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CONTROLLING AS A TOOL TO MAINTAIN A SUFFICIENT LEVEL  
OF ECONOMIC SECURITY AND COMPETITIVENESS  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
У статті розглянуто економічну безпеку діяльності підприємств, її сутність, основні положення та важливість 

для функціонування та розвитку. Також виявлено основні проблеми, які виникають, для підтримки достатнього рівня 

економічної безпеки та конкурентоспроможності промислового підприємства. Охарактеризовано сутність економіч-

ної безпеки як економічної категорії, проведено порівняння вітчизняного та закордонного досвіду підтримки достат-

нього рівня економічної безпеки. Доведено необхідність оцінки рівня економічної безпеки, основні її функції. З’ясовано, 

що потрібно аналізувати кожне конкретне підприємство і врахувати взаємозв’язки складових економічної безпеки для 

визначення основних чинників негативного впливу та окреслення найслабших сторін діяльності підприємства. 

Розкрито поняття контролінгу, його мету та функції. Зазначено його основні принципи та методи, наведено 

взаємозв’язок між ними. Досліджено основні завдання кожного з видів контролінгу, їхню основну мету та зв’язки. 

Виділено, що на рівень економічної безпеки працюючих підприємств впливає ефективний контролінг, елементи якого 

розробляються, плануються і втілюються залежно від особливостей функціонування підприємства. Зосереджено 

увагу на важливості інформаційної безпеки діяльності підприємств в Україні. Визначено основні заходи на держав-

ному рівні, які посприяють більш якісному функціонуванні економічної безпеки підприємств та зроблено висновки 

про її важливість. 

Ключові слова: конкурентоспроможність; промислове підприємство; економічна безпека; підходи; управління; 

контролінг; фактори розвитку економічної безпеки; чинники економічної безпеки.  

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 26. 

This article considers the economic security of enterprises, its essence, the main provisions and importance for the func-

tioning and development. The main problems that arise to maintain a sufficient level of economic security and the competi-

tiveness of the industrial enterprise are also identified. The essence of economic security as an economic category is charac-

terized, a comparison of domestic and foreign experience of maintaining a sufficient level of economic security is made. The 

necessity of economic security, its main functions are proved. The economic security of the enterprise is an element of the 

system of national economic security. It has been proven that it is necessary to analyze each specific enterprise and take into 

account the relationships of components of economic security to determine the main factors of negative impact and to identify 

the weakest aspects of the enterprise. 

The concept of controlling, its purpose and functions are revealed. Its basic principles and methods are indicated, the in-

terrelation between them is expressed. The main tasks of each type of controlling, their main purpose and connections are 

studied. The economic security of operating enterprises is influenced by effective controlling, the elements of which are de-

veloped, planned and implemented depending on the characteristics of the enterprise. Attention is focused on the importance 

of information security of enterprises in Ukraine. The main measures at the state level that will contribute to better function-

ing of economic security of enterprises are identified and conclusions are made about its importance. 

Keywords: competitiveness; industrial enterprise; entrepreneur; economic security; factors of economic security devel-

opment; controlling; factors of economic security. 
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Постановка проблеми. Нині спостерігається нестабільність економіки та світова ре-
цесія, пов’язані з впливом COVID-19, недоотримання прогнозованих кредитів МВФ, що, 
у свою чергу, призводить до створення нових проблем на фінансовому ринку країни та 
загроз для фінансового стану підприємств. Тому всім суб’єктам господарювання важливо 
вживати правильних заходів щодо покращення процесу виробництва й реалізації, їхнього 
становища на ринку, економічної незалежності тощо. Насамперед для цього необхідно 
встановити певну стабільність функціонування, а також приймати зважені рішення щодо 
управління наявними ресурсами та контролю над виробничими процесами. 

Загальною проблемою для діяльності промислових підприємств в Україні є неспри-
ятливе економічне та політичне становище. Унаслідок таких глобальних проблем до-
сить складно зберегти стабільність функціонування.  

 Хоменко І. О., Садчикова І. В., Колоток М. О., 2021 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти забез-
печення економічної безпеки діяльності підприємств розкриваються у роботах 
М. Бендікова, І. Бєлоусової, Т. Кузенка, Г. Козаченко, А. Одінцова, О. Груніна та ін. 
Більш глибоким висвітленням цього питання та більш чіткими напрямами розвитку 
підприємств займались такі науковці, як В. Шликов, М. Камлик, А. Єпіфанов, А. Дикий, 
Н. Підлужна, Т. Ковальов та інші [1-9; 12-16; 18-22; 24-26]. 

