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ВСТУП
В умовах формування нових ме�

ханізмів господарювання, які орієн�
товані на ринкову економіку, перед
суб'єктами господарювання постає
необхідність працювати по�новому,
враховуючи закони та вимоги ринку,
оволодіваючи новим типом еконо�
мічної поведінки, пристосовуючи всі
сторони виробничої діяльності до
ситуації, що змінюється. Сьогодні
відбуваються зміни в системі вироб�
ництва та управління, а отже, і в фор�
мах та методах контролю. Причому
провідне місце тут посідає організа�
ція послідовного та багатопланово�
го внутрішнього контролю, без яко�
го важко вистояти в боротьбі з кон�
курентами.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити доцільність зміни

внутрішнього контролю на конт�
ролінг в системі управління промис�
ловими підприємствами.

РЕЗУЛЬТАТИ
Пріоритетного значення набуває

організація постійного контролю з
боку керівництва за якістю досяг�
нення показників, які накреслені у
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У статті автор проводить дослідження щодо порівняльної харак-
теристики контролю та контролінгу на промислових підприємствах,
аналізує ефективність контролінгу на підприємстві, подає етапи впро-
вадження контролінгу в сучасних умовах господарювання.

В статье автором проводится исследование относительно сравни-
тельной характеристики контроля и контролинга на промышленных
предприятиях, анализируется эффективность контролинга на пред-
приятии, подаются этапы внедрения контролинга в современных ус-
ловиях хозяйствования.

плані (перш за все прибутку) стосов�
но забезпечення рівня рентабель�
ності в цілому на підприємстві та в
роботі окремих підрозділів. Розгор�
нутий аналіз рентабельності підпри�
ємства, виявлення резервів та неви�
користаних можливостей здійс�
нюється на базі аналізу рентабель�
ності окремих сегментів ринку,
різноманітних товарів та послуг,
конкретних ділових акцій самого
підприємства.

Завдання контролю полягає в
кваліфікованому визначенні допус�
тимої межі відхилень, всі інші відхи�
лення потрібно лише зафіксувати та
усунути. Адже індикатором успіш�
ності в управлінні є підсумкові еко�
номічні показники, стабільність ро�
боти всього підприємства, його
стійкість та стан на ринку, конкурен�
тоспроможність тощо.

В той же час існують і специфічні
показники:

— результативність (ефектив�
ність) діяльності структурних під�
розділів та окремих працівників;

— задоволення персоналу своєю
працею та приналежністю до цього
підприємства;

— плинність кадрів;
— дотримання трудової дисцип�

ліни;
— наявність конфліктів на всіх

рівнях відносин;
— характер соціально�психоло�

гічного клімату та особливості орга�
нізаційної культури на підприємстві
[3, с. 125].

Одним з головних завдань для
підприємств різних форм власності
є пошук ефективних способів управ�
ління, які забезпечують активізацію
людського фактора.

Контроль виступає як невід'ємна
складова частина всього процесу ра�
ціоналізації господарської діяль�
ності підприємства. В широкому ро�
зумінні внутрішній контроль можна
розглядати як складну систему. Зв'я�
зок елементів в системі підпорядко�
вується законам взаємодії частин та
цілого. При об'єднанні елементів у
цілісну систему її властивості вияв�
ляються відмінними від алгебраїчної
суми її компонентів. Виходячи із
принципу субаддитивності (ціле зав�
жди більше від суми його частин),
неможливо пізнати сутність системи
внутрішнього контролю суб'єкта
господарювання, виходячи із тлума�
чення окремих її частин та їх влас�
тивостей. Властивості такої складо�
вої системи неадитивні, тобто такі,
які неможливо звести до властивості
окремих частин. Структурні зміни в
системі викликають зміну властиво�
стей самих елементів, які підпоряд�
ковуються загальним законам роз�
витку системи як цілого. Для пояс�
нення властивостей цілого необхід�
ний системний підхід. В цьому випад�
ку системний підхід передбачає такі
етапи дослідження:

1) розробка засобів подання
внутрішнього контролю суб'єкта
господарювання як системи (тобто
виявлення системоутворюючих вла�
стивостей внутрішнього контролю);

2) інтерпретація інтегративних
зв'язків між різноманітними центра�
ми відповідальності — основа систе�
ми внутрішнього контролю;

3) визначення основних еле�
ментів системи внутрішнього конт�
ролю;

4) розкриття цільової орієнтації
та визначення завдань функціону�
вання системи внутрішнього контро�
лю;

5) розкриття поняття ефектив�
ності системи внутрішнього контро�
лю;

6) установлення принципів ефек�
тивності системи внутрішнього кон�
тролю та основних вимог до її орга�
нізації;

7) визначення основних етапів
організації системи внутрішнього
контролю суб'єкта господарювання
[1, с. 34];

8) розробка різнопланових ви�
мог, які висуваються до професійної
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майстерності контролерів, та зро�
зумілість змісту завдань до них;

9) розкриття зворотного зв'язку
та виявлення позитивних чи негатив�
них підтверджень, отриманих від ке�
рівництва, колег по роботі чи підлег�
лих.

