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ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ І СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Контроль являє собою як функцію управління, так і елемент системи управління. Результати здійснення 

контролю впливають на функціонування всього підприємства, адже він наскрізь пронизує усю його діяльність. 

Зазначено, що в сучасних умовах функціонування з метою ефективної діяльності підприємства необхідна ор-

ганізація системи динамічного контролю. Визначено, що важливими елементами системи контролю є цілі і 

завдання. Проаналізовано підходи фахівців до визначення цілей і завдань системи контролю. Запропоновано 

визначити три головних цілі цієї системи динамічного контролю: оперативну (запобігання помилок на 

підприємстві), тактичну (забезпечення ефективного функціонування підприємства) та стратегічну (забезпе-

чення розвитку підприємства). Визначені основні завдання за рівнями цілей, що реалізуються. Встановлено 

взаємозв’язок між цілями, задачами та видами контролю. 
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Постановка проблеми. Контроль здійс-

нюється у всіх сферах та галузях господарства 

держави. На мікрорівні з метою ефективного фу-

нкціонування підприємств контроль застосову-

ється як елемент системи управління, що забез-

печує зворотний зв'язок, та як функція управлін-

ня. Як елемент системи управління контроль 

охоплює усі функції підприємства: адміністрати-

вні, технічні, організаційні та інші. Як функція 

управління контроль застосовується до всього 

що є на підприємстві. Контроль здійснюється або 

безпосередньо керівництвом підприємства, або 

спеціалізованим підрозділом підприємства, або 

визначеною зовнішньою структурою, яка спеціа-

лізується на контрольній діяльності. Але незале-

жно від суб’єкта здійснення контролю, його ре-

зультати впливають на функціонування всього 

підприємства, адже контроль наскрізь пронизує 

усю діяльність підприємства. Отже організація 

системи динамічного контролю діяльності підп-

риємства, зокрема його соціально-економічного 

розвитку, є досить актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На макрорівні проблема контрольної діяльності 

підприємств є досить цікавою темою для дослі-

дження як вчених, так і фахівців-практиків. Цією 

проблемою займається велике коло фахівців: 

М. Альберт, М.В. Борисенко, Т.А. Бутинець, 

Р.Л. Дафт, Л.В.Дікань, В. Дірей, К. Друрі, 

О.П. Зайцева, Л.А.Жигун, Є.А. Касюк, 

М. Коултер, М. Мескон, С.П. Робинс, Ф.Хедоурі. 

та багато інших спеціалістів [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 16, 18]. Тема контролю підприємств є 

досить   різноманітною   та   охоплює   широкий 
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спектр питань, важливими з яких є формулюван-

ня цілей та постановка завдань системи контро-

лю. Система контролю, як елемент (підсистема) 

системи управління має свої цілі і завдання. 

Адже для того, щоб система контролю в середині 

підприємства виконувала свої функції та була 

ефективним інструментом його діяльності, необ-

хідно правильно визначити цілі і завдання цієї 

системи. 

Формулювання цілей статті. Мета статті 

– визначити цілі та завдання системи динамічно-

го контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Проведемо дослідження щодо питання, як 

визначають цілі та завдання контролю підприєм-

ства в науковому та практичному середовищі. 

Мета контролю – перевірити, чи все вико-

нується відповідно до прийнятої програми, нака-

зів і встановлених принципів, визначити помил-

ки. Тобто дія контролю спрямована на визначен-

ня хибних поглядів на справу і помилок, щоб 

можливо було їх своєчасно уникнути або випра-

вити та не повторювати. Контроль повинен за-

свідчити, що програма існує, виконується, засто-

совується все для того, щоб підприємство як со-

ціально-економічна система у доброму стані, що 

розпорядництво здійснюється згідно з прийня-

тими принципами, правильно виконується й  

функціонує [15]. 

Студопедія визначає контроль як одну з 

основних функцій системи управління. Контроль 

здійснюється на основі спостереження за поведі-

нкою керованої системи з метою забезпечення 

оптимального її функціонування (вимірювання 

досягнутих результатів і співвіднесення їх із очі-

куваними результатами). На основі даних конт-

ролю здійснюється адаптація системи, тобто 

прийняття оптимальних управлінських рішень. 

На думку авторів студопедії під контролем 

розуміють систему спостереження і перевірки 
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процесу функціонування і фактичного стану ке-

рованого об'єкта, яка реалізується з такою ме-

тою: 

- оцінки обґрунтування й ефективності 

прийнятих управлінських рішень; 

- оцінки результатів реалізації цих рі-

шень; 

- виявлення відхилень у функціонуванні 

об'єкта (від прийнятих рішень, від 

установлених правил і норм); 

- розроблення заходів із виправлення ви-

явлених відхилень; 

- розроблення заходів з коригування 

управлінських процесів із метою про-

філактики деструктивних відхилень; 

- усунення перепон для оптимального 

функціонування об'єкта [12]. 