Взагалі економічна безпека – це запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним 
впливам (загрозам) з метою гарантування його ефективного та стабільного функціону-
вання та динамічного соціального розвитку [21]. 

Г. Пастернак-Таранушенко був одним із перших науковців, який застосував та ви-
значив поняття економічної безпеки підприємств у своїй науковій праці «Економічна 
безпека держави». Він наголошував на тому, що державу створює суспільство для за-
безпечення суспільних потреб, потреб населення та окремо кожного громадянина [24]. 
Отже, має створювати оптимальні умови для підприємницької діяльності, у тому числі 
забезпечувати економічну безпеку для неї. 

Існує декілька підходів до трактування економічної безпеки. Наприклад, О. Грунін ви-
значає економічну безпеку підприємства як певний стан, в якому підприємство має захист 
від наявних небезпек, може їм запобігти, а також досягає цілі бізнесу в умовах конкурен-
ції [3]. Є. Олейніков у своїй праці «Основи економічної безпеки» розглядав це поняття як 
«стан найбільш ефективного використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення 
стабільного функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому» [16]. 

Досить чітким є поняття «захищеності» від М. Бендікова – це захищеність науково-
технічного, технологічного, виробничого і кадрового потенціалу підприємства від пря-
мих та непрямих загроз, пов’язаних, наприклад, із неефективною промисловою політи-
кою держави [12]. У схожому контексті подають визначення Д. Ковальова та 
Т. Сухорукова, які вважають економічну безпеку як «захист діяльність підприємства від 
негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усувати загрози 
або пристосовуватись до них [12].  

У роботі Г. Клейнера, В. Тамбовцева, Р. Качалова економічна безпека діяльності під-
приємства – «це стан підприємства, який означає, що ймовірність небажаної зміни 
яких-небудь якостей, параметрів власного майна, а також змін його до зовнішнього се-
редовища, є невелика» [12]. 

Більшість учених вважають, що існує шість основних етапів розвитку економічної 
безпеки діяльності підприємств в Україні [20]. Перший етап розпочався від прийняття 
незалежності України, у 1991 році. На цьому етапі це поняття мало на меті збереження 
комерційних таємниць, секретів підприємства, таємниць інтелектуальної власності тощо. 

Уже починаючи з 1998 року це поняття набуло значення певної «захищеності» від 
загроз зовнішнього середовища підприємства, а у 2002 році економічна безпека отото-
жнюється з ефективним функціонуванням у разі ризику. З 2005 до сьогодення економі-
чна безпека вже розглядається окремо в кожній галузі, до якої відноситься підприємст-
во, що дозволяє значно розширити її можливості. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У розглянутих вище дос-
лідженнях розкрито багато теоретичних і практичних питань, пов’язаних із контролін-
гом та запропоновано напрями підвищення ефективності його впровадження. Водночас 
ця проблема контролінгу з позицій економічної безпеки в практиці підприємств не до-
статньо вивчена, що вимагає подальшого дослідження теоретичних основ і розробки 
методичних аспектів щодо його застосування на підприємствах. 
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Мета дослідження. Метою цієї статті є всебічне розкриття сутності контролінгу як 
інструменту підтримки достатнього рівня економічної безпеки та конкурентоспромож-
ності промислових підприємств, виявлення основних чинників, які можуть на неї впли-
вати та методів регулювання. Визначено спрямованість контролінгу як інструменту для 
досягнення економічної безпеки діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. У статті використано такі методи, як абстрагування, 
тобто уявне відтворення зв’язків, відносин між предметами дослідження, та виділення 
декількох його сторін для створення певної моделі; метод аналізу, тобто вивчення 
об’єкту дослідження по частинам з характеристикою цієї самої конкретної частини; ме-
тод синтезу, який полягає в з’єднанні частин одного об’єкта в одне ціле для розглядання 
його загалом; узагальнюються методи абстрагування, ідеалізації, формалізація, аналіз, 
синтез, індукція, дедукція, аксіоматика, узагальнення тощо. Завдяки поєднанням цих 
методів проводилось логічне дослідження зібраних фактів, вироблення понять, думок, 
робляться висновки.  

Результати дослідження та обговорення. Підприємство – це організаційно відо-
кремлена, економічно самостійна ланка виробничої сфери економіки, що спеціалізуєть-
ся на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Головне завдання підп-
риємства полягає у задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою 
одержання прибутку [8]. 

