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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У сучасній швидкозмінній українській економіці на 

машинобудівних підприємствах істотно підвищуються вимоги до 

оперативності отримання інформації, необхідної для прийняття управлінських 

рішень, тому адаптивне управління є найбільш ефективним в умовах 

нестабільної економічної ситуації та непередбачуваності ринку. Одночасно, 

оперативні дії повинні бути скоординовані та спрямовані на досягнення певних 

довгострокових цілей розвитку підприємства, для чого керівництво повинно 

правильно ідентифікувати стратегію підприємства та мобілізувати всі ресурси 

для досягнення поставлених стратегічних цілей. За допомогою ефективної 

системи контролінгу адаптивне управління здатне забезпечити 

конкурентоспроможність підприємства машинобудування, ефективну 

взаємодію з зовнішнім і внутрішнім середовищем та стійкий розвиток в 

довгостроковій перспективі. Система контролінгу дозволяє вирішувати в 

сукупності цілий ряд питань щодо стабільності бізнесу та його фінансів, 

конкурентоспроможності продукції, виявлення та приведення в дію наявних 

внутрішніх резервів, оперативне та ефективне впровадження інновацій, 

втілення в життя місії, стратегії розвитку підприємства тощо. Високий попит 

використання системи контролінгу в процесі адаптивного управління 

обумовлено її найважливішою якістю – гнучкістю до змін зовнішнього й 

внутрішнього середовища та умов господарювання.  

Вагомий внесок у дослідження проблем формування та функціонування 

системи контролінгу на підприємстві зробили такі зарубіжні вчені як Вебер Ю., 

Герасимов Б., Дайле А., Данилочкіна С.В., Кармінський А., Кюппер Х.-У., 

Лаута Ю., Майер Е., Манн Р., Рейхман Т., Хорват П., Цигилик І., Цюнда А., 

Шнейдер Д. та ін. Серед українських дослідників слід відмітити таких, як 

Бондарчук М.К., Будник Л.А., Вознюк Г.Л., Голяш І.Д., Грозний І.С., 

Загородний А.Г., Зборовська О.М., Каткова Н.В., Корінєв В.Л., Лепьохін О.В., 

Максишко Н.К., Міценко Н.Г., Петренко С.Н., Пуліна Т.В., Пушкар М.С., 

Стефаник І.Б., Сухарєва Л.А., Череп А.В., Швидка О.П., Шмиголь Н.М. та ін. 

Однак, аналіз робіт вітчизняних та іноземних науковців виявив дискусійність 

поглядів на формування та функціонування системи контролінгу в адаптивному 

управлінні підприємствами промисловості, зокрема не існує єдиного 

визначення системи контролінгу, набору її класифікаційних ознак, переліку 

етапів впровадження та факторів впливу на побудову, моделей формування й 

оцінювання ефективності. Таким чином, актуальність і об’єктивна необхідність 

подальшого розвитку питань щодо формування та функціонування ефективної 

системи контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості 

зумовила вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт 

кафедри обліку і економічного аналізу Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова за темою “Формування системи 

контролінгу на промислових підприємствах” (номер державної реєстрації 
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0117U004377, довідка про впровадження № 66-03/2210 від 10.06.2019 р.), у 

рамках якої особисто автором надано визначення поняття “система контролінгу” 

як економічної категорії, удосконалено організаційно-методичні підходи щодо 

формування системи контролінгу на промислових підприємствах, методичний 

підхід до оцінювання ефективності функціонування системи контролінгу, 

класифікацію факторів впливу на побудову та ефективне функціонування 

системи контролінгу, етапи впровадження системи контролінгу та підходи щодо 

забезпечення її функціонування.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних, методичних і практичних положень щодо формування та 

функціонування ефективної системи контролінгу в адаптивному управлінні 

підприємствами промисловості. 

Для досягнення мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

- уточнити сутність поняття “система контролінгу”; 

- розвинути змістовну характеристику системи контролінгу в контексті 

адаптивного управління;  

- оцінити діяльність підприємств машинобудування; 

- узагальнити існуючу практику та розвинути класифікацію побудови 

систем контролінгу на підприємствах машинобудування;  

- систематизувати та класифікувати фактори впливу на побудову та 

ефективне функціонування системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування; 

- обґрунтувати етапи впровадження системи контролінгу на 

підприємствах машинобудування;  

- узагальнити та розвинути підходи щодо забезпечення функціонування 

системи контролінгу підприємств машинобудування; 

- удосконалити організаційно-методичні підходи щодо формування 

системи контролінгу на підприємствах машинобудування; 

- удосконалити методичний підхід до оцінювання ефективності 

функціонування системи контролінгу. 

Об’єктом дослідження є процес формування та функціонування системи 

контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 

аспекти щодо формування та функціонування системи контролінгу в 

адаптивному управлінні підприємствами промисловості. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

дисертаційної роботи є об’єктивні економічні закони, категорії і поняття 

економічної науки, фундаментальні положення економічної теорії, прикладної 

економіки та теорії управління, результати наукових досліджень зарубіжних та 

вітчизняних учених з питань формування та функціонування системи 

контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами. Для досягнення 

визначеної мети застосовувався комплекс загальнонаукових та спеціальних 

методів: абстрактно-логічний метод, монографічний метод, метод індукції 

та дедукції – для визначення й узагальнення теоретико-методичних засад 

формування та функціонування системи контролінгу в адаптивному управлінні 
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(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3), а також формулювання висновків дослідження; метод 

аналогій, аналізу та синтезу – при порівнянні змістовних характеристик під час 

формулювання визначення поняття “система контролінгу”, оцінці ефективності 

функціонування системи контролінгу (підрозділ 1.2, 3.3); семантичний метод – 

для визначення дефініції “система контролінгу” (підрозділ 1.2); методи 

статистичного аналізу, графічний метод – для аналізу діяльності підприємств 

машинобудування та організації систем контролінгу на них (підрозділи 2.1, 

2.2); метод групування та ранжування – для виділення класифікаційних ознак 

побудови системи контролінгу, етапів впровадження системи контролінгу, 

факторів впливу на побудову та ефективне функціонування системи 

контролінгу, підходів щодо забезпечення функціонування системи контролінгу 

(підрозділи 2.2, 2.3, 3.1); метод абстрагування – для визначення основних 

складових системи контролінгу, для формування сукупності показників-

індикаторів, які забезпечать чітке формулювання стратегічних цілей 

підприємства та їх досягнення (підрозділи 1.3, 3.2). 