О.С. Кравченко вважає, що головними ці-

лями системи контролю є: 

- забезпечення управлінського персоналу 

інформацією щодо відхилень фактич-

них параметрів від визначеного рівня; 

- забезпечення необхідної бази для при-

йняття управлінських рішень. 

А для досягнення цілей необхідне вирі-

шення таких завдань: 

- відповідність системи контролю стан-

дартам і стратегії підприємства; 

- формування джерел і каналів передачі 

інформації щодо діяльності підприємс-

тва; 

- оптимальне використання ресурсів для 

контролю [13]. 

На думку Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко конт-

роль здійснюється з метою виконання поставле-

них завдань та досягнення визначеної керівницт-

вом мети [6]. 

К.Друрі визначає мету контролю в діяль-

ності підприємства як з’ясування того, що відбу-

вається на підприємстві [8]. 

Узагальнюючи думки  М. Альберта, 

М. Мескона, Ф. Хедоурі доходимо висновку, що 

головна мета контролю – забезпечення досяг-

нення підприємством своєї мети, що  реалізуєть-

ся шляхом вирішення таких завдань: 

- своєчасна оцінка можливого впливу 

непередбачуваних подій на діяльність 

підприємства; 

- запобігання виникненню кризових си-

туацій; 

- підтримання успішної діяльності підп-

риємства [14]. 

Жигун Л. А. визначає мету контролю як 

бажаний результат, стан, що виникають в залеж-

ності від керуючого впливу на контрольований 

об’єкт управління. Під результатом, в даному 

випадку, розуміють наслідок, що виникає під 

впливом реалізації цілей. В свою чергу, ціль ви-

никає у тому випадку, коли є проблема, тобто 

розбіжність між бажаним та дійсним. Але треба 

додати, що мета залежить не тільки від бажання, 

а й від наявності реальних можливостей її досяг-

нення [9]. 

Різноманітність цілей контролю визнача-

ється різноманітністю об’єктів та числом існую-

чих в них характеристик: 

- забезпечення злагодженої роботи під-

розділів (підприємств) з метою досяг-

нення найвищих техніко-економічних 

показників; 

- дотримання графіків робіт; 

- виконання виробничої програми; 

- спостереження за станом контрольова-

ного об’єкта; 

- виконання договірних обов’язків; 

- збереження та ефективність виконання 

різноманітних ресурсів; 

- забезпечення ефективного функціону-

вання підприємства; 

- своєчасна адаптація підприємства до 

змін внутрішнього і зовнішнього; 

- забезпечення стійкості і максимального 

розвитку в умовах конкуренції [9]. 

Досягнення мети контролю забезпечується 

реалізацією завдань, які можливо розподілити за 

певними ознаками (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Завдання  контролю [9] 
Ознака завдань Характеристика завдань 

Характер спрямовано-

го впливу на зміни 

стану контрольовано-

го об’єкта 

- прискорення; 

- стабілізація; 

- оптимізація; 

- спостереження стану контрольованого об’єкта. 

Підтримання показ-

ників ефективності 

управління підприєм-

ством 

- відповідність діяльності підприємств цільовим установкам і орієнтирам; 

- стійкість підприємства з фінансово-економічної, ринкової і правової точок зору; 

- збереження ресурсів і потенціалу підприємства; 

- відповідний рівень повноти і точності первинних документів та якості первинної інформації 

з метою успішного керівництва й прийняття ефективних управлінських рішень; 

- безпомилкова реєстрація господарських операцій і обробка щодо них інформації; 

- дотримання робітниками підприємства внутрішніх стандартів; 

- дотримання законодавчих актів. 

Організація контролю - виявлення реального стану справ контрольованого об’єкта; 

- порівняння фактичного стану контрольованого об’єкта з його заданим значенням критеріїв. 
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Представлені завдання обумовлюють 

створення на підприємстві ефективної контроль-

ної системи. 

В.В. Бурцев відносить до основних цілей 

системи внутрішнього контролю: 

- зниження фінансових витрат; 

- своєчасна адаптація підприємства до 

змін внутрішнього і зовнішнього сере-

довища; 

- зберігання та ефективне використання 

різноманітних ресурсів і потенціалів 

підприємства [2]. 

