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ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ: Підвищення вимог до системи забезпечення економічної безпеки підприємства потре-
бує вдосконалення інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень в області економічної
безпеки, що, в свою чергу, актуалізує застосування контролінгу в системі забезпечення економічної
безпеки підприємства. Мета: Визначення передумов застосування контролінгу в забезпеченні еконо-
мічної безпеки підприємства. Методологія дослідження: З метою визначення передумов застосу-
вання контролінгу в забезпеченні економічної безпеки підприємства пропонується розглянути, чи до-
зволятиме контролінг досягти цілей, встановлених перед системою забезпечення економічної безпеки
підприємства, визначивши комплементарність цілей контролінгу й цілей, встановлених перед систе-
мою забезпечення економічної безпеки підприємства. Результати: На підставі співвідношення цілей
контролінгу й цілей забезпечення економічної безпеки підприємства визнано доцільність застосування
контролінгу в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Висновки: Застосування контролінгу в
забезпеченні економічної безпеки підприємства сприятиме реалізації основних цілей, встановлених
перед системою забезпечення економічної безпеки підприємства.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение: Повышение требований к системе обеспечения экономической безопасности
предприятия требует совершенствования информационно-аналитической поддержки управленческих
решений в области экономической безопасности, что, в свою очередь, актуализирует применение
контроллинга в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. Цель: Определение
предпосылок применения контроллинга в обеспечении экономической безопасности предприятия.
Методология исследования: С целью определения предпосылок применения контроллинга в обес-
печении экономической безопасности предприятия предлагается рассмотреть, позволяет ли контрол-
линг достичь целей, поставленных перед системой обеспечения экономической безопасности пред-
приятия, определиd степень комплементарности целей контроллинга и целей, постановленных перед
системой обеспечения экономической безопасности предприятия. Результаты: На основании сопос-
тавления целей контроллинга и целей обеспечения экономической безопасности предприятия при-
знана целесообразность применения контроллинга в обеспечении экономической безопасности пред-
приятия. Выводы: Применение контроллинга в обеспечении экономической безопасности предпри-
ятия будет способствовать реализации основных целей, постановленных перед системой обеспече-
ния экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, контроллинг, обеспечение экономической
безопасности
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PRECONDITIONS FOR СONTROLLING
ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Introduction: Higher requirements to the system of ensuring the economic security of an enterprise
require improvement of informational and analytical support of managerial decisions related to economic
safety, which, in its turn, actualizes controlling of the system of economic security of the enterprise. Aim:
Determination of preconditions for controlling the economic security of the enterprise. Methodology: In or-
der to determine preconditions for сontrolling the economic security of an enterprise there has been sug-
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gested considering whether controlling meets the demands of the economic security system and in what
degree controlling purposes complement those of the economic security system. Results: Comparison of
purposes of controlling and economic safety system purposes allows to recognize the feasibility of controlling
for ensuring the economic security of the enterprise. Conclusion: Using controlling for ensuring the eco-
nomic security of the enterprise allows to realize the main purposes of ensuring the economic safety of the
enterprise.

