «інноватор і інтегратор у сфері управлін-
ня людськими ресурсами» (HR-innovator & integrator) 
і «будівельник можливостей» (capability builder). До 
індивідуальних компетенцій віднесена роль «акти-
віст, що заслуговує на довіру» (credible activist).

Метою дослідження є обґрунтування теоре-
тико-методологічних положень і розробка науково-
практичних рекомендацій щодо формування емоцій-
ної компетенції менеджерів та її оцінки. 

Завданнями дослідження є: 
 узагальнення теоретичних аспектів форму-

вання емоційної компетенції менеджерів та її 
оцінки; 

 проведення діагностики рівня сформованості 
емоційного інтелекту у студентів-менеджерів 
за допомогою Роттердамської шкали емоцій-
ного інтелекту; 

 визначення ролі емоційного інтелекту у прак-
тичній діяльності менеджерів-практиків. 

У дослідженні застосовувалися методи соціо-
логічного опитування. Емпіричне дослідження скла-
далося з двох етапів. На першому етапі була прове-
дена діагностика рівня сформованості емоційного 
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інтелекту у студентів, за допомогою методики Рот-
тердамської шкали емоційного інтелекту (REIS) [7].  
К. Пекаа, А. Беккер, Д. ван де Лінден і М. Борн (Peka-
ar K. A., Bakker A. B., Van der Linden D., Born M. Ph.) 
запропонували методику оцінки для вимірювання 
емоційних компетенцій, враховуючи чотири скла-
дові: 1) ідентифікація власних емоцій, 2) розуміння 
емоцій інших людей, 3) управління і 4) використання 
емоцій для досягнення поставленої мети [10; 11]. Тре-
тій і четвертий блок тверджень дозволяють оцінити 
сформованість емоційної компетенції респондента. 

У вибірку ввійшли студенти, які навчаються за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» у Житомир-
ському державному університеті ім. І. Франка, 

Поліському національному університеті та Держав-
ному університеті «Житомирська політехніка». У до-
слідженні взяло участь 136 осіб, з них 55,6% – жінок, 
44,4% – чоловіків; середній вік опитаних – 22 роки.

На другому етапі сформовано вибірку, що вклю-
чає 40 експертів, для якої було проведено дистанцій-
не опитування щодо ролі емоційного інтелекту в про-
фесійній діяльності менеджера. До складу цієї групи 
респондентів були включені менеджери підприємств 
м. Житомира, чиє керівництво було зацікавлене в ре-
зультатах подальшого дослідження. За своїми демо-
графічними та професійними характеристиками ця 
група мала такі характеристики: вік респондентів від 
30 до 51 року (середній вік 35 років); 90,1% респонден-
тів – жінки і 9,9% – чоловіки; стаж роботи респонден-
тів за професією: один–три роки – 34,1%, три–п’ять 
років – 31,1%, понад п’ять років – 34,8%; сфера діяль-
ності: виробництво – 20,6%, комунікації – 19,6%, охо-
рона здоров’я – 16%, послуги – 15%, торгівля – 12,7%, 
громадське харчування – 9,5% та інше – 6,6%.

Опитування групи експертів-менеджерів вклю-
чало такі процедури:

 оцінку за 7-бальною шкалою необхідності 
основних видів інтелектуальних здібностей 
для успішної роботи менеджера;

 ранжування за ступенем важливості для 
успішної роботи менеджера структурних 
компонентів емоційного інтелекту;

 виділення та ранжування типових професій-
них завдань, при вирішенні яких менеджеру 
насамперед необхідний емоційний інтелект.

При статистичній обробці отриманих даних ви-
користовувалася програма SPSS 25.0.

Результати дослідження емоційного інтелекту 
за допомогою методики Роттердамської шкали емо-
ційного інтелекту (REIS) у групі студентів наведено в 
табл. 1. 

За результатами проведеного авторами дослі-
дження найвищий показник середнього значен-
ня – ідентифікація власних емоцій, найнижчий –  

використання емоцій для досягнення поставленої 
мети. Це відображає недостатню сформованість емо-
ційної компетенції у студентів у цілому. Максимальне 
значення першого блоку у твердженні: «Я можу іден-
тифікувати свої власні емоції», другого – «Я можу 
співчувати людям, які оточують мене», третього –  
«Я контролюю власні емоції», четвертого – «Я знаю, 
що зробити, щоб поліпшити настрій людей» і «Я в 
змозі заспокоїти інших». Використання даної мето-
дики дозволило оцінити емоційну компетентність 
магістрантів, виявило найбільш несформовану скла-
дову емоційного інтелекту – використання емоцій 
для досягнення поставленої мети.