Досягнення визначених В.В. Бурцевим ці-

лей забезпечується реалізацією таких завдань: 

- відповідність діяльності підприємства 

цільовим установкам і орієнтирам; 

- стійкість підприємства з фінансово-

економічної, ринкової та юридичної 

точок зору; 

- збереження ресурсів і потенціалу підп-

риємства; 

- відповідний рівень та якість первинної 

документації та інформації; 

- раціональне використання всіх видів 

ресурсів; 

- виконання внутрішніх стандартів підп-

риємства; 

- виконання державних законодавчих ак-

тів [2]. 

У сучасних умовах здійснення діяльності 

на підприємстві повинна функціонувати система 

динамічного контролю. Саме динамічний конт-

роль, тобто контроль, який забезпечує пристосу-

вання функціонування та розвитку підприємства 

до умов внутрішнього та зовнішнього середови-

ща, що постійно змінюється, тобто сприяє вияв-

ленню факторів середовища, визначенню та зме-

ншенню їх впливу на роботу підприємства. 

На думку автора, до основних цілей сис-

теми динамічного контролю слід віднести три 

цілі: запобігання помилкам, забезпечення ефек-

тивного функціонування підприємства та забез-

печення розвитку підприємства. 

Мета системи контролю – це бажаний стан 

системи контролю, кінцевий результат її функці-

онування. 

Цілі можливо визначити за рівнем: опера-

тивні, тактичні, стратегічні. 

Оперативні цілі – повсякденні цілі, що 

мають підпорядкований характер по відношенню 

до тактичних цілей та забезпечують їх досягнен-

ня. Оперативні цілі майже не акцентуються самі 

по собі, вони скоріше конкретизують дії щодо 

досягнення тактичних цілей [4]. 

Але, на нашу думку, оперативна ціль сис-

теми динамічного контролю є досить вагомим 

фактором, бо саме завдяки досягненню цієї мети 

існує можливість здійснення ефективного функ-

ціонування та розвитку підприємства.  

Тактична мета – це не загальна, а макси-

мально конкретна, мета, яка обов’язково досяжна 

та наближає до стратегічної мети [16]. 

Стратегічна мета – «це орієнтир діяльності 

суб'єкта, сенс його розвитку. В узагальненому 

вигляді вона полягає у забезпеченні тривкого 

збалансованого економічного відтворення су-

б'єкта стратегії та конкретизується залежно від 

системних характеристик суб’єкта» [16]. 

З огляду на сказане вище, можливо розпо-

ділити цілі системи динамічного контролю соці-

ально-економічного розвитку підприємства за 

трьома напрямами (рис. 1). 
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Рис. 1. Головні цілі системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства* 

 
* Авторська розробка 
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Досягнення цілей потребує вирішення пе-

вних завдань. Завдання системи контролю – це 

перелік послідовних дій, спрямованих на досяг-

нення мети системи контролю. Завдання слід 

формулювати у відповідності до видів контролю 

системи динамічного контролю (табл.2 ). 
 

Таблиця 2 

Взаємозалежність цілей, завдань та видів контролю системи динамічного контролю  

соціально-економічного розвитку підприємства* 

 

Ціль Вид контролю Завдання контролю 

О
п

ер
ат

и
в
н

а
 

Адміністративний - забезпечення відповідності діяльності підприємства цільовим установкам і орієн-

тирам; 

- забезпечення злагодженої роботи підрозділів; 

- адаптація до змін умов внутрішнього і зовнішнього середовища; 

- профілактика деструктивних відхилень; 

- усунення перепон у функціонуванні підприємства; 

- запобігання виникненню кризових ситуацій; 

- забезпечення джерел інформації щодо діяльності підприємства. 

Економічний - оцінка наявності ресурсів; 

- спостереження за станом контрольованого об’єкта; 

- моніторинг використання та збереження ресурсів. 

Фінансовий - забезпечення своєчасності, правильності та повноти нарахування податків; 

- забезпечення безпомилковості реєстрації господарських операцій; 

- забезпечення дотримання бюджету; 

- запобігання необґрунтованим витратам; 

- запобігання фінансовим махінаціям. 

Виробничий - запобігання простоям та неефективному використанню виробничих потужнос-

тей. 

Соціальний - запобігання порушенням трудової дисципліни; 

- запобігання порушенню соціальних стандартів та нормативів; 

- запобігання виробничому травматизму. 

Технічний - профілактика браку. 

Технологічний - дотримання технологій виробництва. 

Маркетинговий - забезпечення проведення маркетингових досліджень. 

Інженерний - моніторинг справності обладнання, комунікацій, тощо. 