Key words: economic security, controlling, ensuring the economic safety

Постановка проблеми. Сьогодні більшість науковців розділяє думку про
те, що забезпечення економічної безпеки є необхідною умовою для виживання
підприємства, його ефективного функціонування й стійкого розвитку. Однак, су-
часні умови господарювання висувають нові вимоги до забезпечення економічної
безпеки підприємства. Агресивність зовнішнього середовища потребує побудови
зовнішнього контуру економічної безпеки, що дозволятиме забезпечити захист
підприємства від несприятливого впливу зовнішніх загроз. Окрім зовнішнього кон-
туру в системі забезпечення економічної безпеки підприємства має бути побудо-
вано також внутрішній контур, який охоплюватиме як управлінські, так й операцій-
ні підсистеми підприємства. Забезпечення економічної безпеки підприємства має
бути комплексним, що, в свою чергу, потребує впровадження системи сканування
зовнішнього й внутрішнього середовища і моніторингу змін, що відбуваються як
поза межами підприємства, так і всередині нього. Оскільки реалізація загроз може
поставити під питання подальше функціонування підприємства, забезпечення
його економічної безпеки має здійснюватись за принципом випередження загроз,
який, в свою чергу, потребує побудови системи раннього попередження й адеква-
тного реагування на загрози, що можуть виникнути в діяльності підприємства.
Прискорення змін, що відбуваються в діяльності підприємства, потребує також
прискорення реагування підприємства на ці зміни. Причому зміни відбуваються
іноді настільки швидко, що в керівництва не залишається часу, щоб відвернути
несприятливий вплив цих змін на підприємство. За цих умов управлінські рішення
в сфері забезпечення економічної безпеки підприємства приймаються, як прави-
ло, на основі інтуїції чи життєвого досвіду, без застосування необхідного інстру-
ментарію й змістовних аналітичних висновків. В зв’язку з цим виникає потреба в
інформаційно-аналітичній й методичній підтримці рішень керівництва з питань
економічної безпеки, яка б дозволила підвищити обґрунтованість управлінських
рішень щодо розробки стратегії й тактики забезпечення економічної безпеки під-
приємства. Сьогодні в теорії економічної безпеки немає жодного інструментарію,
який дозволив би розв’язати зазначені вище проблеми. В той же час, в теорії
управління з цією метою використовується інструментарій контролінгу. Оскільки
концепція контролінгу розділяється сьогодні більшістю науковців, можна зробити
висновок про формування нової парадигми управління, заснованої на системній
інтеграції окремих напрямків діяльності підприємства, що в цілому відповідає те-
нденціям розвитку теорії економічної безпеки. Водночас слід зауважити, що роз-
виток контролінгу відбувається поза межами теорії економічної безпеки, що, в
свою чергу, потребує додаткового обґрунтування доцільності його застосування в
забезпеченні економічної безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє зробити висновок про
те, що питання, які стосуються контролінгу, й питання, які стосуються економічної
безпеки, досить широко розглянуто в наукових працях зарубіжних й вітчизняних
авторів. Так, контролінгу присвячено праці таких зарубіжних авторів, як А. Дайле
[11], Е. Майєр [22], Р. Манн [23], Х. Фольмут [28], Д. Хан [29]. Серед праць вітчиз-
няних науковців питанням контролінгу присвячено праці таких авторів, як
Є.А. Ананькіна [2], І.А. Брижань [6], I.Є. Давидович [10], А.М. Кармінський [12],
Н.Г. Круссер [13], І.І. Циглик [30]. Питанням економічної безпеки присвячено нау-
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кові праці таких авторів, як В.Г. Алькема [1], В.Л. Безбожний [3], Я.Ю. Білоус [4],
Т.Г. Васильців [7], Л.В. Гнилицька [8] І.О. Губарєва [9], С.Н. Іл'яшенко [12],
Г.В. Козаченко [14], О.С. Корезін [16], Т.Б. Кузенко [18], М.А. Лєсков [21],
О.М. Ляшенко [21], С.М. Міщенко [24], О.А. Полушкін [25], Н.В. Прус [26]. Однак,
слід зауважити, що в більшості з випадків ці питання досліджуються науковцями
окремо, що потребує визначення передумов, які дозволили б зробити висновок
про те, чи є доцільним застосування контролінгу в забезпеченні економічної без-
пеки підприємства.