Умови роботи, що постійно змінюються, її ін-
тенсивність і напруженість практично в усіх сферах 
діяльності висувають нові вимоги до професійної 
компетенції студентів. Однією із найважливіших 
складових стає емоційна компетенція працівника, що 

Таблиця 1

Сформованість емоційних компетенцій у магістрантів

№ питання 
в анкеті

Ідентифіка-
ція емоцій

№ питання 
в анкеті

Розуміння 
емоцій

№ питання 
в анкеті

Управління 
емоціями

№ питання 
в анкеті

Емоції для 
досягнення 

цілей

1 3,73 8 3,30 15 3,45 22 2,91

2 3,87 9 3,17 16 3,20 23 3,05

3 3,83 10 3,30 17 3,35 24 3,08

4 3,81 11 3,83 18 3,27 25 2,91

5 3,77 12 3,35 19 3,33 26 3,43

6 3,83 13 3,31 20 3,29 27 3,13

7 3,53 14 3,24 21 3,34 28 3,43

Середнє 
значення 3,73 3,36 3,32 3,19

Джерело: авторська розробка.
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дозволяє співробітникові використовувати знання 
щодо своїх емоцій та оточуючих не тільки для управ-
ління емоціями, а й для вибудовування соціальної 
взаємодії для досягнення зазначених цілей. Профе-
сійну компетентність необхідно розвивати кожному 
студенту, який планує стати справжнім професіона-
лом, опановуючи емоційну компетенцію. Діагности-
ка рівня компетентності співробітника з використан-
ням, у тому числі Роттердамської шкали емоційного 
інтелекту (REIS), дозволяє врахувати несформовані 
складові емоційної компетенції та забезпечити від-
повідне навчання студентів у цьому напрямі.

Результати опитування експертів – практиків-
менеджерів поділені на три частини. Перша 
частина розробленої анкети стосувалася оцін-

ки необхідності основних видів інтелекту для успіш-
ної роботи менеджера. За результатами нами зробле-
но висновок про те, що менеджери високо оцінюють 
необхідність всього комплексу інтелектуальних зді-
бностей, і ця оцінка не є достатньо диференційова-
ною (табл. 2).

Таблиця 2

Оцінка необхідності основних видів інтелекту  
для успішної роботи менеджера

Вид інтелектуальних  
здібностей М Min Max SD

Емоційний інтелект 6,36 5 7 0,77

Практичний інтелект 5,86 4 7 0,96

Творчий інтелект 5,68 3 7 0,83

Когнітивний інтелект 5,56 2 7 1,05

Джерело: авторська розробка.

У наступному пункті опитувальника респон-
дентам пропонувалося проранжувати структурні 
компоненти емоційного інтелекту за ступенем їх 
важливості для успішної роботи менеджера. Резуль-
тати ранжування показали, що в менеджерів відсутні 
єдині уявлення щодо ролі окремих структурних ком-
понентів емоційного інтелекту в професійній діяль-
ності (табл. 3).

При цьому як найбільш важливий респонденти 
зазначають компонент «розуміння емоцій» і як най-
менш важливий – «використання емоцій для при-
йняття рішень». Отже, за високої загальної оцінки 
необхідності емоційного інтелекту для успішної ро-
боти менеджери недостатньо розрізняють роль його 
окремих структурних компонентів.

В останньому пункті опитувальника респон-
дентам пропонувалося скласти і проранжувати спи-
сок конкретних професійних завдань, при вирішен-
ні яких емоційний інтелект найбільш затребуваний. 
Отримані результати наведено в табл. 4. 

Крім перерахованих у табл. 4 завдань, респон-
денти згадували також такі професійні завдання, як 
«побудова бесіди щодо звільнення» (6,0%), «прове-
дення публічних виступів» (6,1%) та «підтримка про-
ведених інновацій» (4,0%).

Аналіз відповідей свідчить про те, що керівники 
виділяють досить широке коло професійних завдань, 
успішне вирішення яких вимагає участі емоційного ін-
телекту. Більшість цих завдань пов’язані з виконанням 
традиційних функціональних обов’язків менеджера. У 
цілому, незалежно від типу виділених професійних за-
вдань, їх об’єднує те, що всі вони реалізуються в ситу-
аціях спілкування та взаємодії зі співробітниками, що, 
в кінцевому підсумку, визначає важливу роль емоцій-
ного інтелекту в їх успішному вирішенні.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження зро-

блено такі висновки:
1. Професійну компетентність необхідно роз-

вивати кожному студенту, оволодіваючи емоційними 
компетенціями. Діагностика рівня компетентності 
магістрантів з використанням методики Роттердам-
ської шкали емоційного інтелекту (REIS) дозволила 
виявити несформовані складові емоційної компетен-
ції та в майбутньому забезпечити відповідне навчан-
ня для розвитку в цьому напрямі.