Суб’єктами підприємницької діяльності виступають фізичні особи – громадяни Ук-
раїни та юридичні особи будь-якої форми власності. 

З своїми масштабами підприємства поділяються на малі (валовий продукт яких до 
10 млн євро), середні (від 11 млн євро до 50 млн євро) та великі (від 50 млн євро). В Ук-
раїні переважають малі підприємства (див. табл.), саме вони сприяють появі великої кі-
лькості нових робочих місць, впровадженню нових технологій виробництва тощо. 

Таблиця  
Динаміка кількості підприємств в Україні за 5 років 

Рік Кількість підприємств, одиниць Великі, % Середні, % Малі, % 
2015 343440 0,1 4,4 95,5 
2016 306369 0,1 4,9 95 
2017 338256 0,1 4,4 95,5 
2018 355877 0,1 4,5 95,4 
2019 380597 0,1 4,7 95,2 

Джерело: складено авторами на основі джерела [7]. 

З 2016 року кількість підприємств в Україні збільшується. Проте, якщо оцінювати 
динаміку за 10 років, то вона є досить нерівномірною.  

На цю динаміку впливає низка різних зовнішньоекономічних факторів, таких як: 
наявність необхідних ресурсів, наявність технологій виробництва, ефективність полі-
тики держави для функціонування підприємств, розвиток ринку кредитних послуг, ная-
вність часу та простору (швидкість обміну інформацією, експорт/імпорт тощо), конку-
рентоспроможність, наявність підприємницьких здібностей. 

Економічна безпека діяльності підприємств дозволяє мінімізувати вплив зовнішніх 
факторів та навколишнього середовища, допомагає пристосуватися до умов, які можуть 
негативно впливати на нього, а також усунення загроз або їх запобігання. 

Загалом економічна безпека діяльності підприємств має широкий спектр дій. Це 
представлено на нижченаведеній схемі (рис. 1).  
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Рис. 1. Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» 

Джерело: складено авторами на основі [15]. 

Незважаючи на напрям діяльності підприємства, основною його метою є отримання 
прибутку. Новим явищем у теорії управління є контролінг. Контролінг являю собою систе-
му управління прибутком та допомагає зорієнтуватися при досягненні необхідних цілей.  

Система контролінгу – це принципово нова концепція інформації і управління, яку 
можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, 
контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління про-
цесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства [4]. 

Крім уже названих функцій, контролінг має такі [19]: 
1) надання інформаційної підтримки у процесі прийняття рішень; 
2) створення загальної системи в управлінні підприємством; 
3) забезпечення раціональності управлінського процесу. 
А також однією із основних функцій є забезпечення економічної безпеки діяльності 

підприємства. 
Контролінг забезпечує служба контролінгу. Також може створюватись як робоча 

група або окремий підрозділ підприємства. Враховуючи те, що контролінг надає доста-
тньо вагому підтримку для підприємств, дає змогу вистояти в конкурентній боротьбі, 
наділяє необхідною інформацією для розширення підприємства на ринку, можна ствер-
джувати, що дана система є деякою опорою для становлення на ринку [22; 23].  

Також якщо узагальнити всі думки вчених, можна виділити 4 основних види кон-
тролінгу: 

1) стратегічний; 
2) тактичний; 
3) оперативний; 
4) диспозитивний. 
Стратегічний контролінг має на меті забезпечення виживання підприємства, прове-

дення антикризової політики та підтримує потенціал успіху. Однією із ключових пере-
ваг є те, що він охоплює як зовнішнє, так і внутрішнє середовища підприємства.  

Економічна безпека підприємства 
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Головними завданнями стратегічного контролінгу є [14]: 
1) встановлення якісних та кількісних цілей підприємства; 
2) формування та відповідальність за стратегічне планування; 
3) розробка альтернативних стратегій (у разі необхідності); 
4) визначення слабких місць підприємства; 
5) аналіз інновацій та інвестицій; 
6) визначення основних підконтрольних показників у відповідності з встановлени-

ми стратегічними цілями; 
7) порівняння планових (нормативних) і фактичних значень підконтрольних показ-

ників з метою виявлення причин, винних і наслідків даних відхилень; 
8) визначення критичних зовнішніх і внутрішніх умов, які лежать в основі страте-

гічних планів. 
Ще однією, не менш важливою перевагою стратегічного контролінгу є те, що він 