Метою статті є визначення передумов застосування контролінгу в забезпе-
ченні економічної безпеки підприємства Для цього необхідно з’ясувати, чи є цілі
контролінгу комплементарними до цілей забезпечення економічної безпеки під-
приємства, тобто, чи дозволятиме контролінг досягти цілей, встановлених перед
системою забезпечення економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу. З метою визначення передумов застосу-
вання контролінгу в забезпеченні економічної безпеки підприємства, слід, перш за
все, навести думку Е. Майєра [22], який вважав, що метою контролінгу є вижи-
вання підприємства. Зауважимо, що науковці, які займаються дослідженням еко-
номічної безпеки, підкреслюють, що саме виживання є першочерговим завданням
системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Цієї думки, зокрема,
додержується Т.Г. Васильців [7], стверджуючи, що основною задачею системи
забезпечення економічної безпеки є підтримка життєздатності суб’єкта господа-
рювання. Окрім теоретичного обгрунтування, зазначене твердження знаходить
відображення й на практиці, про що свідчить дослідження В.Г. Алькеми [1], згідно
якого для більшості з менеджерів вітчизняних підприємств першочерговим за-
вданням системи забезпечення економічної безпеки є саме виживання підприєм-
ства.

Е. Майєр [22] наголошував, що контролінг дозволяє забезпечити виживання
підприємства як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. В першому
випадку контролінг розглядається автором як система управління прибутком, а в
другому − як система підтримки гармонійних взаємозв’язків підприємства з зовні-
шнім середовищем. Cистема управління прибутком розглядається автором як
система прийняття й реалізації управлінських рішень, що стосуються формуван-
ня, розподілу і використання одержаного підприємством прибутку. Метою цієї си-
стеми є максимізація прибутку за існуючої ринкової кон’юнктури й наявного в під-
приємства ресурсного потенціалу.

В зв’язку з цим слід навести думку Я.Ю. Білоус [4], яка вважає, що прибуток
є основним критерієм економічної безпеки підприємства. Цієї точки зору дотриму-
ється також В.П. Пономарьов [14], який підкреслював, що підприємство перебу-
ває в стані економічної безпеки лише за умови формування прибутку, достатньо-
го для відтворення капіталу підприємства. Таким чином, контролінг, метою якого є
максимізація прибутку, сприяє формуванню достатнього для забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства обсягу фінансових ресурсів, що, в свою чергу, до-
зволяє зробити висновок про доцільність застосування контролінгу в забезпеченні
економічної безпеки підприємства.

Слід зауважити, що максимізація прибутку досягається, перш за все, завдя-
ки ефективному управлінню затратами підприємства, яке має забезпечувати, на
думку Г.В. Козаченко [15], ефективне використання наявних в підприємства ре-
сурсів, що, в свою чергу, є цільовим орієнтиром в забезпеченні економічної без-
пеки підприємства згідно ресурсно-функціонального підходу. В межах цього під-
ходу економічна безпека підприємства розглядається як стан найбільш ефектив-
ного використання наявних в підприємства ресурсів, що дозволяє, на думку С.М.
Іл'яшенка [12], запобігти виникненню й реалізації загроз, забезпечити тривале
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існування й сталий розвиток підприємства згідно обраної ним місії. Цікаво, що
А.М. Кармінський [13] зауважив, що саме забезпечення ефективного використан-
ня наявних в підприємства ресурсів є однією із задач контролінгу, що дозволяє
зробити висновок про доцільність його застосування в забезпеченні економічної
безпеки підприємства. Автор підкреслює також, що контролінг дозволяє забезпе-
чити стійкий розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. В зв’язку з цим
слід навести думку О.М. Ляшенко [21], яка підкреслила, що розвиток є необхідною
умовою забезпечення економічної безпеки підприємства.

Окрім максимізації прибутку, серед завдань контролінгу, Е. Майєр [22] виок-
ремив також завдання, що стосуються зростання ринкової вартості фірми, випла-
ти доходу на інвестований капітал і участі персоналу в прибутку підприємства.
Зростання ринкової вартості підприємства, на думку автора, повинне забезпечити
добробут власників, причому дохід власників на інвестований капітал повинен
виплачуватись як з урахуванням середньої норми прибутку на капітал, так і з ура-
хуванням рівня підприємницького ризику. В зв'язку з цим слід відзначити концеп-
цію ризику О.С. Корезіна [16], який розглядав ризик як можливе відхилення від
мети або очікуваного результату. При цьому автор стверджує, що, якщо говорити
про ризик як про відхилення від очікуваного результату або про невідповідність
результату заданим параметрам, то необхідно мати на увазі, перш за все, неба-
жані відхилення і небажані невідповідності. В зв'язку з цим доцільно навести дум-
ку Є.А. Ананькіної [2] й І.Є. Давидовича [10], які вважали, що виявлення відхи-
лень, визначення причин їх виникнення й розробки рекомендацій щодо їх усунен-
ня є основними завданнями контролінгу.