Сучасний бізнес повинен швидко
адаптуватись до змін у навколишньо�
му середовищі: в політиці, економіці,
суспільних процесах, розвинених
технологіях, без чого не можливо
забезпечити своє майбутнє. Роль уп�
равлінського апарату полягає у то�
му, щоб виявити зміни в зовнішньо�
му та внутрішньому середовищі на
основі отриманої економічної
інформації і розробити стратегію
виживання фірми в умовах жорсто�
кої конкуренції. Поки що ці завдан�
ня не усвідомлюються більшістю ви�
робничого та управлінського персо�
налу, що пояснюється історією роз�
витку нашої країни. Кадри уп�
равлінців жили у суспільстві, в яко�
му були інші соціальні цінності та
пріоритети, і за останні 5 років неза�
лежності України порівняно мало
відбулось змін у їх психології. За та�
ких умов виникає розрив між вимо�
гами виробничої системи, яка різко
змінилась в результаті нових аналі�
тичних та економічних умов, та
підготовкою управлінського апара�
ту. Для усунення цього протиріччя
необхідно адаптувати систему уп�
равління до змін середовища. Усві�
домлення необхідності змін у систе�
мах виробництва і управління відбу�
лось у середині 80�х років, коли соці�
алістична система опинилась у кри�
зовому стані. Серед економістів то�
чились дискусії про шляхи виходу з
кризи та підвищення ефективності
виробництва [6, с. 53].

Контрольна функція керівницт�
ва найбільш результативно здійсню�
ється менеджером шляхом спільно�
го із співробітником аналізу резуль�
татів його роботи, пошуку причин
невдач. Для цього слід розробляти та
використовувати різноманітні моти�
ваційні моделі, зокрема є раціональ�
на людська модель: для мотивації ви�
користовують комбінацію фінансо�
вих нагород та покарань (тактика
"батога" та "пряника"). В окремих
випадках цей підхід дає результат,
але його ефект може бути коротко�
терміновим. В інших ситуаціях він
завдає значної шкоди, негативно
впливає на відносини людей. Як
свідчить практика, менеджеру, перш
за все, доцільно дбати про навчання
підлеглих, передачу досвіду, допома�
гати уникати або розв'язувати про�
блеми, що буде сприяти забезпечен�
ню більш високої якості результатів
трудової діяльності. При цьому інди�
відуальний контроль з боку менед�
жера повинен доповнюватись колек�
тивним контролем працівників
підприємства.

Такий контроль дозволяє систе�
матично уточнювати, коригувати та
вдосконалювати функції, посадові
обов'язки кожного працівника. На�
явність контролю, в результаті яко�
го не карають людину, а радяться з
нею, коли при цьому людину не при�
нижують, а допомагають усунути
недоліки, завжди ставляться з розу�
мінням, такий контроль виступає
важливим фактором підвищення
ефективності діяльності працівників.
Зазначена управлінська філософія
покращує психологічний клімат,
зміцнює зв'язки керівників та підлег�
лих, об'єднаних єдиною метою. Важ�
ливо не тільки віддавати накази, а
спонукати працівника до думки про
необхідність здійснення конкретної
дії в інтересах суб'єкта господарю�
вання. Адже коли працівник буде
ніби ініціатором ідеї, він працювати�
ме більш енергійно над її практич�
ною реалізацією. Менеджеру необ�
хідно бути добрим знавцем людської
психології, знаходити та використо�
вувати найтонші струни людської
душі, зробити так, щоб працівнику
було приємно працювати над тим, що
потрібно для підприємства.