Інформаційну базу дослідження склали офіційні статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, річна фінансова й оперативна звітність 

підприємств машинобудування, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних 

вчених, інформаційні матеріали періодичних видань та інтернет-сайтів, 

результати власних напрацювань та спостережень. Економічні розрахунки 

виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних технологій 

обробки статистичних даних.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних основ і удосконаленні методичних підходів щодо формування та 

функціонування ефективної системи контролінгу в адаптивному управлінні 

підприємствами промисловості. Результати дослідження, що становлять 

наукову новизну, полягають у наступному:  

удосконалено:  

– організаційно-методичні підходи щодо формування системи 

контролінгу на підприємствах машинобудування, які, на відміну від існуючих, 

передбачають можливість адаптації системи контролінгу відповідно до 

масштабних цілей підприємства та використання збалансованої системи 

показників, яка, в свою чергу, дозволяє місцево (децентралізовано), швидко й 

адекватно реагувати на подразник, не залучаючи всі підрозділи підприємства, та 

включає в себе додатково екологічну, енергоефективну та суспільну складові;  

– методичний підхід до оцінювання ефективності функціонування 

системи контролінгу, який, на відміну від існуючих, передбачає визначення 

відхилень від цільових значень за індикаторами, які характеризують кожну 

перспективу, та дозволяє оцінювати ефективність кожної складової системи 

контролінгу в залежності від ступеня досягнення встановлених цілей за різними 

напрямами діяльності та по підприємству в цілому;  

набули подальшого розвитку:  

– категоріально-понятійний апарат терміну “система контролінгу”, який 

запропоновано розглядати як інтегративну сукупність взаємопов'язаних і 

взаємодіючих функціональних елементів, що має здатність до саморозвитку та 
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саморегулювання, яка забезпечує регуляцію діяльності усіх систем 

підприємства, реакцію на зміну умов внутрішнього й зовнішнього середовища 

та підтримку прийняття управлінських рішень, і спрямована на забезпечення 

стійкого розвитку суб’єкту бізнесу, та, на відміну від існуючих, відображає 

змістовність та призначення системи контролінгу, враховує сутнісні 

характеристики системи як такої та особливості підприємства, зокрема 

здатність до саморегуляції та саморозвитку, а також віддзеркалює сучасне 

бачення економічної науки на господарюючі суб’єкти; 

– змістовна характеристика системи контролінгу в контексті адаптивного 

управління, а саме система принципів побудови та функціонування системи 

контролінгу на підприємстві, яка, на відміну від існуючих, охоплює всі аспекти 

її формування та функціонування в умовах адаптивного управління, зокрема 

додано принципи детермінізму, аналізу і синтезу, інтерактивності, домінанти, а 

також удосконалено категоріально-понятійний апарат економічних досліджень 

шляхом введення до обороту понять “принцип креативності” та “принцип 

нейроекономіки”; 

– класифікація систем контролінгу на підприємствах машинобудування, 

яка, на відміну від існуючих, узагальнює та виділяє чотири класифікаційні 

ознаки, а саме механізм реалізації задач системи контролінгу, механізм 

підпорядкованості системи контролінгу, організаційна структура системи 

контролінгу та спосіб функціонування системи контролінгу;  

– класифікація факторів впливу на побудову та ефективне 

функціонування системи контролінгу на підприємствах машинобудування, які 

поділені на зовнішні (технологічні, економічні, ринкові, політичні, законодавчі, 

екологічні та соціальні) та внутрішні (виробничі, стратегічні, кадрові, 

організаційні, фінансові), та яка, на відміну від існуючих, дозволить чітко 

зорієнтуватися, своєчасно визначити ступінь ризику та адаптуватися до впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища при досягненні стратегічних цілей; 

– етапізація впровадження системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування, яка, на відміну від існуючих, представлена сукупністю 

впорядкованих у часі, взаємопов'язаних, об'єднаних у фази, етапи та процедури 

заходів, має логічну структуру, розкриває необхідну послідовність дій та є 

зрозумілою; 

– підходи щодо забезпечення функціонування системи контролінгу 

підприємств машинобудування, які, на відміну від існуючих, включають 

авторське визначення поняття “забезпечення системи контролінгу”, узагальнюють 

та виділяють його складові – організаційне, інформаційне (програмне, технічне, 

лінгвістичне), математичне, ресурсне (людське, матеріально-технічне, фінансове) 

та нормативно-правове забезпечення, які характеризуються та обґрунтовуються як 

взаємопов’язані, взаємозалежні та взаємообумовлені. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання авторських пропозицій, спрямованих на формування та ефективне 

функціонування системи контролінгу на підприємствах промисловості України. 

Основні результати дослідження знайшли практичне застосування у діяльності 

ДП “45 Експериментальний механічний завод” (довідка № 167/1 від 11.07.2018 р.), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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ТОВ “Смарт-Мерітайм Груп” (довідка № 114 від 28.08.2018 р.), КП “НВК “Іскра” 

(довідка № 264 від 24.09.2018 р.), ДП “Миколаївський суднобудівний завод” 

(довідка № 71 від 19.10.2018 р.), ТОВ ВКП “Респект Бізнес” (довідка № 18/83Д від 

10.12.2018 р.), ТОВ “ЕлеваторПромСервіс” (довідка № 98 від 12.12.2018 р.), 

ТОВ “МП “ЕнергоМаш” (довідка № 44 від 24.01.2019 р.). 

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі факультету економіки моря 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова при 

викладанні дисциплін “Внутрішньогосподарський контроль”, “Управлінський 

облік”, “Стратегічний облік”, “Стратегічне управління”, “Операційний 

менеджмент”, “Організація підприємницької діяльності в морегосподарському 

комплексі” (довідка № 66-01/290 від 16.01.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання 

актуального наукового завдання щодо формування та функціонування ефективної 

системи контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості. 

Усі основні наукові положення, висновки та пропозиції, які винесено на захист, 

одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, 

використано лише ті матеріали, які є результатом особистої роботи здобувача. 