спрямований на середньо- та довгостроковий період.  
Взагалі стратегічний контролінг спрямований на виконання стратегії підприємства, 

досягнення його основної мети, а також забезпечує ліквідність підприємства. 
Тактичний контролінг забезпечує прибутковість та ліквідність компанії. На відміну 

від стратегічного, він діє лише у внутрішньому середовищі підприємства.  
Тактичний контролінг також має низку завдань, які він виконує на підприємстві, а 

саме [17]: 
1) контролює тактичні показники відповідно до встановлених цілей; 
2) контролює розробку та організацію тактичних планів; 
3) порівнює планові та фактичні показники тактичного управління; 
4) визначає вузькі місця тактичного управління; 
5) створює та розвиває систему інформаційного забезпечення тактичного управління. 
Основна складова тактичного контролінгу – планування, бюджетування, внутрішній 

аудит, аналіз та консалтинг. 
Оперативний контролінг, так само як і тактичний, спрямований на забезпечення при-

бутковості та ліквідності. Проте відрізняється завданнями, які на нього покладені [14]: 
1) контроль та керівництво при плануванні та розробці бюджету; 
2) визначення всієї сукупності підконтрольних показників відповідно до встанов-

лених плинних цілей; 
3) порівняння планових (нормативних) і фактичних показників підконтрольних ре-

зультатів і витрат з метою виявлення причин, винних і наслідків відхилень; 
4) аналіз впливу відхилень на виконання плинних планів;  
5) мотивація і створення систем інформації для прийняття плинних управлінських 

рішень. 
Також, на відміну від стратегічного контролінгу, оперативний більше спрямований 

на короткостроковий період та має конкретні часові рамки. 
Диспозитивний контролінг пропонує заходи, у разі якщо поточна діяльність підпри-

ємства змінюється, і необхідно обрати правильні рішення для досягнення оперативних 
цілей. Також диспозитивний контролінг відрізняється від інших тим, що реалізується 
протягом усього терміну існування системи контролінгу на підприємстві [25]. 

Однак дуже важливо розрізняти кожен із цих видів, оскільки у кожного є своя мета 
та свої завдання. А також дуже важливо знати, як пов’язані між собою (рис. 2).  
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Рис. 2. Взаємозв’язок видів контролінгу 

Джерело: складено авторами на основі джерела [25]. 

Якщо говорити про сучасну концепцію контролінгу, то його функції тісно пов’язані 
з його методами. Методи, або інструменти контролінгу використовуються для забезпе-
чення управлінських цілей стійким розвитком. До таких методів належать [1]:  

1. SWOT-аналіз – використовується для визначення сильних та слабких сторін про-
екту підприємства, визначення його можливостей та можливих загроз. 

2. PEST-аналіз – використовується для визначення різноманітних аспектів (соціа-
льних, технологічних, політичних, економічних) зовнішнього середовища. 

3. GAP-аналіз – використовується для розуміння чого фактично може досягти підп-
риємство при незмінній політиці та визначає, що необхідно в ній змінити для бажаного 
розвитку. 

4. ABS-аналіз – використовується для класифікації ресурсів фірми залежно від їх 
значення. 

Також сюди належать функціонально-вартісний аналіз, портфельний аналіз, аналіз 
сценаріїв, портфоліо-аналіз, аналіз конкурентних переваг тощо. 

Ці всі функції та методи є невід’ємною складовою контролінгу, який забезпечує ко-
нтроль, аналіз, планування, інформаційне забезпечення, адаптивність, цілеспрямова-
ність, стратегічну орієнтацію тощо для підприємства. 

Проте варто зазначити, що система контролінгу має бути адаптована до факторів зо-
внішнього та внутрішнього середовища підприємства. До чинників зовнішнього сере-
довища належать вимоги законодавства, політика країни, ринки збуту та постачання, а 
до внутрішнього – масштаби підприємства, виробнича програма, організація підприєм-
ства, стиль керівництва. Це важливо для більш точної системи управління та більш які-
сного забезпечення підприємства економічною безпекою. 

Основне завдання контролінгу – направлення управлінської політики на досягнення 
цілей підприємства, а також захист від впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища.  

Для узагальнення інформації щодо контролінгу, сформуємо схему контролінгу, як 
управлінням потенціалом економічної безпеки діяльності підприємства (рис. 3). 