Для того щоб підприємство мало
можливість досягти значних успіхів
та визнання на ринку, необхідно
впроваджувати в практику найбільш
передові, прогресивні методи робо�
ти. До числа таких новацій можна
віднести практику впровадження
контролінгу. Нерідко контролінг
ототожнюють з контролем. Таке
ставлення справедливе лише частко�
во, оскільки контролінг включає в
себе й аспект контролю. А це озна�
чає, що контролінг, передусім, має
давати відповіді на питання: "що тре�
ба та що найбільше підходить для
підприємства в його діяльності?"
Відповіді, як бачимо, безпосередньо
пов'язані з перспективами розвитку
підприємства, а в сукупності з його
даними за минулі періоди утворюють
інформаційну основу, що може зна�
добитися в будь�який час.

Сьогодні контроль все частіше
доповнюється системою контро�
лінгу, який забезпечує більш ефек�
тивне управління підприємством з
метою довготривалого існування
його ринку.

Якщо порівняти контролінг і
контроль, то в принципі контролінг
ближче до попереднього контролю.
Метою кожного підприємства є його
успішний розвиток: чи на правильно�
му шляху воно знаходиться; чи не
призведе обрана стратегія до кризи;
в яких сегментах ринку вона більш
успішно працює; чи є вони зонами
зростання та чи залишаються при�
вабливими для розвитку; чи цей ри�
нок скорочується; чи в порядку гро�
шові потоки фірми; чи вибрана дос�
татня економічна альтернатива; чи
можливо з високою результативні�

стю профінансувати нові проекти;
що трапиться, якщо реальність вия�
виться не такою, як було запланова�
но. Із маси подібних питань вималь�
овується широка проблема — по�
дальший розвиток підприємства.
Якщо воно має намір процвітати в
майбутньому, то необхідно зазда�
легідь готувати відповідну базу. В
цьому й полягає одне з ключових
завдань контролінгу [7, с. 112].

Звичайно, контролінг не можна
вважати панацеєю та універсальним
способом уникнення всіх без винят�
ку негараздів, проте його цілком
можна вважати за відкритих нор�
мальних типових умов надійним га�
рантом обгрунтованих управлінсь�
ких рішень через менеджмент.

Для проведення ефективного
контролінгу перед менеджментом
підприємства висуваються певні ви�
моги:

— здатність диктувати права
(обов'язки) іншій особі;

— усвідомлення відповідаль�
ності;

— виробниче мислення, а точні�
ше, вміння мислити з позицій про�
блем підприємства;

— чесність, справедливість;
— прагнення вчитися на помил�

ках, а не пошуки "цапа для спокути"
[2, с. 20].

Контролінг сильний тим, що доз�
воляє встановити контроль за досяг�
ненням як стратегічних, так і тактич�
них цілей діяльності підприємства.
Якщо управління досягненням стра�
тегічних цілей — завдання стратегі�
чного контролінгу, то тактичних —
оперативного контролінгу. Головна
мета стратегічного контролінгу —
створення такої системи управління,
яка дозволила б "відстежувати" рух
суб'єкта господарювання до визна�
ченої стратегічної мети розвитку.

Для цього фіксуються якісні та
кількісні цілі підприємства, причому
визначення стратегічних цілей почи�
нається з аналізу інформації про
зовнішні та внутрішні умови його
функціонування.

При визначенні кількісної мети
розробляється не тільки система
планових показників, але й визна�
чається їх розмір та пріоритети.
Якщо якісна мета — запобігання
кризовій ситуації, то перелік показ�
ників, що характеризують кількісні
цілі підприємства при проведенні
антикризового управління, може
бути поданий у такому вигляді: об�
сяг та структура обігу; відношення
прибутку до капіталу; дивіденди;
структура та обсяг програми інвес�
тицій і фінансування; обсяг та
структура позикових коштів, що
забезпечують ліквідність; відношен�
ня власних коштів до чистих активів;
платоспроможність; конкурентосп�
роможність товарів та послуг під�
приємства тощо.
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Функція контролінгу поєднує у
собі як часткову традиційну функцію
контролю і більш широку управлі�
нську функцію, яка за логікою речей
цінується вище. Розвиток традицій�
ної функції контролю наприкінці 70�
х і в 80�ті роки відзначався бурхли�
вим розвитком й розширенням. Це
було викликано визнанням факту
обмеженого планування подій у
житті підприємства, що зажадало
переходу від контролю фактичних
результатів до різних форм контро�
лю намірів [4].