Особистий науковий внесок дисертанта у наукові роботи, опубліковані у 

співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та отримали схвалення на всеукраїнських і міжнародних 

науково-практичних конференціях: ХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції “Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, 

державному та регіональному рівнях” (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 р.); 

4th International Scientific Conference “Modern Problems of Management: Economics, 

Education, Health Care and Pharmacy” (м. Oпoлe, Польща, 11-14 листопада 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 25-річчю 

Східноєвропейського університету “Фінансово-економічне та обліково-аналітичне 

забезпечення підприємницької діяльності” (м. Черкаси, 19-20 квітня 2017 р.); 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Обліково-аналітичне 

забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 27-28 квітня 2017 р.); 

VIII Міжнародній науково-технічній конференції “Інновації в суднобудуванні 

та океанотехніці” (м. Миколаїв, 11-13 жовтня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Стратегія підприємства: підприємницький контекст” 

(м. Київ, 16-17 листопада 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект” (м. Первомайськ, 

24-25 травня 2018 р.); XII Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми 

та перспективи розвитку підприємництва” (м. Харків, 30 листопада 2018 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки й результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 17 наукових працях, з них: 1 стаття у 

колективній монографії, 8 статей у наукових фахових виданнях України (із них 

3 статті у наукових фахових виданнях України, 5 статей у наукових фахових 

виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 8 тез 
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доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

6,24 друк. арк. (особисто автору належить 5,54 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається  

зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 210 

найменувань на 21 сторінках, 18 додатків на 51 сторінці. Загальний обсяг 

роботи становить 265 сторінки, з них основний текст викладений на 170 

сторінках. Робота містить 32 таблиці та 70 рисунків (8 сторінок – таблиці і 

рисунки, які повністю займають площу сторінки).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано її мету та завдання, визначено об’єкт і предмет, методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих 

результатів, подано відомості про апробацію та публікації.  

У першому розділі – “Науково-методичні аспекти формування та 

функціонування системи контролінгу в адаптивному управлінні 

підприємствами промисловості” – узагальнено теоретичні підходи до 

визначення сутності контролінгу; сформульовано власне бачення дефініції 

“система контролінгу”; розвинуто змістовну характеристику системи 

контролінгу в контексті адаптивного управління.  

В результаті аналізу та узагальнення дефініцій терміну “контролінг” 

виділено низку позицій для систематизації даної економічної категорії, а саме: 

концепція; система; підсистема системи управління; процес; функція 

управління; технологія управління; інструмент; філософія, образ мислення, 

мистецтво керівників. Вважаємо, що контролінг – це філософія керівників 

підприємства та концепція управління, а система контролінгу – інструмент 

забезпечення практичної реалізації контролінгу. 

Узагальнивши наукові погляди дослідників щодо формулювання системи 

контролінгу, а також зробивши декомпозицію цього поняття, зокрема 

проаналізувавши сутність понять “контролінг” і “система”, сформульовано 

власне бачення дефініції “системи контролінгу” як інтегративної сукупності 

взаємопов'язаних і взаємодіючих функціональних елементів, що має здатність 

до саморозвитку та саморегулювання, яка забезпечує регуляцію діяльності усіх 

систем підприємства, реакцію на зміну умов внутрішнього й зовнішнього 

середовища та підтримку прийняття управлінських рішень, і спрямована на 

забезпечення стійкого розвитку суб’єкту бізнесу. Зазначене розуміння 

відображає змістовність та призначення системи контролінгу; враховує сутнісні 

характеристики системи як такої та особливості підприємства, зокрема 

здатність до саморегуляції та саморозвитку, а також віддзеркалює сучасне 

бачення економічної науки на господарюючі суб’єкти. 

На основі досліджень науковців, розвинуто змістовну характеристику 

системи контролінгу в контексті адаптивного управління: 1) виділено основні 

завдання системи контролінгу в адаптивному управлінні; 2) узагальнено 

існуючу практику та сформовано перелік основних функцій системи 

контролінгу – інформаційна, обліково-контрольна, аналітична, управлінська, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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координаційна, планування, спеціальна, інтеграція, прогнозна, консультативна, 

мотивація, адаптація, крім того, додано ще одну функцію – звітна; 3) визначено 

елементи системи контролінгу – інформація, технічне та програмне 

забезпечення управління інформаційними потоками, інтелектуальний капітал, 

планування, контроль, аналіз, облік, моніторинг – та встановлено їх 

взаємозв’язок. 

З метою відображення суттєвих характеристик системи контролінгу 

вивчено різнопланову наукову літературу, зокрема з економіки, теорії систем та 

іншої, що дозволило сформувати систему її принципів. Так, до 

загальноприйнятих принципів системи контролінгу додано принципи 

детермінізму (всі реакції системи контролінгу мають свою причину, тобто 

обумовлені дією подразників), аналізу і синтезу (на основі аналізу й синтезу 

сигнальної інформації, яка надходить до системи контролінгу, здійснюється її 

діяльність), інтерактивності (від структурних підрозділів підприємства 

надходять сигнали до системи контролінгу щодо ефективності їх реакції на 

умови зміни навколишнього середовища), домінанти (в кожний момент 

переважає певний варіант рішення для заданих умов). Крім того, удосконалено 

категоріально-понятійний апарат економічних досліджень шляхом введення до 

обороту понять “принцип креативності” як здатності системи контролінгу 

адаптивно реагувати на потребу нових підходів в її функціонуванні, які 

виражаються в творчій здібності доводити до практичного результату висунуті 

ідеї (швидко вирішувати проблемні ситуації нетрадиційними способами) та 

“принцип нейроекономіки” – прийняття економічних рішень, що відповідають 

цілям підприємства, в умовах ризику та очікуваної цінності винагороди, 

особливо якщо її отримання відкладено у часі.  

У другому розділі – “Дослідження систем контролінгу на підприємствах 

машинобудування України” – проведено аналіз діяльності підприємств 

машинобудування; виявлено взаємозв’язок фінансового стану підприємств 

машинобудування з наявністю на них системи контролінгу або її елементів; 

виділено кваліфікаційні ознаки побудови системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування; запропоновано перелік зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу на побудову та ефективне функціонування системи контролінгу та 

проведено їх ранжування за ступенем впливу.  

Аналіз стану підприємств машинобудування протягом 2013-2018 рр. 

