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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стійкий розвиток ринкової економіки в Україні

вимагає розробки та застосування нових підходів в

управлінні підприємствами та умов їх функціонування

на ринку. Для того, щоб вижити підприємствам, необх�

ідно правильно визначати свою стратегію та тактику по�

ведінки на ринку та систематично проводити управлін�

ня діяльністю підприємства з метою підвищення ефек�

тивності діяльності, збільшення вартості підприємства,

підвищенні добробуту акціонерів і власників бізнесу,

максимізації фінансового результату діяльності, міні�

мізації збитків, забезпечення довгострокової ліквідності

та платоспроможності. Застосування системи фінансо�

вого контролінгу є новим напрямом в системі управлінні

стійким розвитком підприємства як функціонально

відокремленого напряму фінансової роботи, пов'язано�

го з реалізацією фінансово�економічної функції мене�
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джменту, управління формування, використанням і роз�

поділом його фінансових ресурсів, фінансових резуль�

татів та рухом грошових кошті, що забезпечує прийнят�

тя раціональних оперативних і стратегічних рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Значну увагу дослідженню теорії і практики фінан�

сового контролінгу приділили у своїх працях такі вітчиз�

няні і зарубіжні науковці, як: І.А. Бланк [1], М.П. Бутко

[2], Ш. Ванг [3], Й. Вебер [4], О. Клокар [7], Г.О. Партин

[9], Н.Д. Собкова [13], І.Б. Стефаник [11], Д.Г. Савчук,

О.О. Терещенко [14—15], Р. Хілтон [5], П. Хорват [6],

К. Серфінг [12] та інші. Проте не повною мірою розкри�

та роль фінансового контролінгу як складової системи

управління стійким розвитком підприємства, що забез�

печує її ефективне функціонування потребують подаль�
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шого дослідження. Також слід зазначити, що недостат�

ньо чітко окреслена специфіка фінансового контролінгу

в цілому та його особливості, не визначені риси

відмінності фінансового контролінгу від інших його

видів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних сутнісних ха�

рактеристик, розробка методичних засад і практичних

рекомендацій щодо впровадження фінансового конт�

ролінгу на підприємстві як важливої складової системи

управління стійким розвитком.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Впровадження контролінгу на підприємствах та

організаціях показав, що види контролінгу можна кла�

сифікувати не тільки за принципом обхвату (стратегіч�

ний і оперативний), але і за напрямами діяльності —

фінансовий контролінг, контролінг маркетингу, логі�

стики, інвестицій, інноваційних процесів, контролінг

персоналу тощо. Одним з центральних його напрямів

у загальній системі контролінгу, організованого на

підприємстві, виділяється фінансовий контролінг.

Фінансовий контролінг є ефективною координуючої

системою забезпечення взаємозв'язку між формуван�

ням інформаційної бази, фінансовим аналізом, фінан�

совим плануванням і внутрішнім фінансовим контро�

лем, що забезпечує концентрацію контрольних дій на

найбільш пріоритетних напрямах фінансової діяльності

підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактич�

них її результатів від передбачених та прийняття опе�

ративних управлінських рішень, що забезпечують її

нормалізацію. Водночас фінансовий контролінг мож�

на інтерпретувати як систему інформаційного забез�

печення координації всіх підсистем управління, що пе�

редбачає використання методів і процедур із бюдже�

тування, стратегічного планування, управлінського

обліку, фінансової діагностики, інвестор�рилейшнз,

управління ризиками та внутрішнього контролю, які в

сукупності зорієнтовані на підвищення ефективності

фінансово�економічних рішень і збільшення вартості

компанії [15].