Найважливіші види діяльності та
сфери компетенції служби контро�
лінгу, зазвичай, полягають в:

— фіксуванні фактичного стану
справ, тобто облік початкової ситу�
ації для планування;

— визначення цілей підприєм�
ства;

— постійне отримання і обробка
інформації з метою створення необ�
хідних умов для прийняття рішень;

— керівництво та координація
робіт з планування та складання
бюджету;

— узгодженість проміжних
цілей та планів і їх зведення в єди�
ний і загальний план;

— складання звітності;
— введення сучасної системи

інформаційного забезпечення та
звітності;

— підготовку різноманітних до�
поміжних матеріалів, необхідних для
менеджерів, зокрема, своєчасне на�
дання періодичної інформації про
відхилення між фактичними та пла�
новими значеннями показників, які
характеризують затрати, прибуток,
стан фінансових коштів тощо;

— розрахунок ефективності но�
вих проектів;

— контроль діяльності через по�
стійний нагляд за виконанням цілей
підприємства і його планів, аналіз
результатів діяльності (зіставлення
фактичних показників з очікувани�
ми, з'ясування причин відхилень і
розходження даних);

— реакція у вигляді згоди за виз�
наченими в плані позиціями та конт�
рольними точками при здійсненні
так званого менеджменту по відхи�
ленням.

Вочевидь, перш ніж контролюва�
ти досягнення будь�якої мети, необ�
хідно перевірити обгрунтованість її
вибору та реальність досягнення. А
в залежності від результатів пере�
вірки переходять або до розробки
системи контролю за виконанням
планів, або до розробки альтерна�
тивних стратегій. При цьому конкре�
тизуються галузі контролю: стра�
тегічні, якісні та контрольні; цілі —
зовнішні та внутрішні умови, які ле�
жать в основі стратегічних планів;
вузькі місця на стратегічно важливих
ланках.

Відібрані підконтрольні показ�

ники та системи показників повинні
відповідати певним вимогам: обме�
жений обсяг показників; багатофун�
кціональний виклад; динамізація та
перспективність; характер раннього
попередження; порівняльний харак�
тер за галузями та підприємствами.

Система управління підконт�
рольними показниками включає в
себе два блока: порівняння планових
(нормативних) та фактичних значень
показників з метою виявлення при�
чин та винуватців відхилень, а також
визначення взаємозв'язку між відхи�
леннями за підконтрольними показ�
никами та кінцевими, результуючи�
ми показниками діяльності суб'єкта
господарювання на основі системно�
го аналізу. Останнє є одним із най�
складніших завдань контролінгу, при
вирішенні якого найчастіше виника�
ють помилки менеджерів.

Успіх реалізації рішення опера�
тивного контролінгу суттєво зале�
жить від правильного підбору вико�
навців, з урахуванням до них таких
вимог:

— висока компетентність;
— правомірність (надання необ�

хідних повноважень, які керівник
делегує виконавцям, що від його
імені здійснюють оперативне керів�
ництво та контроль за перебігом ре�
алізації рішення);

— здатність здійснювати конт�
роль [5, с. 74].

В українських умовах контролінг
найчастіше виступає як система за�
безпечення виживання підприєм�
ства, в короткотерміновому плані
спрямована на оптимізацію прибут�
ку, в довготерміновому — на під�
тримку гарантійних відносин з на�
вколишнім середовищем. Поява кон�
тролінгу була пов'язана з ускладнен�
ням орієнтації підприємства на рин�
ку, посиленням конкуренції, необ�
хідністю видозміни багатьох соці�
альних та економічних чинників.
Сьогодні вже стало очевидним, що
контролінг має великий потенціал як
сукупність методів оперативного та
стратегічного менеджменту, обліку,
планування, аналізу та контролю на
якісно новому етапі розвитку ринку,
як єдина система, яка спрямована на
досягнення стратегічних цілей суб'є�
кта господарювання. Для впрова�
дження та забезпечення надійного
функціонування системи контро�
лінгу керівництву вкрай необхідна
постійна оперативна інформація про
реальні затрати на виробництво та
реалізацію продукції, кожного кон�
кретного її виду, достовірні кальку�
ляції продукції, в які внесено всі без�
посередні затрати на виробництво.
Слід відзначити, що традиційне ціно�
утворення, яке опирається на каль�
куляцію повної фактичної собівар�
тості продукту, зараз все більше
відходить на другий план, а превалює
оцінка того, скільки можуть та хо�

чуть заплатити за нього. В той же час
менеджер обов'язково спирається на
нижній ліміт цін, при якому визнача�
ються затрати, які мінімально не�
обхідні для покриття власних витрат
на виробництво та реалізацію про�
дукції.