Правовий - оцінка доцільності та правомірності перевірки підприємства державними право-

охоронними та контролюючими органами; 

- оцінка дотримання на підприємстві вимог нормативно-законодавчих актів; 

- оцінка безпечності договорів з контрагентами для діяльності підприємства. 

Т
ак

ти
ч

н
а
 

Адміністративний - забезпечення ефективного функціонування підприємства; 

- дотримання робітниками підприємства внутрішніх стандартів; 

- порівняння фактичного стану об’єкта контролю з заданим значенням критеріїв; 

- розроблення заходів щодо виправлення виявлених відхилень; 

- розроблення заходів з коригування управлінських процесів. 

Економічний - оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень; 

- збереження та використання потенціалу підприємства. 

Фінансовий - зниження фінансових витрат; 

- аналіз показників, які характеризують результати господарювання підприємства 

та його економічний потенціал; 

- дотримання обліково-фінансової і амортизаційної політики підприємства; 

- забезпечення ефективного функціонування системи обліку та звітності. 

Виробничий - виконання виробничої програми; 

- дотримання графіка виконання робіт; 

- забезпечення ефективного використання виробничих потужностей. 

Соціальний - забезпечення підвищення кваліфікації персоналу; 

- забезпечення охорони праці; 

- забезпечення соціальних стандартів та нормативів. 

Технічний - забезпечення якості товарів та послуг. 

Технологічний - забезпечення ефективності технологічних процесів. 

Маркетинговий - дослідження існуючих ринків збуту та конкурентного середовища. 
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Продовження таблиці 2 

 Інженерний - забезпечення безперебійної роботи та своєчасності виконання ремонтних робіт; 

- дотримання техніки безпеки 

Правовий - виявлення помилок стосовно дотримання нормативно-законодавчих актів; 

- виконання договірних обов’язків. 

С
тр

ат
ег

іч
н

а
 

Адміністративний - забезпечення розвитку або стійкості в умовах зростання конкурентного середо-

вища. 

Економічний - забезпечення розширення діяльності підприємства. 

Фінансовий - забезпечення фінансової незалежності підприємства; 

- забезпечення підвищення вартості підприємства; 

- формування фінансових резервів, що забезпечують стійкість підприємства в умо-

вах коливання ринкової інфраструктури. 

Виробничий - забезпечення ефектності використання виробничих потужностей. 

Соціальний - забезпечення підвищення соціальних стандартів та розвитку соціальної інфра-

структури. 

Технічний - забезпечення вдосконалення якісних характеристик товарів та послуг. 

Технологічний - забезпечення удосконалення існуючих та впровадження новітніх технологій. 

Маркетинговий - моніторинг перспективних ринків збуту. 

Інженерний - забезпечення переобладнання, модернізації, удосконалення, тощо інфраструкту-

ри та виробничих потужностей. 

Правовий - дослідження нормативних актів, які мають відношення до розвитку підприємства 

з метою виявлення вузьких місць у законодавстві; 

- оцінка нових для підприємства функцій державних правоохоронних та контро-

люючих органів, які будуть стосуватися діяльності підприємства у випадку розви-

тку. 

* Складено автором на основі обробки наукової літератури [2, 6, 8, 9, 12, 13, 14] 

 

Висновки і перспективи подальших дос-

лідженнь. За результатами проведеного дослі-

дження автором: 

- представлено підходи фахівців щодо 

визначення цілей системи контролю та завдань, 

необхідних для реалізації цих цілей; 

- у відповідності до системи динамічного 

контролю запропоновано три рівні визначення 

цілей та три головні цілі цієї системи: оператив-

ну (запобігання помилок на підприємстві), так-

тичну (забезпечення ефективного функціонуван-

ня підприємства) та стратегічну (забезпечення 

розвитку підприємства). Такий розподіл дозволяє 

визначитися з делегуванням функцій контролю 

на рівнях управління підприємством; 

- визначені основні завдання за рівнями 

цілей, що реалізуються. Правильне визначення 

завдань спрямоване на ефективну реалізацію ці-

лей, а отже на функціонування всієї системи ко-

нтролю загалом; 

- акцентовано увагу на важливості дося-

гнення оперативних цілей та вирішенні необхід-

них для їх реалізації завдань, що забезпечує 

більш ефективне функціонування та розвиток 

підприємства; 

- встановлено взаємозв’язок між ціля-

ми, завданнями та видами контролю. Такий 

підхід дозволяє визначитися з професійним 

фахом спеціаліста, що здійснює певні контро-

льні функції. 

Перспективним напрямом подальшого до-

слідження є формування базової системи дина-

мічного контролю соціально-економічного роз-

витку підприємства. 
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