Заслуговує уваги точка зору вітчизняних дослід�

ників Г. Партина і Я. Маєвської, які визначають фінан�

совий контролінг як філософію менеджменту, стверд�

жуючи, що це мистецтво управління (система управлін�

ня), спрямоване на визначення майбутнього фінансово�

го достатку підприємства і шляхів його досягнення [9,

c. 199]. На наш погляд, фінансовий контролінг не мен�

шою мірою орієнтований також на поточну діяльність

підприємства, оскільки забезпечує підвищення ефектив�

ності прийняття оперативних управлінських рішень. При

цьому фінансовий контролінг набуває дедалі більшого

значення для поточного управління підприємством, що

зумовлено стрімкими змінами умов діяльності як само�

го підприємства, так і їхніх клієнтів. У таких умовах до�

цільно вести мову про запровадження фінансового кон�

тролінгу, який дасть змогу максимально швидко прий�

мати типові управлінські рішення в онлайн�режимі. Це

передбачає наявність відповідного програмного забез�

печення та розробку спеціальних скорингових методик

контролінгу.

Дослідивши точки зору різних науковців нами вста�

новлено, що існують різні підходи до трактування сут�

ності фінансового контролінгу як суспільної категорії.

Вони подібні між собою та відрізняються лише окреми�

ми складовими. Так, більшість науковців під означеною

категорією розуміють систему фінансового управління

розвитком суб'єктів підприємницької діяльності в напря�

му прогнозування й планування механізмів та інстру�

ментів досягнення стійкого фінансового стану [5, с. 117;

7, с. 11; 14, с. 12].

На наш погляд, до трактування сутності фінансово�

го контролінгу, доцільно виділити його основні етапи

формування та розвитку й відповідні їм концепції про�

тягом кожного проміжку часу. Такий підхід сприятиме

комплексному аналізу всіх складових щодо ефективної

організації та впровадження фінансового контролінгу

на підприємствах та організаціях різних організаційно�

правових форм і форм власності.

 До основних етапів формування та розвитку фінан�

сового контролінгу належать:

 1) епоха "ринку продавця", з якої почався розви�

ток функціонального менеджменту та управлінського

обліку. У ці часи контролер був рахівником, який вико�

нував облікові функції та підпорядковувався менедже�

ру нижчої або середньої ланки;

 2) епоха "ринку покупця" сприяла появі стратегіч�

ного, фінансового й процесного менеджменту, а також

інжинірингу організаційної структури підприємства.

Контролер став плановиком�розпорядником (коорди�

натором) спільної (командної) роботи управлінців із

підпорядкуванням одному з директорів (топ�менедже�

ру) компанії;

3) глобалізація ринків збуту, виробництва, ресурс�

ного забезпечення вплинула на появу такого виду ме�

неджменту, як "управлінський аутсорсинг". Контролер

перетворюється на внутрішнього консультанта (радни�

ка) з питань економіки підприємства, відносно неза�

лежного, що може дистанціюватися від решти команди

управлінців;

 4) глобалізація фінансових ринків висунула на пер�

ший план "якісне управління" (не "управління якістю") й

"управління вартістю для акціонерів". За таких умов

контролер перетворюється на технолога з менеджмен�

ту та є повноцінним топ�менеджером [11, с. 27—31].

На нашу думку, доцільно доповнити його концеп�

ціями формування та розвитку фінансового контролінгу.

Так, досить повно за всіма описаними вище етапами

розкриває концепції становлення й розвитку контро�

лінгу в практичній діяльності підприємств Н. Собкова

[13], яка виділяє такі з них:

1. Реєстраційна концепція (виникла на початку

ХХ століття й активно розвивалася до 1930�х років). Зав�

дання контролера зводилися до реєстрації інформації

та надання її керівництву у вигляді звітів.

2. Обліково�аналітична концепція (почала формува�

тися під час економічної кризи 30�х років ХХ століття).

Контролери починають аналізувати ефективність діяль�

ності підприємства та підрозділів, виробництва та реа�

лізації продукції. Відбувається активне становлення уп�

равлінського обліку

3. Концепція внутрішньофірмової інтеграції (фор�

мувалася в 70�ті роки ХХ століття одночасно з розвит�
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ком інтегрованих автоматизованих систем планування

виробництва). Ця концепція розкриває головні завдан�

ня, які постали в цей час перед контролерами, а саме:

розробка та інтегрування бюджетів і планів. Це було

пов'язано з тим, що великі підприємства за допомогою

системи бюджетування намагалися інтегрувати вироб�

ництво, постачання, збут та оптимізувати витрати.