Окрім цього, слід зазначити, що контролінг як система управління прибут-
ком підприємства, на думку Е. Майєра [22], має сприяти гармонізації інтересів
власників, персоналу, керівництва й держави. В зв’язку з цим слід розглянути га-
рмонізаційний підхід до забезпечення економічної безпеки, згідно якого економіч-
на безпека підприємства розглядається, на думку Г.В Козаченко. [15], саме з точ-
ки зору гармонізації економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних
із ним суб’єктів зовнішнього середовища, що діють поза його межами. Цієї ж дум-
ки додержується й В.Л. Безбожний [3], який вважає, що саме різновекторна гар-
монізація інтересів підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища є перед-
умовою забезпечення економічної безпеки підприємства, що дозволяє зробити
висновок про доцільність застосування контролінгу в забезпеченні економічної
безпеки підприємства.

Спираючись на розуміння того, що суперечності в реалізації інтересів мо-
жуть мати місце як в відносинах підприємства із зовнішніми щодо нього
суб’єктами, так і всередині нього, можна зробити висновок про те, що застосуван-
ня контролінгу значно розширює можливості підприємства щодо гармонізації ін-
тересів пов’язаних із ним суб’єктів. В зв’язку з цим слід навести думку О.М. Ляше-
нко [21], яка, розвиваючи ідеї гармонізаційного підходу, тлумачить економічну
безпеку як здатність підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам
шляхом взаємоузгодження інтересів підприємства із інтересами суб’єктів як зов-
нішнього, так і внутрішнього його середовища.

Згідно цього підходу, контролінг забезпечуватиме вирішення завдань, що
стосуються визначення цілей, досягнення яких сприятиме реалізації інтересів
підприємства; встановлення складу пріоритетних інтересів підприємства й ключо-
вих суб’єктів взаємодії; визначення загроз, що перешкоджають реалізації інтере-
сів підприємства; визначення можливостей, які відкриваються перед підприємст-
вом в системі взаємовідносин із суб’єктами взаємодії; визначення суб’єктів внут-
рішнього й зовнішнього середовища, без взаємодії з якими реалізація інтересів
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підприємства є неможливою; визначення позиції підприємства в системі взаємо-
відносин із суб’єктами взаємодії.

В.Л. Безбожний [3] підкреслює, що численність інтересів підприємства й ін-
тересів пов’язаних із ним суб’єктів взаємодії значно ускладнює забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства на засадах гармонізаційного підходу. На наш по-
гляд, застосування контролінгу дозволяє вирішити це питання, перш за все, за
рахунок системної інтеграції окремих напрямків взаємодії підприємства з окреми-
ми суб’єктами господарювання.