Контролінг як цілісна концепція
управління фінансово�економічними
процесами та результатами діяль�
ності підприємства включає в себе
поточний збір та обробку інфор�
мації, здійснення функцій контролю,
являє собою зразок мислення мене�
джера, орієнтованого на майбутнє.
Тому він виступає однією з основ
стратегічного менеджменту та доз�
воляє порівняти будь�які дії суб'єкта
господарювання сьогодні з точки
зору того, до чого це призведе завт�
ра. За допомогою контролінгу з'яв�
ляються навички у використанні за�
гальних та методологічних прин�
ципів конкуренції управління діяль�
ністю підприємства. Контролінг ак�
тивно сприяє постійному підвищен�
ню кваліфікації менеджерів та всіх
співробітників підприємства.

Людський фактор відіграє важ�
ливу роль у контролінгу. Внаслідок
цього важлива частина контролінгу,
як і всього менеджменту, поши�
рюється на управління персоналом.
Можна стверджувати, що в галузі
управління персоналом контролінг
— це управління через узгодження
цілей.

Кожен працівник підприємства
виконує певне коло завдань (те, чим
він займається) і досягає поставле�
ної мети — те, до чого він прагнув.
Суб'єкт господарювання загалом та�
кож має свої завдання (опис функцій
посад за штатним розкладом), вста�
новлені види діяльності (сформовані
в єдину картину) та цілі (фінансові
результати, розмір власного капіта�
лу тощо). Кожний співробітник по�
кликаний знати свої обов'язки та ус�
відомлювати мету роботи. Конт�
рольна функція керівництва най�
більш результативно здійснюється
менеджером шляхом спільного зі
співробітником аналізу результатів
його роботи. Тим самим вимоги кон�
тролінгу реалізуються кожним пра�
цівником самостійно й доповнюють�
ся колективним контролінгом.

У такому розрізі контролінг
може бути показаний як система, що
здатна до навчання і спрямована на
виявлення внутрішнього потенціалу,
на використання резервів та здібно�
стей персоналу.

Служба контролінгу надає інс�
трументарій для такої роботи та за�
безпечує консультації з його засто�
сування, регулює процес управління,
слідкує за ходом менеджменту.

Впровадження контролінгу є до�
сить складним та тривалим проце�
сом, який складається із декількох
послідовних етапів. В цілому його
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можна подати у такому вигляді:
— опис існуючої інформаційної

(бухгалтерської) системи суб'єкта гос�
подарювання;

— визначення вимог до необхід�
ної управлінської інформації;

— побудова формалізованої си�
стеми, яка здатна забезпечити ме�
неджерів необхідною управлінською
інформацією;

— побудова системи управлінсь�
кої звітності;

— побудова методики внутріш�
ньовиробничого аналізу;

— побудова системи фінансово�
го планування.

На впровадження системи впли�
вають такі чинники, як термін існу�
вання суб'єкта господарювання на
ринку, галузь, розмір, структура,
рівень автоматизації управління та
постановки менеджменту на підпри�
ємстві.

Перший етап характерний для
суб'єктів господарювання, які існу�
ють досить тривалий час. Завданням
цього етапу є опис та аналіз існую�
чих інформаційних систем органі�
зації, переважно системи бухгал�
терського обліку. Результатом є схе�
ми організаційно�управлінської
структури, інформаційних потоків
підприємства, опис системи бухгал�
терського обліку. На цьому етапі
повинні бути визначені особливості
та недоліки організації існуючої си�
стеми.

На другому етапі визначається
якісний та кількісний склад інфор�
мації, яка необхідна для ефектив�
ного управління суб'єктом госпо�
дарювання. Тут виявляються недо�
ліки існуючої інформаційної систе�
ми, виявляються їх причини, оці�
нюється обсяг змін в системі управ�
ління.

На третьому етапі повинна бути
представлена відповідна формалізо�
вана система, яка може збирати, об�
робляти та надавати інформацію, що
відповідає вимогам керівників. Тут
виділяються центри відповідальності
— сегменти всередині суб'єкта гос�
подарювання, на чолі яких стоять
відповідальні особи, що приймають
рішення.

Четвертий етап характеризуєть�
ся побудовою системи управлінської
звітності.

На п'ятому етапі відбувається
конструювання системи внутрішньо�
виробничого аналізу.

Заключний етап — постановка
системи фінансового планування,
яка складається з системи бюджет�
ного планування діяльності струк�
турних підрозділів підприємства та
системи зведеного бюджетного пла�
нування діяльності суб'єкта господа�
рювання [5, с. 6].