4. Координаційно�навігаційна концепція (активне

становлення розпочалося наприкінці 80�х — на почат�

ку 90�х років ХХ століття). Виникнення цієї концепції по�

в'язано з розробкою американськими вченими систе�

ми збалансованих показників (Balanced Scorecard).

Вона передбачає допомогу менеджменту в розробленні

й реалізації стратегії розвитку підприємства на основі

запровадження й узгодження показників стратегічного

та оперативного рівнів з погляду досягнення результа�

ту.

5. Концепція стратегічної навігації (лише формуєть�

ся та широкого застосування ще не набула) — поста�

новка й розв'язання завдань інформаційно�аналітичної

підтримки стратегічного менеджменту. Згідно з цією

концепцією контролер стає консультантом керівництва

в контролі за дотриманням стратегічних цілей, він

здійснює інформаційно�аналітичну підтримку стратегіч�

ного менеджменту, а оперативні завдання мають вирі�

шуватися в автоматизованому порядку.

6. Концепція контролінгу, спрямована на узгоджен�

ня інтересів зацікавлених осіб у рамках реалізації прин�

ципів корпоративного управління (Corporate Gover�

nance).

У сучасних соціально�економічних умовах розвит�

ку суспільства є три концепції поліпшення організації та

здійснення фінансового контролінгу [3] (табл. 1).

Однією з перших є концепція, за якої фінансовий

контролінг зорієнтований на функцію контролю. У пра�

цях американського економіста Р. Хілтона обгрунто�

вується концепція контролінгу, яка сконцентрована пе�

реважно на функції контролю. Учений розглядає конт�

роль як одне з багатьох (хоча й пріоритетних) завдань

контролінгу, тоді як багато вітчизняних економістів

фактично ототожнюють контролінг з контролем, що, на

нашу думку, є не зовсім правильно [5, с. 149]. Подібний

підхід у трактуванні контролінгу застосував І. Бланк та

обгрунтував, що фінансовий контролінг — контролю�

юча система, яка забезпечує концентрацію контрольних

процедур на найпріоритетніших напрямах фінансової

діяльності підприємства [1, с. 119].

Функція контролю також є пріоритетною в китай�

ській практиці організації контролінгу. На думку Ш. Ван�

га, на китайських підприємствах контролінг спрямова�

ний на забезпечення виконання планових показників.

Основними інструментами контролю при цьому є аналіз

відхилень та аналіз вибіркової сукупності. Такі тра�

диційні функції контролінгу, як планування, інформа�

ційне забезпечення, контролінг персоналу та організацій

не є визначальними на китайських підприємствах. Го�

ловна увага контролера тут спрямована на обробку опе�

ративних фінансових показників, стратегічний же конт�

ролінг не набув достатнього розвитку в цій країні [3, с.

20—21].

Другою сучасною концепцією фінансового контро�

лінгу є те, що він виконує інформаційну функцію. Умов�

но ця концепція охоплює згадані вище обліково�аналі�

тичну та реєстраційну функції. На думку Т. Райхманна,

система контролінгу має бути зорієнтована насамперед

на інформаційну підтримку процесу планування та кон�

тролю. Зміст концепції полягає в тому, що контролінг є

елементом системи інформаційного забезпечення

підприємства та зорієнтований на збір, обробку та пе�

ревірку інформації для прийняття управлінських рішень

[10, с. 13]. На думку відомого німецького фахівця з кон�

тролінгу К. Серфінга, контролінг — система інформа�

ційного забезпечення управлінських рішень на основі

планування, контролю, аналізу та розроблення альтер�

нативних заходів з управління виробничо�господарсь�

кими процесами на підприємстві. Згідно з цією концеп�

цією запровадження служби контролінгу на підприєм�

ствах та в організаціях зумовлене передусім необхідні�

стю зменшення інформаційної асиметрії між менедж�

ментом та об'єктами управління фінансами [12, с. 120].