Р. Манн [23] зауважив, що контролінг є не що інше, як система управління
процесом досягнення кінцевої мети діяльності підприємства. Цікаво, що науковці
вважають досягнення встановленої перед підприємством мети однією із найбільш
суттєвих передумов забезпечення його економічної безпеки. Цієї думки, зокрема,
дотримуються С.М. Іл’яшенко [12], вважаючи, що метою забезпечення економіч-
ної безпеки є створення сприятливих умов для функціонування й розвитку під-
приємства згідно обраної ним місії, Т.Б. Кузенко [18], наголошуючи на необхіднос-
ті досягнення функціональних цілей підприємства, О.А. Полушкін [25], акцентуючи
увагу на досягненні цілей підприємства як необхідної умови забезпечення його
економічної безпеки. В зв’язку з цим слід навести думку Н.В. Прус [26] про те, що
економічна безпека підприємства являє собою комплексну характеристику ре-
зультатів діяльності підприємства, в зв’язку з чим під забезпеченням економічної
безпеки підприємства автором пропонується розуміти процес, зміст якого полягає
в розробці й реалізації комплексу заходів, що мають забезпечити стабільне функ-
ціонування підприємства відповідно до встановлених перед ним цілей. Таке тлу-
мачення економічної безпеки дозволяє зробити висновок про виокремлення в
якості критерію економічної безпеки ступеня досягнення встановлених перед під-
приємством цілей, що відповідає результатному підходу до забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства, згідно якого економічна безпека розглядається як
здатність підприємства до досягнення встановлених перед ним цілей. Відповідно
до цього підходу підприємство знаходиться в стані безпеки лише тоді, коли дося-
гненню встановлених перед ним цілей нічого не перешкоджає. Р. Манн [23] вва-
жає, що саме контролінг дозволяє орієнтувати управлінський процес на досяг-
нення встановлених перед підприємством цілей. Розділяючи цю думку, Х. Фоль-
мут [28] підкреслив, що контролінг являє собою орієнтоване на майбутнє бачення
стану справ на підприємстві відповідно до встановлених перед підприємством
цілей. Цієї ж думки додержуються І.І. Циглик [30], підкреслюючи, що контролінг є
системою спостереження за внутрішнім економічним механізмом підприємства,
що здійснюється з метою розробки шляхів досягнення встановленої перед під-
приємством мети, й І.А. Брижань [6], вважаючи, що контролінг дозволяє не лише
окреслити цілі підприємства, визначити шляхи їх досягнення, а й забезпечити на-
гляд за просуванням підприємства до встановлених перед ним цілей. В зв’язку з
цим слід навести думку Н.Г. Круссера [17], який порівнював контролінг із навіга-
ційною системою, призначення якої полягає в підтримці встановленого керівницт-
вом курсу підприємства. При цьому Р. Манн [23] підкреслював, що контролінг до-
зволяє уникнути несподіванок на шляху підприємства до встановлених перед ним
цілей, своєчасно інформуючи керівництво підприємства про виникнення загроз й
сприяючи розробці й реалізації заходів протидії.

Звичайно, подібна інтерпретація контролінгу, на наш погляд, є дискусійною,
особливо в прив’язці до економічної безпеки підприємства, оскільки на сьогодні-
шній день, як слушно наголошує В.Л. Безбожний [3], пріоритет в забезпеченні
економічної безпеки належить, перш за все, попередженню загроз, а не протидії
ним. Проте, слід зауважити, що висловлена Р. Манном [23] думка щодо призна-
чення контролінгу дозволяє підвести захисний підхід до забезпечення економічної
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безпеки на новий рівень, оскільки з цієї точки зору контролінг дозволяє забезпе-
чити ефективне управління підприємством в умовах виникнення стратегічних не-
сподіванок, що ще більше актуалізує застосування контролінгу в забезпеченні
економічної безпеки підприємства, бо за сьогоднішніх умов, коли середовище
підприємства змінюється щоразу більш швидкими темпами, традиційні методи
управління, зокрема ті з них, що спираються на інструментарій екстраполяції, не
дозволяють уникнути непередбачуваних явищ, з якими підприємство стикається в
процесі здійснення господарської діяльності. Більше того, дозволяючи, за висло-
вом Р. Манна [23], ввімкнути в разі необхідності червоне світло, контролінг забез-
печуватиме своєчасне інформування керівництва підприємства про виникнення
загроз, дозволяючи здійснювати управління за слабкими сигналами, коли в керів-
ництва в умовах інформаційного буму при нестачі релевантної інформації про
тенденції розвитку несприятливої ситуації й причини її виникнення не залишаєть-
ся часу, аби відвернути збитки. Інакше кажучи, контролінг дозволяє в найбільш
повній мірі реалізувати принцип випередження в управлінні, що, на думку провід-
них спеціалістів, є одним із найголовніших принципів в забезпеченні економічної
безпеки підприємства. Таким чином, контролінг дозволяє своєчасно виявити за-
грози економічній безпеці підприємства, визначити причини їх виникнення й реко-
мендувати керівництву комплекс заходів з відвернення їх несприятливого впливу
на підприємство, а в разі несподіваного виникнення й реалізації загрози − розро-
бити комплекс заходів щодо протидії їй чи компенсації завданої нею шкоди.