показав, що частка машинобудівних виробництв складала 8 % загального 

обсягу випуску промислової продукції України, який в 4 рази менший світового 

рівня. Найбільшу питому вагу серед продукції машинобудування займали 

машини і устаткування, а також автотранспортні засоби, причепи, 

напівпричепи тощо. На підприємствах машинобудування протягом 2014-

2015 рр. спостерігалося стрімке зниження платоспроможності. Проте вони 

поступово адаптовувалися до змін зовнішнього середовища, що призвело до 

зменшення збитковості діяльності і отримання прибутків у 2017-2018 рр.  

Практичні дослідження систем контролінгу відбувалися на наступних 

підприємства машинобудування України: ТОВ “ЕлеваторПромСервіс”, ДП “45 
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Експериментальний механічний завод”, КП “НВК “Іскра”, ТОВ ВКП “Респект 

Бізнес”, ТОВ “Смарт-Мерітайм Груп”, ДП “Миколаївський суднобудівний 

завод”, ТОВ “МП “ЕнергоМаш”. На основі проведеного аналізу ефективності 

діяльності встановлено закономірності – якщо хоча б окремі функції системи 

контролінгу виконуються працівниками підприємств, то такі підприємства є 

ліквідними, фінансово незалежними та прибутковими; якщо відсутні елементи 

системи контролінгу, то це негативно відображається на їх фінансовому стані. 

Аналіз досвіду організації контролінгової діяльності на підприємствах 

машинобудування дозволив виділити класифікаційні ознаки побудови системи 

контролінгу, а саме механізм реалізації задач системи контролінгу 

(самоконтролінг; відділ контролінгу у складі фінансового департаменту; відділ 

контролінгу як окремого структурного підрозділу підприємства; аутсорсинг; 

косорсинг), механізм підпорядкованості (вищестоящому органу; правлінню 

(генеральному директору); виконавчим органам (фінансовому директору)), 

організаційна структура (лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, 

лінійно-штабна, інші) та спосіб функціонування (централізованого та 

децентралізованого типу). Підприємству необхідно обирати такі варіанти 

побудови системи контролінгу, які будуть адекватно вписуватися в його 

організаційну структуру, забезпечувати ефективність системи контролінгу, 

мінімізувати можливі конфлікти та зводити до мінімуму аргументи проти 

впровадження концепції контролінгу. 

Установлено, що побудова та ефективне функціонування системи 

контролінгу підприємства машинобудування знаходяться під впливом 

комплексу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, тому, на основі 

вивчення літературних джерел теоретичного та практичного характеру, а також 

в результаті проведеного опитування серед керівників та інших спеціалістів 

підприємств машинобудування визначено їх перелік (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Фактори впливу на побудову та ефективне функціонування системи 

контролінгу на підприємствах машинобудування 
Примітка: розроблено автором  

Фактори впливу на побудову та 

ефективне функціонування системи 

контролінгу Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

Технологічні (нові інформаційні технології; нові види 

виробів та технологічних процесів) 

Економічні (економічна ситуація в країні; матеріальне 

благополуччя населення) 

Ринкові (ринки збуту, постачання, праці; фінансовий ринок) 

Політичні (політична ситуація в країні; довгострокові 

економічні та соціальні програми уряду країни) 

Законодавчі (закони та нормативні акти) 

Екологічні (вимоги екологічного законодавства; стан 

природних ресурсів держави; зростання рівня екологічної 

свідомості та соціальної відповідальності) 

Соціальні (статевовікова структура населення; рівень 

освіти, культурне середовище та моральні цінності, релігія; 

розвиток соціальної сфери) 

Виробничі (виробничі потужності 

підприємства; виробнича програма) 

Стратегічні (фінансові результати; 

заготівельно-збутові процеси) 

Кадрові (стан управлінського 

персоналу підприємства; стан 

персоналу системи контролінгу) 

Організаційні (організація роботи 

підприємства; організація роботи 

системи контролінгу) 

Фінансові (розмір оплати праці 

працівників системи контролінгу; 

фінансові джерела (витрати) для 

функціонування системи контролінгу) 
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Вважаємо, що зовнішні фактори доцільно розглядати, розділивши їх на 

сім груп: технологічні, економічні, ринкові, політичні, законодавчі, екологічні 

та соціальні, а внутрішні фактори – на п’ять груп: виробничі, стратегічні, 

кадрові, організаційні та фінансові.  

Результати ранжування факторів за ступенем їх впливу на побудову та 

ефективне функціонування системи контролінгу підприємств 

машинобудування показали, що серед зовнішніх факторів найбільший вплив 

мають ринкові, законодавчі, економічні та технологічні, а серед внутрішніх 

факторів – кадрові, організаційні та стратегічні. 

У третьому розділі – “Формування системи контролінгу на 

підприємствах машинобудування в умовах адаптивного управління” – 

обґрунтовано етапи впровадження системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування; узагальнено та розвинуто підходи щодо забезпечення 

функціонування системи контролінгу підприємств машинобудування; 

удосконалено організаційно-методичні підходи щодо формування системи 

контролінгу на підприємствах машинобудування; удосконалено методичний 

підхід до оцінювання ефективності функціонування системи контролінгу. 

При розробці системи контролінгу необхідно враховувати специфіку 

підприємства, організаційну структуру та її розвиненість, бізнес-процеси, 

ефективність управління, залежність результату від особових і професійних 

якостей менеджерів. Узагальнивши погляди дослідників, і на основі власних 

досліджень, пропонуємо алгоритм процесу впровадження системи контролінгу 

в управління підприємством, який має наступну структуру:  

І фаза – підготовча, яка включає в себе два етапи: 

– підготовчий, який складається з наступних процедур: визначення 

стратегічних цілей функціонування підприємства; оцінка впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища; діагностика існуючої системи 

управління; прийняття рішення про впровадження системи контролінгу в 

систему управління підприємством; визначення конкретних завдань контролінгу; 

– організаційний, до якого входять такі процедури: визначення місця 

контролінгу в організаційній структурі підприємства; визначення внутрішньої 

організації системи контролінгу; складання бюджету на формування системи 

контролінгу; розробка нормативної документації для системи контролінгу; 

підбір, навчання та підвищення кваліфікації персоналу;  

ІІ фаза – впровадження, яка включає в себе два етапи: 

– забезпечення функціонування системи контролінгу (організаційне; 

інформаційне; математичне; ресурсне; нормативно-правове); 

– формування інструментарію контролінгу, який складається з таких 

процедур: визначення показників, які підлягають моніторингу в процесі 

функціонування системи контролінгу та здатні найкращим чином реагувати на 

будь-які зміни в діяльності підприємства; формування внутрішньої документації; 

розроблення комплексної системи показників ефективності функціонування 

системи контролінгу; розроблення форм контролінгової звітності. 