Всі описані вище підходи науковців підтримуємо, за�

значимо, що для подолання інформаційної неузгодже�

ності між окремими суб'єктами фінансово�господарсь�

кої діяльності будь�якого підприємства необхідно реа�

лізовувати концепцію координації як провідної функції

фінансового контролінгу. Аналогічної думки щодо тре�

тьої сучасної концепції фінансового контролінгу, згідно

з якою пріоритет надається функції координації різних

підсистем управління, передусім планування, контролю

та інформаційного забезпечення, дотримуються Й. Ве�

бер [4] і П. Хорват [6, с. 20]. Концепція охоплює коор�

динаційно�навігаційні та інтеграційні завдання. Так,

Й. Вебер убачав сутність фінансового контролінгу в "ко�

ординації системи управління". Потреба в цьому зумов�

люється поділом системи управління на складові: орга�

нізація, система планування та контролю, інформаційна

система, система управління персоналом, система цілей

та принципів управління. Однак, як вважав учений, не

можна ставити знак рівності між фінансовим контро�

лінгом як функцією координації та системою управлін�

ня [4, с. 21]. В основу ідеї контролінгу, що грунтується

на пріоритетності функції координації, покладена інтер�

претація контролінгу як самостійної субсистеми управ�

ління. На думку П. Хорвата, ця субсистема спрямована

на системоутворювальну та системоінтегрувальну коор�

динацію: усередині підсистеми управління та між ок�

ремими її підсистемами з урахуванням особливостей си�

стеми господарювання; на підтримку менеджменту для

виконання специфічних завдань координації з урахуван�

ням поставлених цілей. Крім цього, учений розглядає

фінансовий контролінг як підсистему управління, яка

виконує "орієнтовану на досягнення результату" функ�

№ Назва концепції Характеристика концепції
1. Концепція функції контролю Контроль пріоритетних напрямів діяльності суб’єкта господарювання 
2. Концепція інформаційної функції Інформаційна підтримка процесу планування та контролю 
3. Концепція функції координації Координація різних підсистем управління

Таблиця 1. Концепції поліпшення організації та здійснення фінансового контролінгу
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цію координації всередині системи управління". Тобто

він має на увазі, у першу чергу, координацію плануван�

ня та контролю, а також інформаційне забезпечення [6,

с. 22].

Аналіз численних літературних джерел показав,

що найчастіше вчені виділяють такі функції фінансово�

го контролінгу на виробничому підприємстві[3, с. 90]:

координація; фінансова стратегія; планування та бю�

джетування; бюджетний контроль; внутрішній консал�

тинг; методологічне забезпечення; внутрішній аудит; ре�

візія; прогнозування; фінансовий аналіз; фінансовий

контроль; оцінка ризиків; система раннього поперед�

ження; аналіз фінансових відхилень; нагляд за виконан�

ням фінансових завдань, які регулює система фінансо�

вих норм і показників; діагностика серйозних відхилень

показників фінансового стану підприємства і суттєвого

зниження темпів його фінансового розвитку; розробка

оперативних управлінських рішень для нормалізації

фінансової діяльності компанії; коригування певних по�

казників внаслідок зміни зовнішнього фінансового ото�

чення, кон'юнктури фінансового ринку і внутрішніх умов

здійснення господарської діяльності підприємства;

отримання фінансових ресурсів, управління ними та їх

використання. Таким чином, фінансовий контролінг не

обмежується здійсненням лише внутрішнього контро�

лю фінансової діяльності й фінансових операцій, але є

ефективною координуючою системою забезпечення

взаємозв'язку між формуванням інформаційної бази,

фінансовим аналізом, фінансовим плануванням і внут�

рішнім фінансовим контролем на промисловому підпри�

ємстві.