А. Дайле [11] вважав, що контролінг являє собою концепцію управління під-
приємством, спрямовану на з’ясування всіх шансів й ризиків в діяльності підпри-
ємства. В зв’язку з цим слід навести думку А.М. Кармінського [13], який зазначає,
що виявлення внутрішніх резервів й ринкових можливостей підприємства є клю-
човою задачею контролінгу. На нашу думку, цей погляд на призначення контролі-
нгу відповідає сучасним поглядам науковців на забезпечення економічної безпеки
підприємства, згідно яких в системі забезпечення економічної безпеки підприємс-
тва розглядаються не лише загрози, що можуть призвести до виникнення прямих
економічних втрат і завдання збитків, однак, й ті загрози, що мають опосередко-
ваний вплив на підприємство, зокрема ті з них, що стосуються втрати невикорис-
таних підприємством можливостей.

Розглядаючи місце контролінгу в системі управління, Е. Майєр [22] назвав
контролінг механізмом забезпечення зворотнього зв’язку в контурі управління. На
думку автора, контролінг дозволяє зберегти стан динамічної рівноваги організа-
ційної системи в умовах виникнення тих чи інших збурень. Цікаво, що деякі з нау-
ковців пов’язують теорію безпеки саме з теорією внутрішньої рівноваги організа-
ційних систем. Так, М.А. Лєсков [20] пов’язує безпеку з динамічною рівновагою,
що встановлюється в саморегульованих системах, яка полягає в підтримці пара-
метрів, необхідних для збереження системою своєї цілісності. Необхідність за-
безпечення внутрішньої рівноваги обумовлюється наявністю в системах як орга-
нізаційних, так і дезорганізаційних тенденцій. Прояв цих тенденцій полягає в са-
моорганізації системи, тобто в формуванні організаційною системою впорядкова-
ної структури. Контролінг, на думку Е. Майєра [22] слід розглядати саме як меха-
нізм самоорганізації, що забезпечує збереження організаційної системи. Це до-
зволяє зробити висновок про доцільність застосування контролінгу в межах кон-
цепції економічної безпеки, заснованої на керованості соціально-економічної сис-
теми, що тяжіє до внутрішньої рівноваги. Слід зауважити, що здатність до само-
організації автор пов'язує не лише зі здатністю системи до переборення внутрі-
шніх обмежень, вона стосується також збереження балансу в процесі взаємодії
системи із зовнішнім середовищем, що дозволяє їй досягти стану, що залишаєть-
ся стійким до впливу зовнішнього середовища.
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А.А. Богданов [5], окрім стійкості як здатності системи до стабільного функ-
ціонування за несприятливого впливу тих чи інших факторів, виокремлює також
адаптивність організаційної системи, розуміючи під адаптивністю здатність сис-
теми пристосовуватись до несприятливих умов функціонування. Як механізм зво-
ротнього зв’язку, контролінг, на думку Е. Майєра [22], сприяє самовпорядкуванню,
самостабілізації й самоорганізації системи, забезпечуючи, таким чином, її стій-
кість й адаптивність. Цікаво, що саме стійкість й адаптивність, на думку
І.О. Губарєвої [9], є основними характеристиками економічної безпеки підприємс-
тва, що, в свою чергу, актуалізує застосування контролінгу в забезпеченні еконо-
мічної безпеки підприємства.