2. Результати опитування показали, що мене-
джери підприємств високо оцінюють роль емоційно-
го інтелекту у своїй професійній діяльності. Водночас 
вони не до кінця усвідомлюють відмінність емоцій-

Таблиця 3

Ранжування структурних компонентів емоційного інтелекту за ступенем їх важливості  
для ефективної роботи менеджера

Структурний компонент емоційного інтелекту
Частота відповіді

1 місце 2 місце 3 місце 4 місце

Розуміння емоцій 35,9 26,4 33,8 4,2

Сприйняття емоцій 31,8 17,9 12,3 36,8

Управління емоціями 25,1 30,8 27,6 15,9

Використання емоцій при прийнятті рішень 12,0 23,9 20,6 43,1

Джерело: авторська розробка.
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ного інтелекту від інших видів інтелектуальних зді-
бностей і роль окремих його структурних елементів.

3. Результати опитувань виявили певне проти-
річчя. З одного боку, типовим для студентів є серед-
ній рівень сформованості емоційного інтелекту, а з 
іншого, – менеджери-практики високо оцінюють роль 
емоційного інтелекту у професійній діяльності. На-
явність цього розриву має два можливі варіанти по-
яснення: 1) висока оцінка керівниками-управлінцями 
ролі емоційного інтелекту спирається на традиційні 
уявлення про зміст і засоби виконання управлінської 
діяльності; 2) середній рівень сформованості емоцій-
ного інтелекту у студентів є результатом недостатньо-
го його розвитку за допомогою навчальних програм.

Перспективи подальших досліджень ми ба-
чимо в тому, щоб вивчити роль емоційного 
інтелекту в типових представників менедже-

рів в освіті (наприклад, представників ректорату) і 
менеджерів у IT-сфері (наприклад, керівників сфери 
IT). Порівняння цих професійних груп дозволить 
точніше зрозуміти роль емоційного інтелекту як про-
фесійно важливої якості для керівників різних сфер 
діяльності.                    
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2000. № 5. С. 100–103.

16. Хлевная Е. А., Киселева Т. С. Эмоциональный интел-
лект руководителя в бизнес-процессах организа-
ции : монография. М: ИНФРА-М, 2019. 259 с.

Таблиця 4

Перелік професійних завдань, при вирішенні яких потрібен емоційний інтелект

Професійні завдання керівника
Частота згадувань

1 місце 2 місце 3 місце Усього 

Співбесіда з кандидатами на посади 40,7 21,4 8,3 70,1

Розв’язання конфліктних ситуацій 14,2 8,3 31,7 55,3

Побудова відносин зі співробітниками та власниками  
підприємства 25,4 12,3 13,4 51,3

Мотивація підлеглих 6,3 5,1 29,1 38,5

Навчання та розвиток персоналу 4,5 16,8 21,4 38,8

Оцінка персоналу 10,3 8,6 11,2 31,6

Взаємодія з постачальниками 10,2 4,2 6,2 20,4

Адаптація персоналу 4,2 6,2 6,2 18,5

Джерело: авторська розробка.
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СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 
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Журавель О. В., Мамонтенко Н. С. Система динамічного контролінгу в управлінні зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства

Система динамічного контролінгу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю – це вид управлінської діяльності, що визначає перспективи 
розвитку та майбутній стан зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Концепція системи динамічного контролінгу в управлінні зовніш-
ньоекономічною діяльністю підприємства потребує використання автоматизованих методів управлінського аналізу, що виражається в широ-
кому використанні різноманітних економіко-математичних моделей, які враховують специфіку конкретного підприємства. У рамках пропонова-
ної концепції завданням системи динамічного контролінгу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства як процесу є вироблення 
комплексу заходів у вигляді послідовних організаційно-економічних етапів розробки керуючого впливу, необхідного для досягнення поставлених 
цілей функціонування підприємства. До цих цілей належать: збір, обробка, інтерпретація та зберігання інформації; вироблення управлінського 
рішення; планування керуючого впливу; передача керуючого впливу на об’єкт; контроль виконання; аналіз результатів виконання ухвалення рі-
шення. Необхідна умова для досягнення повної ефективності системи контролінгу управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства –  
це якісне здійснення зворотного зв’язку в процесі управління, що досягається шляхом алгоритмізації й автоматизації управлінського аналізу.
Ключові слова: контролінг, управління, динамічний контролінг, управління підприємством.
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