На наш погляд, запропонований алгоритм процесу впровадження системи 

контролінгу, представлений сукупністю впорядкованих у часі, 
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взаємопов'язаних, об'єднаних в фази, етапи та процедури заходів, має логічну 

структуру, розкриває необхідну послідовність дій та є зрозумілим. На практиці 

для кожного підприємства етапи впровадження системи контролінгу будуть 

індивідуальними та залежатимуть від розміру підприємства, його виду 

діяльності, відношення до зовнішнього середовища тощо.  

Система контролінгу спрямована на підтримку управлінського процесу, 

орієнтованого на розв’язання поточних та стратегічних завдань підприємства. 

Для реалізації своїх цілей, завдань та функцій вона потребує відповідного 

забезпечення, що представляє собою наявність фінансових, матеріальних, 

інформаційних, кадрових, нормативних ресурсів, які використовуються нею з 

метою досягнення встановлених цілей, вирішення завдань та виконання функцій. 

Визначено, що ефективне функціонування системи контролінгу здійснюється в 

рамках організаційного, інформаційного, математичного, ресурсного та 

нормативно-правового забезпечення. Організаційне забезпечення створює 

умови для виконання персоналом системи контролінгу покладених на нього 

обов’язків. Інформаційне забезпечення передбачає управління документацією 

(електронним документообігом), а математичне – дозволяє аналізувати 

отриману інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Ресурсне забезпечення створює своєчасну людську, матеріально-технічну та 

фінансову базу необхідної якості та кількості для функціонування системи 

контролінгу. Нормативно-правове забезпечення формує юридично доказову 

інформацію, яка використовується системою контролінгу, та регламентує 

стосунки між персоналом на підприємстві. За своїм характером складові 

забезпечення є взаємопов’язаними, взаємозалежними та взаємообумовленими. 

Рекомендовано використовувати удосконалені організаційно-методичні 

підходи щодо формування системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування для досягнення підприємствами стратегічних цілей. 

Підприємство характеризується здатністю до саморегуляції (стійкості до 

впливів факторів зовнішнього середовища, пристосування до умов існування) 

та саморозвитку (діяльності, яка спрямована на досягнення запланованих цілей 

та еволюціонування), тому в залежності від ступеня його розвитку будуть 

змінюватися цілі – від найпростіших, пов’язаних з виживанням, до складних, 

які будуть задовольняти прагнення до розкриття внутрішнього потенціалу 

(самоактуалізації). Для підприємства машинобудування побудовано ієрархічну 

піраміду масштабних цілей, яка включає чотири ступеня: “виживання”, 

“зростання”, “стабільність”, “соціально-відповідальний бізнес”.   

Оскільки система контролінгу призначена для підтримки реалізації 

стратегії підприємства, а стратегічні цілі підприємства змінюються в 

залежності від його стадії розвитку, умов навколишнього бізнес-середовища 

тощо, вона повинна адаптуватися до змін у встановлених цілях. Вважаємо, що 

найефективнішим інструментом контролінгу, який повно та всебічно визначить 

ступінь досягнення встановлених цілей підприємством, є збалансована система 

показників, яка дозволить зв'язати стратегію підприємства з набором 

взаємозалежних індикаторів, індивідуально розроблених для різних рівнів 
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управління й зв'язаних між собою. Ступінь досягнення встановлених цілей 

характеризуватиметься індикаторами, об’єднаними не тільки за “класичними” 

перспективами – “Фінанси”, “Клієнти”, “Бізнес-процеси”, “Кадри”, а й 

додатковими – “Екологія”, “Енергоефективність”, “Суспільство”. Кожному 

ступеню масштабних цілей притаманні власні індикатори, кількість яких 

відрізняється: для стадії “виживання” використана менша кількість показників, 

а для цілей соціально-відповідального бізнесу – більша; крім того, можуть 

змінюватися цільові значення індикаторів. Модель системи контролінгу на 

основі збалансованої системи показників в розрізі встановлених цілей для 

досліджуваного підприємства ТОВ ВКП “Респект Бізнес”, яке знаходиться на 

стадії “зростання”, представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Модель системи контролінгу ТОВ ВКП “Респект Бізнес” на стадії “зростання” 

Перелік цілей 

Індикатори 

Назва  
Цільові 

значення 

1 2 3 

Перспектива “Фінанси” 

Підвищення прибутковості 

підприємства 

Рентабельність контракту, % 15  

Рентабельність замовника, % 15  

Частка прибутку від постійних клієнтів, % 65  

Частка прибутку від нових клієнтів, % 35  

Забезпечення конкуренто-

спроможності підприємства 

Приріст об’єму продажів, % 10  

Рентабельність продукції, % 15  

Забезпечення 

платоспроможності 

підприємства 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,4 

Коефіцієнт співвідношення між дебіторською та 

кредиторською заборгованістю 
0,8 

Перспектива “Клієнти” 

Розширення частки ринку Кількість нових укладених контрактів, од. 6  

Частка нових клієнтів, % 10  

Збільшення об’єму заказів клієнтів, % 10  

Збереження постійної 

клієнтської бази 

Середня тривалість взаємовідносин з клієнтом, дн. 18  

Частка постійних замовників, % 40  

Середній період очікування замовлення, дн. 18  

Задоволення вимог клієнтів Швидкість обслуговування одного клієнта, дн. 14  

Кількість повернень штрафів, од. 1  

Розширення асортименту 

продукції 

Частка обсягу реалізації нової продукції, % 20  

Частка заміщення реалізації новою продукцією старого 

асортименту, % 
15  

Приріст обсягу реалізації нового асортименту з урахуванням 

випуску новинки, % 
20  

Перспектива “Бізнес-процеси” 

