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ЗАВДАННЯ КОНТРОЛІНГУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

TASK OF CONTROLLING IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT

АНОТАЦІЯ
Виявлення причин виникнення кризових явищ та зростан-

ня ризиків банкрутства суб’єктів господарювання, досліджен-
ня факторів, які впливають на прийняття ефективних управ-
лінських рішень щодо уникнення кризи або в ході проведення 
антикризових заходів, є важливими завданнями антикризового 
управління. Будь-яка управлінська система потребує певного 
інформаційного забезпечення та створює умови для отриман-
ня необхідної та неупередженої інформації. Для розроблення 
управлінських рішень щодо уникнення або виходу з кризової 
ситуації необхідне застосування актуальних підходів до управ-
ління та розроблення інструментів їх упровадження, які дадуть 
змогу своєчасно отримати сигнали про можливе виникнення 
кризової ситуації на підприємстві, з’ясувати причини економіч-
них проблем, що ускладнюються, забезпечити інформаційну 
підтримку управлінських рішень керівництва, запобігти нега-
тивним кризовим тенденціям з орієнтацією на перспективу. Від-
повідно, значення контролінгу в системі антикризового управ-
ління зростає та потребує більшої уваги як із боку виведення 
суб’єктів господарювання з кризового стану, так і для подаль-
шого їх розвитку. Автором досліджено сутність та визначено 
завдання контролінгу в антикризовому управлінні. Отримані 
результати дослідження дадуть можливість керівництву під-
приємства використовувати контролінг на кожній стадії кризо-
вого стану суб’єкта господарювання для прийняття ефектив-
них управлінських рішень у системі антикризового управління.

Ключові слова: криза, антикризове управління, контр-
олінг, облікова інформація, управлінський облік, суб’єкти гос-
подарювання, бухгалтерський облік, звітність.

АННОТАЦИЯ
Выявление причин возникновения кризисных явлений 

и рост рисков банкротства субъектов хозяйствования, ис-
следование факторов влияющих на принятие эффективных 
управленческих решений по предотвращению кризисов или 
в действиях антикризисных мероприятий являются важными 
задачами антикризисного управления. Любая управленческая 
система требует определенного информационного обеспече-
ния и создает условия для получения необходимой и объек-
тивной информации. Для разработки управленческих реше-
ний по предотвращению или выходу из кризисной ситуации 
необходимо применение актуальных подходов к управлению 
и разработке инструментов их внедрения, которые дадут воз-
можность своевременно получить сигнал о возможном воз-
никновении кризисной ситуации на предприятии, выяснить 
причины экономических проблем, которые усложняются, обе-
спечат информационную поддержку управленческих решений 
руководства, смогут предотвратить негативные кризисные 
тенденции с ориентацией на перспективу. Соответственно, 
значение контроллинга в системе антикризисного управления 
растет и требует большего внимания как со стороны выхода 
субъектов хозяйствования из кризисного состояния, так и для 
дальнейшего их развития. Автором исследована сущность и 
определены задания контроллинга в антикризисном управ-
лении. Полученные результаты исследования дадут возмож-
ность руководству предприятия использовать контроллинг на 
каждой стадии кризисного состояния субъекта хозяйствования 
для принятия эффективных управленческих решений в систе-
ме антикризисного управления

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, 
учетная информация, контроллинг, управленческий учет, пред-
приятие, бухгалтерский учет, отчетность.

АNNOTATION 
Identifying the causes of crisis phenomena and increasing the 

risks of bankruptcy of business entities, studying the factors that 
influence the adoption of effective management decisions to avoid 
a crisis or in the course of anti-crisis measures is an important task 
of anti – crisis management. Any management system requires 
certain information support and creates conditions for obtaining the 
necessary information. In order to develop management decisions 
to avoid or overcome a crisis situation, it is necessary to apply top-
ical approaches to management and development of tools for their 
implementation, which will enable timely receipt signals about the 
possible emergence of a crisis situation at the enterprise, find out 
the causes of complicated economic problems, provide informa-
tion support for managerial management decisions, prevent neg-
ative crisis trends with a forward-looking perspective. Accordingly, 
the importance of controlling in the system of anti-crisis manage-
ment increases and requires more attention both from the side of 
the withdrawal of economic entities from the crisis state and for 
their further development. The author investigated the essence 
and defined the task of controlling in anti-crisis management.  
The obtained results of the study will enable the management of 
the enterprise to use controlling at each stage of the crisis state of 
the entity in order to make effective management decisions in the 
system of anti – crisis management.

Keywords: crisis, anti-crisis management, accounting infor-
mation, controlling, management accounting, business entities, 
accounting, reporting, abstract.