Таким чином, фінансовий контролінг слід визначи�

ти як підсистему контролінгу, яка базується на фінан�

сових показниках. Відповідно фінансовий контролінг —

це сукупність функцій для забезпечення стійкого фінан�

сового стану підприємства: ліквідності та платоспро�

можності. Фінансовий контролінг — це багатофункціо�

нальна підсистема забезпечення прийняття обгрунтова�

них управлінських рішень, яка ба�

зується на використанні методів

фінансового аналізу та фінансового

планування, фінансового контролю,

своєчасності, простоті та гнучкості

побудови системи фінансового кон�

тролінгу.

Як показує практика, запровад�

ження контролінгу на підприємствах

супроводжується численними про�

блемами. До основних груп чинників,

які перешкоджають успішній органі�

зації контролінгу на підприємстві,

можна віднести: історичні, зумовлені

поглядами на ведення бізнесу, непро�

зорістю, не завжди достатніми

економічними знаннями менеджерів;

психологічні, пов'язані зі скептични�

ми поглядами керівництва на запро�

вадження фінансового контролінгу,

результати якого помітні не одразу,

а запровадження досить дороге і три�

вале; організаційні, зумовлені відсут�

ністю досвіду формулювання бажа�

них результатів від впровадження фінансового контро�

лінгу, складністю залучення кваліфікованих працівників

до цього процесу; методичні, які виникають внаслідок

ігнорування потрібної реструктуризації бізнесу, невда�

лого виділення на підприємстві центрів відповідальності,

вибору неадекватних принципів трансфертного ціноут�

ворення, насадження деструктивних мотиваційних мо�

делей, ігнорування потреби створення пакету корпора�

тивних стандартів контролінгу [2].

Можна відмітити, що фінансовий контролінг ком�

плексно впливає на діяльність підприємства і забезпе�

чує його функціонування на базі постійних координу�

ючих дій між різними фазами циклу (облік, аналіз, пла�

нування, моніторинг і контроль). Таким чином, голов�

не завдання фінансового контролінгу полягає не тільки

в контролі, але й у забезпеченні взаємозв'язку між

складовими загальної системи управління підприєм�

ством.

Вважаємо, для систематизації та узагальнення всіх

вищенаведених концепцій, принципів, функцій, доціль�

но запропонувати наступні етапи впровадження систе�

ми фінансового контролінгу на підприємстві, оскільки

система управління підприємства має відповідати вимо�

гам сьогодення (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає підстави для висновку,

що фінансовий контролінг комплексно впливає на

діяльність підприємства і забезпечує його стійкий роз�

виток на базі постійних координуючих дій між різними

фазами циклу (облік, аналіз, планування, моніторинг і

контроль). Головне завдання фінансового контролінгу

полягає не тільки в контролі, але й забезпеченні взає�

мозв'язку між складовими загальної системи управлін�

ня підприємством.

У сучасних умовах господарювання, для отриман�

ня кількісної оцінки змін у системі управління стійким

розвитком підприємства є досить складним завданням

Рис. 1. Етапи впровадження фінансового контролінгу
в управлінні стійким розвитком підприємства
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через необхідність урахування багатьох факторів і скла�

дових, фахівці зазначають якісний прояв позитивних

результатів впровадження фінансового контролінгу,

який полягає у наступному: підвищенні ступеня адаптації

підприємства до швидкозмінних ринкових умов; зрос�

танні ступеня інтеграції підрозділів у процеси управлін�

ня; зростанні швидкості реагування на зміни у внутріш�

ньому та зовнішньому середовищах з метою досягнен�

ня встановлених цілей; покращенні функціонування си�

стеми планування фінансової діяльності з метою підви�

щення ефективності перерозподілу фінансових ресурсів

підприємства; своєчасності отримання точної інфор�

мації, необхідної для прийняття фінансових управлінсь�

ких рішень; підвищенні рівня адекватності фінансових

управлінських рішень.
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