Зменшення періоду виробни-

чого та операційного циклу 

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 4,5 

Тривалість операційного циклу, дн. 15  

Покращення якості продукції  Термін служби продукції, р. 7  

Гарантійний термін, р. 3  

Безвідмовність продукції, % 100  

Ремонтопридатність продукції, % 100  

Збільшення завантаженості 

обладнання 

Коефіцієнт завантаження обладнання 
1,0 

Покращення якості 

обладнання 

Кількість і частота поломок обладнання, раз / рік 2  

Вартість ремонтів, грн/міс. 2000 

Рівень зносу обладнання, % 30  
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

Перспектива “Кадри” 

Зростання професіоналізму  

та мотивації персоналу 

Частка скарг на роботу персоналу від клієнтів, % 5  

Частка кваліфікаційних працівників відповідної професії, % 80  

Кількість винагород, од / півріччя 15  

Відсоток премій від розміру заробітної плати, % 100  

Підвищення задоволеності 

персоналу 

Відсоток задоволеності співробітників, % 90  

Частка оплати праці в прибутку, % 30  

Примітка: розроблено автором 
 

Для визначення досягнення будь-якої мети порівнюється фактичне 

значення індикаторів, які характеризують ціль, із цільовими значеннями: чим 

менше отримана різниця, тим ближче підприємство наблизилося до поставленої 

мети. Оцінювання ступеня досягнення поставлених цілей впродовж періоду в 

розрізі перспективи пропонується здійснювати з використанням методичного 

підходу, що передбачає визначення відхилень від цільових значень за всіма 

індикаторами, які характеризують кожну перспективу (формула 1): 
 

22

2

2

1 )1(...)1()1( njjjij xxxСдц −++−+−= ,              (1) 
 

де Сдціj – ступінь досягнення поставлених цілей в розрізі і-перспективи 

для j-періоду; 

і – перспективи j-періоду; 

x1j,  x2j – стандартизовані індикатори досягнення цілей j-періоду. 

Показник ефективності функціонування системи контролінгу в розрізі 
перспективи визначається як зворотний показник до ступеня досягнення 
поставлених цілей в розрізі перспективи, тобто чим менше відхилення значення 
індикатора від цільового й ближче підприємство наблизилося до поставлених 
цілей, тим вище ефективність функціонування системи контролінгу в розрізі 
перспективи (формула 2): 
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2

2

1 )1(...)1()1(
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njjj
ij

ij

xxхСдц
Еск

−++−+−

== ,             (2) 

 

де Ескіj – ефективність функціонування системи контролінгу в розрізі і-

перспективи для j-періоду. 
Ступінь досягнення поставлених цілей на підприємстві в цілому залежить 

від ступеня досягнення поставлених цілей в розрізі перспектив та 
розраховується за загальною формулою 3: 

 

2

jij СдцСдц = ,                                         (3) 
 

де Сдцj – ступінь досягнення поставлених цілей на підприємстві в цілому 

для j-періоду. 

Ефективність функціонування системи контролінгу на підприємстві в 

цілому є зворотнім показником до ступеня досягнення поставлених цілей 

протягом періоду та визначається інтегральним показником за формулою 4:  
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2

1

ji

j

Сдц

Еск


= ,       (4) 

 

де Ескj – ефективність функціонування системи контролінгу на підприємстві 

в цілому для j-періоду. 

Апробація запропонованого методичного підходу до оцінювання 

ефективності функціонування системи контролінгу проведена на 

досліджуваних підприємствах, зокрема на ТОВ ВКП “Респект Бізнес”, яке 

знаходиться на стадії “зростання”, в розрізі перспектив “Фінанси”, “Клієнти”, 

“Бізнес-процеси”, “Кадри” (табл. 2). 
  

Таблиця 2 

Оцінка ступеня досягнення цілей та ефективності функціонування системи 

контролінгу ТОВ ВКП “Респект Бізнес” на стадії “зростання” 
Показник Ступінь досягнення цілей Ефективність функціонування 

системи контролінгу 

IІ кв. 
2018 р. 

ІІІ кв. 
2018 р. 

IV кв. 
2018 р. 

I кв. 
2019 р. 

IІ кв. 
2018 р. 

ІІІ кв. 
2018 р. 

IV кв. 
2018 р. 

I кв. 
2019 р. 

Перспектива “Фінанси” 1,17 1,18 1,02 0,97 0,85 0,84 0,98 1,03 

Перспектива “Клієнти” 1,23 1,18 1,40 0,89 0,81 0,85 0,71 1,12 

Перспектива “Бізнес-процеси” 1,55 1,42 1,35 1,41 0,65 0,70 0,74 0,71 

Перспектива “Кадри” 1,16 1,07 1,15 1,01 0,86 0,93 0,87 0,99 

Оцінка  2,57 2,43 2,48 2,18 0,39 0,41 0,40 0,46 

Примітка: розроблено автором 

 

Аналіз показав, що ефективність функціонування системи контролінгу 

ТОВ ВКП “Респект Бізнес” на стадії “зростання” протягом ІІ кв. 2018 р. – I кв. 

2019 р. зросла на 17,9% та підприємство найбільше наблизилося до 

встановлених стратегічних цілей за перспективою “Клієнти”. Але 

спостерігається наявність проблемних моментів та відставання у досягненні 

встановлених цілей у внутрішніх бізнес-процесах підприємства.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо формування та 

функціонування ефективної системи контролінгу в адаптивному управлінні 

підприємствами промисловості. За результатами дослідження сформульовано 

такі основні висновки та рекомендації:   

1. Проаналізувавши наукові підходи вчених щодо формулювання 

системи контролінгу, а також дослідивши сутність понять “контролінг” і 

“система”, сформульовано власне визначення дефініції “системи контролінгу” 

як інтегративної сукупності взаємопов'язаних і взаємодіючих функціональних 

елементів, що має здатність до саморозвитку та саморегулювання, яка 

забезпечує регуляцію діяльності усіх систем підприємства, реакцію на зміну 

умов внутрішнього й зовнішнього середовища та підтримку прийняття 

управлінських рішень, і спрямована на забезпечення стійкого розвитку суб’єкту 

бізнесу.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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2. Систематизувавши дослідження науковців, розвинуто змістовну 

характеристику системи контролінгу в контексті адаптивного управління. 