Економічна безпека є спільною проблемою і для підприємства, і для держави. Оскіль-
ки держава, використовуючи різноманітні методи, істотно впливає на її формування, при 
цьому безпосередньо втручаючись у цей процес, необхідно зосередити увагу на тому, 
щоб не завдати шкоди для діяльності самого підприємства [26]. Для цього варто зосере-
дити увагу на законодавчій базі та в разі потреби ввести нові законодавчі акти з метою 
уникнення неправомірних дій щодо захисту себе свого підприємства з боку підприємця. 

Диспозитивний 
контролінг 
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Рис. 3. Система контролінгу підприємства 

Джерело: складено авторами на основі джерела [13]. 

В умовах євроінтеграції важливим фактором зовнішнього впливу на економічну 
безпеку підприємства є міграційні процеси. За межі України виїжджає найбільш праце-
здатна частина населення, зменшуючи пропозицію на ринку праці України [11]. Як пра-
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вильно зазначає І. Кичко, що для збереження трудового потенціалу, сприяння економіч-
ній безпеці підприємств в частині забезпечення кваліфікованою робочою силою, необ-
хідно зосередити увагу на мотиваційному факторі залучення персоналу [10].  

На сьогодні Україна потребує інноваційного розвитку, що буде сприятливо впливати 
на розвиток підприємства. Варто зазначити, що створення інноваційного клімату потре-
бує значних змін в інституційному середовищі ведення бізнесу, активізації різноманіт-
них досліджень та розробок, активно використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології тощо [12]. Але при неправильному веденні політики, спрямованої на іннова-
ційний розвиток, можливе виникнення низки загроз для діяльності підприємств, у тому 
числі і їх економічної безпеки. 

Щодо закордонного досвіду, то такі країни, як, наприклад, США, Німеччина та Япо-
нія, то вони мають чітко закріплені права підприємств та механізми їх реалізації, що 
визначає стійку законодавчу базу, а також намагаються створити максимально сприят-
ливе середовище для діяльності підприємств [6]. До того ж вони мають достатньо роз-
винену страхову сферу, яка виступає головним ризикознижуючим чинником. На жаль, в 
Україні цим аспектам приділяється недостатня увага. 

Країни Західної Європи застосовують стимулюючу функцію оподаткування та ство-
рюють сприятливі фінансово-економічні умови для інвестицій. У результаті цього під-
вищується інвестиційна привабливість цих підприємств, а це, у свою чергу, підвищує їх 
економічну безпеку [6]. 

Нині в Україні спостерігається низка невирішених проблем, пов’язаних з економіч-
ною безпекою, таких як: банкрутство підприємств через неефективність використання 
ресурсів; нестійкість підприємств до конкуренції; неконтрольована приватизація; відсу-
тність прозорої податкової політики. 

Для покращення стану економічної безпеки підприємств необхідно чітко відібрати 
методи, які будуть максимально впливати на її розвиток. Одним із таких методів є мо-
делювання, що дасть змогу яскраво оцінити всі чинники навколишнього середовища 
підприємств та максимально весь їх вплив на них. 

Висновки та пропозиції. Економічна безпека підприємства є елементом системи 
національної економічної безпеки. Отже, можна зробити висновок, що українські підп-
риємства мають низький рівень економічної безпеки і це тісно залежить від досягнення 
економічної безпеки всієї держави, ґрунтується на фінансовому, управлінському та ви-
робничому потенціалі та перспективах їх розвитку.  

Також підтримка певного рівня економічної безпеки діяльності та конкурентоспро-
можності промислових підприємств залежить від самого підприємства, а саме від його 
територіального розміщення, наявних ресурсів, трудового, логістичного й маркетингово-
го потенціалу та інших факторів. Потрібно аналізувати кожне конкретне підприємство і 
врахувати взаємозв’язки складових економічної безпеки для визначення основних чин-
ників негативного впливу та окреслення найслабших сторін діяльності підприємства. 

До основних спрямованих заходів зі сторони держави доцільно прийняття відповід-
них законодавчих актів для врегулювання економічної безпеки. Орієнтуючись на інозе-
мний досвід можна взяти до уваги вдосконалення страхової сфери для зменшення ризи-
ків, а також зробити прозорою податкову політику. Зі сторони підприємців можна більш 
відповідально ставитись до виходу на ринок, краще вивчати конкурентів, розроблювати 
чітку стратегію тощо. 

Високий рівень економічної безпеки діяльності та конкурентоспроможності підпри-
ємств дасть змогу промисловим підприємствам стати більш стійкими на ринку та розк-
риє перспективи для розвитку нових галузей виробництва. 
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