Д. Хан [29] вважав, що контролінг є підсистемою управління, призначення
якої полягає в забезпеченні підтримки керівництва в процесі вирішення ним зага-
льної задачі координації системи управління з упором, перш за все, на задачі
планування, контролю й інформування. Розглядаючи контролінг як систему інтег-
рованого інформаційного забезпечення, планування і контролю за діяльністю під-
приємства, автор окреслює можливості контролінгу в інформаційному забезпе-
ченні економічної безпеки підприємства, яке Л.В. Гнилицька [8] вважала одним із
основних напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства. З цією дум-
кою не можна не погодитись, оскільки забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства безпосередньо пов’язане з наявністю актуальної й достовірної інформації
як про зовнішнє оточення, так і про внутрішнє середовище підприємства. Значні
обсяги інформації, необхідність здійснення безлічі оперативних розрахунків, по-
шуку і надання керівництву відповідної інформації для прийняття управлінських
рішень зумовлюють необхідність формування єдиної системи інформаційно-
аналітичної підтримки керівництва. Звичайно, це потребує персоналізації викори-
стання комп’ютерної техніки, розробки прикладних програм, інтегрованих пакетів,
організації автоматизованих робочих місць, створення мереж наскрізної інформа-
ційної підтримки керівництва з питань безпеки за рахунок формування інтегрова-
них баз даних, що відповідає сучасним поглядам науковців на контролінг, які вба-
чають в ньому подальший розвиток обліково-аналітичної діяльності на підприємс-
тві в умовах використання сучасних інформаційних технологій. Так, зокрема, вва-
жає Б.А. Райзберг [27], який розглядав контролінг як інструмент планування, облі-
ку й аналізу з метою ухвалення управлінських рішень на базі комп’ютеризованої
системи збору і обробки інформації на підприємстві.

Г.Я. Куперман [19], вважав, що інформування керівництва про стан справ
на підприємстві має здійснюватись за кожним з напрямків його діяльності згідно
встановленого переліку питань, в тому числі, тих із них, що стосуються форму-
вання портфелю замовлень, технологічної підготовки виробництва, фінансово-
економічного стану підприємства, графіків випуску й реалізації продукції. В зв’язку
з цим А.М. Кармінський [13] виокремив окремі функціональні напрямки контролін-
гу, зокрема, виробничий, кадровий й фінансовий контролінг, що, на наш погляд, в
певній мірі відповідає декомпозиції економічної безпеки, згідно якої в системі еко-
номічної безпеки підприємства серед інших традиційно виокремлюються техніко-
технологічна, інтелектуально-кадрова й фінансово-економічна складові, що фор-
мують внутрішній контур економічної безпеки підприємства. Окрім цього, автор
виокремлює контролінг зовнішнього середовища, який, на нашу думку, дозволяє
сформувати зовнішній контур економічної безпеки в розрізі її ринкової й інтер-
фейсної складових. Розглядаючи види контролінгу, автор виокремлює також
стратегічний й оперативний контролінг, що, на наш погляд, співвідноситься з дум-
кою науковців про необхідність забезпечення економічної безпеки підприємства
на стратегічному й оперативному рівнях. Отже, контролінг, на наш погляд, дозво-
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лятиме забезпечити інформаційно-аналітичну й методичну підтримку керівництва
з питань розробки стратегії й тактики забезпечення економічної безпеки.

С.М. Міщенко [24], розглядаючи призначення системи економічної безпеки
підприємства, зауважує, що в системі економічної безпеки підприємства має бути
реалізовано планові, облікові, аналітичні, контрольні, інформаційні й організаційні
функції. Функція планування полягає в визначенні цілей підприємства в забезпе-
ченні його економічної безпеки і шляхів їх досягнення. Функція обліку реалізується
як реєстрація й збір інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень в
області забезпечення економічної безпеки підприємства. Функція аналізу полягає
в дослідженні сукупності процесів, здатних істотно вплинути на безпеку підприєм-
ства. Функція контролю реалізується як перевірка відповідності досягнутих ре-
зультатів цілям, встановленим в області забезпечення економічної безпеки під-
приємства. Інформаційна функція полягає в обробці, інтерпретації і наданні кері-
вництву інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень в області за-
безпечення економічної безпеки підприємства. Організаційна функція реалізуєть-
ся як побудова системи взаємовідносин в області забезпечення економічної без-
пеки підприємства.