Узагальнивши існуючу практику, виділено завдання системи контролінгу та 

сформовано перелік її основних функцій, до яких віднесено інформаційну, 

обліково-контрольну, аналітичну, управлінську, координаційну, планування, 

спеціальну, інтеграція, прогнозну, консультативну, мотивація, адаптація, а 

також, додано звітну функцію. Визначено, що система контролінгу складається 

з таких елементів: інформація, технічне та програмне забезпечення управління 

інформаційними потоками, інтелектуальний капітал, планування, контроль, 

аналіз, облік, моніторинг, та встановлено їх взаємозв’язок. На основі аналізу 

різнопланової наукової літератури, сформовано систему принципів, яка 

відображає суттєві характеристики системи контролінгу. Крім того, 

удосконалено категоріально-понятійний апарат економічних досліджень 

шляхом введення до обороту поняття “принцип креативності” та “принцип 

нейроекономіки”, а до загальноприйнятих принципів системи контролінгу 

додано принципи детермінізму, аналізу і синтезу, інтерактивності, домінанти. 

3. Аналіз стану підприємств машинобудування показав стрімке зниження 

платоспроможності у 2014-2015 рр. Однак, поступова адаптація до змін 

зовнішнього середовища призвела до зменшення збитковості діяльності і 

отримання прибутків у 2017-2018 рр. На основі проведеного аналізу низки 

підприємств машинобудування України встановлена закономірність – якщо 

хоча б окремі функції системи контролінгу виконуються працівниками 

підприємств, то такі підприємства є ліквідними, фінансово незалежними та 

прибутковими; якщо відсутні елементи системи контролінгу, то це негативно 

відображається на фінансовому стані підприємства.  

4. Вивчення наукових джерел показало відсутність єдиних підходів щодо 

класифікації систем контролінгу. Проаналізувавши накопичений досвід 

організації контролінгової діяльності на підприємствах машинобудування, 

виділено чотири кваліфікаційні ознаки побудови системи контролінгу, а саме 

механізм реалізації задач системи контролінгу, механізм підпорядкованості, 

організаційна структура та спосіб функціонування, в результаті чого 

класифікація систем контролінгу стала більш вичерпною та детальною. 

5. На основі аналізу літературних джерел теоретичного та практичного 

характеру, а також власних досліджень систем контролінгу на підприємствах, 

запропоновано перелік зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на побудову 

та ефективне функціонування системи контролінгу. Зовнішні фактори 

поділяються на сім груп: технологічні, економічні, ринкові, політичні, 

законодавчі, екологічні та соціальні; внутрішні фактори – на п’ять груп: 

виробничі, стратегічні, кадрові, організаційні та фінансові. Результати 

ранжування факторів за ступенем їх впливу на побудову та ефективне 

функціонування системи контролінгу підприємств машинобудування показали, 

що серед зовнішніх факторів найбільший вплив мають ринкові, законодавчі, 

економічні та технологічні, а серед внутрішніх – кадрові, організаційні та 

стратегічні фактори.  
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6. Проаналізувавши та узагальнивши наукові погляди, запропоновано 

схему процесу впровадження контролінгу, який поділяється на дві фази: 

підготовчу фазу та фазу впровадження. Кожна фаза, в свою чергу, поділяється на 

два етапи: підготовчий й організаційний; забезпечення функціонування системи 

контролінгу й формування інструментарію контролінгу. Суть етапів 

розкривається в конкретному переліку процедур. Запропонована схема містить 

достатню кількість впорядкованих у часі та взаємопов'язаних заходів, необхідних 

для створення системи контролінгу на підприємстві машинобудування. 

7. Надано авторське визначення поняття “забезпечення системи 

контролінгу” як наявності фінансових, матеріальних, інформаційних, кадрових, 

нормативних ресурсів, які використовуються нею з метою досягнення 

встановлених цілей, вирішення завдань та виконання функцій. Також, виділено 

та охарактеризовано складові забезпечення системи контролінгу – 

організаційне, інформаційне (програмне, технічне, лінгвістичне), математичне, 

ресурсне (людське, матеріально-технічне, фінансове) та нормативно-правове 

забезпечення, які є взаємопов’язаними, взаємозалежними та 

взаємообумовленими. 

8. Удосконалено організаційно-методичні підходи щодо формування 

системи контролінгу на підприємствах машинобудування шляхом 

використання збалансованої системи показників, яка забезпечує адаптацію 

системи контролінгу відповідно до масштабних цілей підприємства. 

Запропонована ієрархічна піраміда масштабних цілей підприємства, яка 

включає чотири ступеня: виживання, зростання, стабільність, соціально-

відповідальний бізнес. Крім того, збалансована система показників доповнена 

перспективами “Екологія”, “Енергоефективність” та “Суспільство”.  

9. Удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності 

функціонування системи контролінгу, який передбачає визначення відхилень 

від цільових значень за всіма показниками, що характеризують ступінь 

досягнення встановлених цілей підприємством, та розрахунок інтегрального 

показника. Даний підхід дає змогу провести оцінку ефективності 

функціонування системи контролінгу як в розрізі перспектив, так і в цілому на 

підприємстві.  
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Львів, Україна, 27-28 Квітень 2017. Львів: Видавництво Львівської політехніки 
(0,11 друк. арк.). 

14. Циганова, О.С., 2017. Управління підприємством з точки зору 
еволюційної парадигми в економіці. В: В.С. Блінцов, ред., Інновації в 
суднобудуванні та океанотехніці: VIII Міжнародна науково-технічна конференція. 
Миколаїв, Україна, 11-13 Жовтень 2017. Миколаїв: НУК (0,18 друк. арк.). 

15. Циганова, О.С., 2017. Побудова системи контролінгу з позиції 
біономіки. В: КНЕУ, Стратегія підприємства: підприємницький контекст: 
Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 16-17 Листопад 
2017. Київ: КНЕУ (0,17 друк. арк.). 

16. Циганова, О.С., 2018. Ефективність системи контролінгу: її 
визначення та методи оцінки. В: Л.О. Гришина, ред., Проблеми розвитку 

                                                 
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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регіону: промисловий і економічний аспект: Всеукраїнська науково-практична 
конференція. Первомайськ, Україна, 24-25 Травень 2018. Первомайськ: 
ПФ НУК (0,19 друк. арк.). 