Постановка проблеми. Підприємство у сво-
єму розвитку проходить декілька стадій. Такі 
стадії життєвого циклу, як стагнація і пере-
будова, окреслюють кризовий стан, управлін-
ня яким має специфічні особливості і змушує 
керівництво підприємства шукати нові інстру-
ментарії планування й управління. Управлін-
ня бізнес-процесами вимагає комплексного 
вирішення численних проблем, зумовлених 
зовнішніми і внутрішніми факторами. Одним 
з основних внутрішніх факторів невизначе-
ності для керівника є неповна інформація як 
про поточний стан, так і про перспективи роз-
витку підприємства, тому потрібні актуальні 
підходи до управління та інструменти їх упро-
вадження, які дадуть змогу своєчасно отрима-
ти сигнали про можливе виникнення кризової 
ситуації на підприємстві, з’ясувати причини 
економічних проблем, що ускладнюються, за-
безпечать інформаційну підтримку управлін-
ських рішень керівництва, зможуть запобігти 
негативним кризовим тенденціям з орієнтаці-
єю на перспективу.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами впровадження та розвитку контр-
олінгу займалися як зарубіжні, так і вітчизняні 
науковці. Х.Й. Фольмут , А. Дайле, Р.С. Ка-
план, Е. Майєр, Р. Манн, Д. Хан, П. Хорват 
є засновниками концепції контролінгу. Сучас-
ні проблеми розвитку та впровадження контр-
олінгу досліджували О.О. Ананькіна, І.Є. Да-
видович, Н.Г. Данилочкіна, О.О. Дегтярьова,  
О.М. Кармінський, Н.Д. Бабяк, Ю.І. Башкато-
ва, Терещенко, П.О. Куцик та ін.

Мета статті полягає у розвитку теоретичних 
засад контролінгу та розробленні його завдань  
в антикризовому управлінні.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У разі настання кризових ситуацій наявні за-
соби досягнення цілей стають неадекватними, 
внаслідок чого виникають непередбачувані си-
туації та проблеми. Запобігти або здолати пері-
од непередбачуваності існування в економічно-
му середовищі підприємство може тільки тими 
методами і прийомами сучасного менеджмен-
ту, які не втратять своєї актуальності в період 
кризи. Передусім йдеться про цілеспрямоване 
управління на майбутнє, на досягнення бажа-
ного стану зі збереженням ключових параме-
трів підприємства як системи. 

Зміна зовнішніх умов функціонування під-
приємств призвела до появи контролінгу як 
концепції системи управління, що ґрунтується 
на безперервному відстеженні тенденцій роз-
витку підприємства за методикою виявлення 
слабких сигналів кризи та аналізі можливих 
їх наслідків. Так, планування за окремими ас-
пектами діяльності трансформувалося у комп-
лексне програмно-цільове, управління збутом 
і продажами – у маркетинг, бухгалтерський і 
управлінський облік – у систему контролю і ре-
гулювання.

Вікіпедія визначає контролінг (англ. сont- 
rolling) як міжфункціональний напрям управ-
лінської діяльності, який завдяки цілеспрямо-
ваним збору, обробці та альтернативному ін-
терпретуванню отриманої інформації допомагає 
у процесі прийняття управлінських рішень, го-
ловною метою котрих є досягнення оптимальної 
узгодженості рівня розвитку прибутковості під-
приємства [1].

Концепція контролінгу охоплює широкий 
спектр технологій управління, загальними ри-
сами яких є формалізація цільових показників, 
планування і контроль досягнення цілей. Засто-
сування цієї концепції до тієї чи іншої сфери 
управління підприємством нерідко веде до по-
будови особливої методології, яка набуває само-
стійного значення. Такими складниками контр-
олінгу є бюджетування (фінансово-економічний 
контролінг), стратегічний контролінг (BSC), 
контроль персональних показників (KPI), сис-
теми оперативного контролінгу.

Існують два підходи до контролінгу [2–5]. 
В одному підході контролінг ототожнюють 
з управлінським обліком у широкому його ро-

зумінні. Управлінський облік за такого підхо-
ду визначають як інформаційну систему, що 
всебічно охоплює зовнішнє і внутрішнє серед-
овище, забезпечує менеджмент необхідною для 
прийняття рішень інформацією. З погляду тео-
рії управління (другий підхід) контролінг є за-
собом забезпечення зворотного зв’язку в систе-
мі управління підприємством. Тобто контролінг 
забезпечує вибір цільових показників, здійснює 
збір інформації про фактичний стан справ, ви-
значає відхилення від вибраного курсу та ініці-
ює прийняття рішень щодо усунення відхилень.