Оскільки контролінг базується
на даних управлінського та фінансо�
вого обліку, зазвичай співробітники

бухгалтерських служб та служб
внутрішнього аудиту стають співро�
бітниками служб контролінгу. Взає�
мозв'язки між різними складовими
частинами обліку досить багато�
гранні і управління ними нерідко має
важливе значення для якості рішень,
що приймаються, та для успішного
функціонування контролінга. Конт�
ролінг реалізує принцип прямого
зв'язку безпосередньо через ланцю�
жок взаємовідносин з клієнтом. Та�
кий підхід зручний, він створює твор�
чу атмосферу, сприяє розвитку духу
співробітництва в колективі. На жаль,
через недостатню кваліфікацію ме�
неджерів в Україні, а часом низьку
кваліфікацію управлінців, останнє
зустрічається на практиці рідко. В
той же час слід відзначити, що вже
сьогодні основна частка сучасних
методів контролінгу, елементів сис�
теми контролінгу наявна в практиці
багатьох українських підприємств,
особливо комерційних банків, тобто
систему контролінгу не потрібно
створювати з нуля — вона в явному
чи неявному вигляді вже існує. Щодо
сучасного рівня його організації, то
він далекий від досконалості, зазви�
чай перебуває в початковому стані,
а методи впровадження контролінгу
не утворюють повної закінченої си�
стеми. В той же час використання
контролінгу є виключно ефективним
методом ринкового господарюван�
ня, якщо його приймати з урахуван�
ням конкретних умов нашої країни.

Контроль — одна із найважлив�
іших функцій менеджменту, який
оцінює роботу суб'єкта господарю�
вання. А тому організація багатоп�
ланового, послідовного, ретельного
внутрішнього контролю на під�
приємстві має суттєве значення і
ставить за мету не тільки вистояти
на ринку в боротьбі з конкурента�
ми, але й успішно розвиватись. В той
же час контрольна функція керів�
ництва — це спільний аналіз із
співробітником його роботи, усу�
нення причин невдач співробітника,
інструктаж та його навчання. Якіс�
ний та постійний внутрішній конт�
роль потрібний усім організаціям.
Налагоджена система внутрішньо�
го контролю захищає від помилок,
які можуть виникати в поточній ро�
боті, і, як наслідок, зводить до
мінімуму можливість прийняття не�
правильних рішень та завдання
збитків. Це повністю стосується як
ненавмисних, так і навмисних поми�
лок. До того ж випадкові помилки
легко виявити при налагодженому
внутрішньому контролі, а навмисні
тільки при бездоганно продуманій
системі постійних перевірок та роз�
межуванні відповідальності. Деякі
спеціалісти стверджують, що систе�
ма внутрішнього контролю добре
працює лише тоді, коли внутрішнь�

огосподарський контроль здійсню�
ється службою внутрішнього ауди�
ту і погано, коли він покладений на
ревізійну комісію. На наш погляд, з
цим не можна повністю погодитись,
оскільки внутрішній аудит є лише
одним з елементів внутрішнього
контролю, хоча й дуже суттєвим.

ВИСНОВКИ
Система контролінгу інтегрує

облік, планування, маркетинг в
єдину самокеровану систему, в якій
чітко окреслюються цілі підприєм�
ства, принципи управління та спосо�
би їх реалізації. Можна представи�
ти контролінг як систему підготов�
ки, адаптації підприємства до най�
більш ймовірних подій. В цьому ви�
падку робота починається в сфері
бухгалтерського обліку в рамках
складання прогнозних балансів та
звітів про прибутки та збитки.

Для використання контролінгу
в українських умовах на промисло�
вих підприємствах необхідна пере�
будова планування, обліку та еко�
номічного аналізу. При переході до
контролінгу необхідно застосову�
вати управлінський облік як осно�
ву облікової політики і не тільки
поділяти затрати на постійні та
змінні, виявляти обсяги прибутку,
але й враховувати затрати та ре�
зультати продажів як за видами
продукції, послуг, так і за сегмен�
тами ринку, групами клієнтів,
місцем формування виробничих та
фінансових підсумків. Звідси в
інструментарії контролінгу важли�
ве місце посідає бухгалтерський
облік, внутрішній та зовнішній
аудит, а також внутрішній вироб�
ничий облік (а не фінансовий бух�
галтерський облік, окреслений за�
конодавством).
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