17. Циганова, О.С., 2018. Система контролінгу як нервова система 
підприємства. В: І.Ю. Шевченко, ред., Проблеми та перспективи розвитку 
підприємництва: XII Міжнародна науково-практична конференція. Харків, 
Україна, 30 Листопад 2018. Харків: ХНАДУ (0,15 друк. арк.). 
 

АНОТАЦІЯ 

Циганова О.С. Система контролінгу в адаптивному управлінні 

підприємствами промисловості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв; Запорізький 

національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних, методичних і 

практичних положень щодо формування та функціонування ефективної 

системи контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості.  

Удосконалено організаційно-методичні підходи щодо формування 

системи контролінгу на підприємствах машинобудування. Удосконалено 

методичний підхід до оцінювання ефективності функціонування системи 

контролінгу. Уточнено категоріально-понятійний апарат терміну “система 

контролінгу”. Розвинуто змістовну характеристику системи контролінгу в 

контексті адаптивного управління. 

Оцінено організацію та виділено класифікаційні ознаки побудови систем 

контролінгу. Систематизовано та класифіковано фактори впливу на побудову 

та ефективне функціонування системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування. Обґрунтовано етапи впровадження системи контролінгу на 

підприємствах машинобудування. Узагальнено та розвинуто підходи щодо 

забезпечення функціонування системи контролінгу.  

Ключові слова: адаптивне управління, контролінг, система контролінгу, 

класифікація, фактори впливу на побудову системи контролінгу, етапи 

впровадження, забезпечення функціонування, ефективність. 
 

АННОТАЦИЯ 

Цыганова А.С. Система контроллинга в адаптивном управлении 

предприятиями промышленности. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Национальный университет кораблестроения 

имени адмирала Макарова Министерства образования и науки Украины, 

Николаев; Запорожский национальный университет Министерства образования 

и науки Украины, Запорожье, 2019.  
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Диссертационная работа посвящена разработке теоретических, 

методических и практических положений о формировании и функционировании 

эффективной системы контроллинга в адаптивном управлении предприятиями 

промышленности. 

Усовершенствованы организационно-методические подходы к 

формированию системы контроллинга на предприятиях машиностроения. 

Усовершенствован методический подход к оценке эффективности 

функционирования системы контроллинга. Уточнен категориально-

понятийный аппарат термина “система контроллинга”. Развита содержательная 

характеристика системы контроллинга в контексте адаптивного управления. 

Оценена организация и выделены классификационные признаки 

построения систем контроллинга. Систематизированы и классифицированы 

факторы влияния на построение и эффективное функционирование системы 

контроллинга на предприятиях машиностроения. Обоснованы этапы внедрения 

системы контроллинга на предприятиях машиностроения. Обобщены и развиты 

подходы к обеспечению функционирования системы контроллинга. 

Ключевые слова: адаптивное управление, контроллинг, система 

контроллинга, классификация, факторы влияния на построение системы 

контроллинга, этапы внедрения, обеспечение функционирования, эффективность. 

 

SUMMARY 

Тsyhanova O.S. Controlling System in the Adaptive Management of 

Industrial Enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity). – Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Mykolaiv; Zaporizhzhia National 

University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical, methodological 

and practical provisions on the forming and functioning of an effective controlling 

system in the adaptive management of industrial enterprises. 

Organizational and methodological approaches to forming a controlling system 

at machine-building enterprises have been improved using a balanced scorecard, 

which provides the adaptation of the controlling system to the large-scale goals of the 

enterprise. A hierarchical pyramid of large-scale enterprise goals is proposed, which 

includes four stages: survival, growth, stability, socially responsible business. In 

addition, a balanced scorecard is complemented by “Ecology”, “Energy Efficiency” 

and “Society” aspects. 

The methodological approach to the evaluation of the effectiveness of the 

control system functioning has been improved. It provides the determination of 

deviations from the target values for all indicators characterizing the degree of 

achievement of the set goals of the enterprise, and the calculation of an integral 

indicator that allows to evaluate the effectiveness of the control system functioning 

both in terms of prospects and in the whole at the enterprise. 
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The own vision of the definition of “controlling system” have been formulated 

summarizing the scientific researchers’ views on the controlling system formulation, 

as well as decomposing this concept, in particular by analyzing the essence of 

“controlling” and “system” concepts.  

Through the scientists’ researches systematizing the substantive characterization 

of the controlling system within the framework of adaptive management has been 

developed. The tasks of the controlling system have been highlighted and a list of its 

main functions has been formed. Elements of the control system have been identified 

and a system of principles has been formulated that reflected essential characteristics of 

the controlling system. In addition, the categorical and conceptual apparatus of 

economic research has been improved by introducing the concepts of “principle of 

creativity” and “principle of neuroeconomics” into scientific circulation, and the 

principles of determinism, analysis and synthesis, interactivity, dominants were added 

to the generally accepted principles of the controlling system. 

Four qualifying features of the control system construction have been 

distinguished, namely the mechanism of the control system tasks realization, the 

subordination mechanism, the organizational structure and the way of functioning, 

which made the classification of the control systems more comprehensive and detailed. 

The list of external and internal factors of influence on construction and 

effective functioning of the controlling system was offered. External factors should 

be considered by dividing them into seven groups: technological, economic, market, 

political, legislative, environmental and social. Internal factors influencing the 

construction of the controlling system should be divided into five groups: production, 

strategic, personnel, organizational, financial. 

A scheme of the process of implementation of controlling has been proposed, 

which is divided into two phases: the preparatory phase and the implementation 

phase. Each phase, in turn, is divided into two stages: preparatory and organizational; 

providing the functioning of the controlling system and the formation of control tools. 

The essence of the steps is revealed in a specific list of procedures. The proposed 

scheme contains a sufficient number of time-bound and interconnected measures 

required for a creation of a controlling system at the machine-building enterprise. 

The author defines the concept of “providing the controlling system”, identifies 

and characterizes the components of the controlling system: organizational, 

information (software, technical, linguistic), mathematical, resource (human, logistical, 

financial) and regulatory support; they are connected and interdependent. 

Key words: adaptive management, controlling, controlling system, 

classification, factors of influence on controlling system construction, stages of 

implementation, ensuring functioning, efficiency. 
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