У рамках управлінської концепції завдання 
контролінгу можна представити так:

у плануванні:
а) формування загальної методики оператив-

ного і стратегічного планування на підприєм-
стві: виділення об’єктів, визначення часових 
горизонтів та інтервалів, вибір форм та інстру-
ментів планування;

б) розроблення спільно з управлінською лан-
кою стратегічних планів підприємства та їх об-
ґрунтування;

в) інформування структурних підрозділів 
про планові параметри, що задаються, і кон-
сультування під час складання ними оператив-
них планів;

г) своєчасне коригування планів за змін 
у системі цілей, зовнішніх і внутрішніх умов 
функціонування підприємства;

у контролі:
а) розроблення системи моніторингу досяг-

нень як стратегічних, так і тактичних цілей ді-
яльності підприємства, визначення меж контр-
олю («критичних» зовнішніх і внутрішніх 
умов, «вузьких і слабких» місць), складання 
переліку підконтрольних показників (індикато-
рів досягнення стратегічних цілей відповідно до 
поточних цілей із виділенням підконтрольних 
у центрах відповідальності), розроблення форм 
контрольної звітності, визначення контрольних 
періодів; 

б) порівняння фактичних підконтрольних 
показників центрів відповідальності з планова-
ними і визначення допущених відхилень; 

в) виявлення причин зафіксованих відхи-
лень і винних осіб; 

г) попередній і поточний контроль для при-
йняття менеджерами превентивних заходів 
щодо усунення причин можливих відхилень;

в аналізі: 
а) аналіз стратегічного розвитку підприєм-

ства з урахуванням усіх зовнішніх і внутріш-
ніх умов його функціонування для своєчасного 
виявлення тенденцій і закономірностей розви-
тку керованих об’єктів (STEEP-аналіз, SWOT-
аналіз, аналіз чутливості); 

б) прогнозний аналіз результатів роботи під-
приємства шляхом порівняння можливих варі-
антів рішення наявних проблем між собою або 
з фактичною інформацією; 

в) економічне оцінювання змін у розвитку 
керованих об’єктів відносно заданих параме-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Controlling&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Controlling&action=edit&redlink=1
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трів із використанням прийомів і методів, що 
забезпечують необхідну швидкість отримання 
результативних аналітичних показників (на-
приклад, метод розрахунку сум покриття); 

г) аналіз отриманих відхилень у разі вияв-
лення причинно-наслідкових взаємозв’язків 
між підконтрольними і кінцевими, результу-
ючими показниками діяльності для прийняття 
тактичних управлінських рішень і/або внесен-
ня поправок у стратегію підприємства до ви-
никнення оперативних недоліків;

д) своєчасне надання отриманої інформації 
управляючій системі, що забезпечує швидку 
реакцію на відхилення керованих процесів від 
заданих параметрів.

У рамках управлінської концепції завдання-
ми контролінгу є:

– визначення цілей діяльності;
– відображення визначених цілей у системі 

показників;
– установлення цільових значень на визна-

чений період (планування);
– регулярний контроль (вимірювання) фак-

тичних значень показників;
– аналіз і виявлення причин відхилень фак-

тичних значень показників від запланованих;
– прийняття управлінських рішень із мінімі-

зації відхилень.
Незалежно від підходів до трактування ці-

льовим завданням контролінгу є побудова на 
підприємстві ефективної системи прийняття, 
виконання, контролю й аналізу управлінських 
рішень.

Завдання контролінгу підлягають диферен-
ціації залежно від його виду за часовою озна-
кою – стратегічний або оперативний. Спільни-
ми завданнями для обох видів є:

– збір та обробка інформації, розроблення 
архітектури інформаційної системи;

– координація обміну інформацією, конт- 
роль у системі документообігу;

– аналіз відхилень та їх причин.
До спеціальних завдань стратегічного конт- 

ролінгу можна віднести такі: запровадження 

превентивних антикризових заходів; відстежен-
ня змін внутрішніх і зовнішніх умов діяльності 
підприємства; стратегічне планування; розро-
блення стратегічного плану розвитку підпри-
ємства; розроблення альтернативних стратегій, 
оцінювання інвестиційних рішень.

Спеціальними завданнями оперативного 
контролінгу є: підтримка визначеного рівня 
рентабельності та фінансової стійкості підпри-
ємства; виконання поточних управлінських 
рішень і коригуючих заходів; поточне плану-
вання; порівняльний аналіз конкурентів; скла-
дання управлінської звітності та її аналіз; ор-
ганізація управлінського обліку за окремими 
ділянками.

Висновки. Запобігти або здолати кризу 
в умовах невизначеності ринкового середови-
ща підприємство може тільки тими методами 
і прийомами сучасного менеджменту, які не 
втратять своєї актуальності в період кризи. Пе-
редусім йдеться про контролінг як цілеспрямо-
ване управління на майбутнє для досягнення 
бажаного стану зі збереженням ключових пара-
метрів підприємства як системи. 
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