Очевидно, що реалізація цих функцій неможлива без застосування інстру-
ментарію контролінгу. Так, реалізації облікової й аналітичної функцій сприяє кон-
цепція контролінгу, орієнтована на облік. Реалізації планової і контрольної функ-
цій сприяє концепція контролінгу з орієнтацією на планування і контроль. Реалі-
зації інформаційної функції сприяє концепція контролінгу, орієнтована на інфор-
мацію. Реалізації організаційної функції сприяє концепція контролінгу з орієнтаці-
єю на координацію.

Розглядаючи доцільність застосування контролінгу в забезпеченні економі-
чної безпеки підприємства, слід також навести думку О.С. Корезіна [16], який вио-
кремлює наступні риси контролінгу. По-перше, контролінг націлений на попере-
дження загроз і реалізацію підприємством можливостей, що відкриваються перед
ним. По-друге, контролінг якнайкраще сприяє вирішенню задач, поставлених пе-
ред системою забезпечення економічної безпеки підприємства По-третє, процес
забезпечення економічної безпеки підприємства вимагає застосування відповід-
ного аналітичного інструментарію, який має в своєму розпорядженні контролінг.
По-четверте, реалізація заходів в області забезпечення економічної безпеки під-
приємства вимагає побудови ефективної системи координації, роль якої відіграє
контролінг. По-п’яте, інформаційне забезпечення економічної безпеки вимагає
побудови єдиної інформаційної системи в масштабах всього підприємства, що
забезпечується через впровадження контролінгу. По-шосте, сучасні підходи до
забезпечення економічної безпеки підприємства вимагають комплексності забез-
печення економічної безпеки підприємства, що потребує впровадження особли-
вого механізму інтеграції різних аспектів діяльності підприємства, реалізація якого
є можливою виключно на основі контролінгу. Нарешті, оскільки загрози економіч-
ної безпеки підприємства є різноманітними, формування загального уявлення про
стан підприємства вимагає побудови особливої системи, що формує й надає ке-
рівництву в необхідному розрізі інформацію про стан справ на підприємстві, роль
якої якнайкраще виконує контролінг.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Огляд викладеного
вище матеріалу дозволяє зробити висновок про комплементарність більшості за-
вдань, встановлених перед системою контролінгу, й завдань, встановлених перед
системою економічної безпеки підприємства.

Охоплюючи ключові напрями діяльності підприємства, контролінг формує
цілісний погляд керівництва на забезпечення економічної безпеки підприємства.
Сканування й моніторинг внутрішнього й зовнішнього середовища в системі конт-
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ролінгу дозволяє визначити слабкі сигнали, за якими здійснюється превентивна
ідентифікація загроз економічній безпеці підприємства, що дозволяє сформувати
систему раннього попередження й реалізувати принцип випередження загроз в
забезпеченні економічної безпеки підприємства.

Контролінг дозволяє відстежувати будь-які критичні для економічної безпе-
ки процеси в режимі реального часу, складати оперативні звіти про результати
роботи підприємства, на підставі яких керівництво має можливість зробити ви-
сновок про сильні і слабкі місця в діяльності підприємства, реалізовані або упу-
щені ним можливості, сприятливі чи несприятливі тенденції в діяльності підпри-
ємства.

За рахунок побудови спеціальної системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення управлінських рішень з питань економічної безпеки, контролінг до-
зволяє отримати релевантну інформацію про стан підприємства за запитом кори-
стувача в будь-який момент часу. В свою чергу, це дозволяє своєчасно розробити
комплекс заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки підприємст-
ва. За допомогою своєчасного інформування керівництва про загрози економічній
безпеці контролінг дозволяє забезпечити виживання підприємства в ринковому
середовищі, його тривале функціонування й розвиток, що дозволяє зробити ви-
сновок про доцільність застосування контролінгу в підсистемі інформаційного за-
безпечення економічної безпеки підприємства.
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