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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Сьогодні в Україні надзвичайно актуальними зали�

шаються питання ефективного управління та забезпе�
чення стійкого розвитку підприємств всіх форм влас�
ності. Основною умовою для виживання підприємства
у складних умовах ринку є вміння застосувати необхід�
ний інструмент для оптимізації Фінансового результа�
ту через максимізацію прибутку, зростання вартості
підприємства і цінності капіталу підприємства за гаран�
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тованої ліквідності. Концепція контролінгу визначаєть�
ся як сукупність економічних цілей, завдань, інстру�
ментів, суб'єктів і організаційних структур підприєм�
ства. Контролінг як сучасна концепція ефективного уп�
равління промисловим підприємством здатний забезпе�
чити своєчасне інформаційне забезпечення процесів
планування, аналізу та контролю (моніторингу) витрат
на підприємстві, а також регулювання діяльності під�
приємства в цілому, його функціональних підрозділів та



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201640

здійснення програми заходів та проектів на всіх рівнях
управління, в контексті масштабної модернізації вироб�
ництва.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемою теоретичної розробки і практичного
впровадження системи контролінгу на підприємствах
займалися вітчизняні вчені: С.Ю. Альошин, С.В. Анань�
кина, Ю.П. Анискин, Т.А. Говорушко, А.С. Заговора,
С.В. Івахненков, Н.В. Кузьминчук, В.І. Одноволик, О.А. Ос�
тровська, М.С. Пушкар, Г.А. Семенов, Н.Є. Скоробога�
това, Я.О. Терещенко та ін. Проаналізовано також пуб�
лікації таких західних вчених�економістів, як А. Дайле,
Р. Манн, Т. Райхман, Х.Й. Фольмут, Д. Хан та ін.

Разом з тим, незважаючи на численні публікації з
проблематики контролінгу, залишається недостатньо
дослідженим питання щодо визначення необхідності
його застосування на вітчизняних підприємствах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних підходів до

поняття контролінгу, визначення його ролі й значення
в системі управління промисловим підприємством, роз�
робка методичних рекомендацій щодо підвищення ефек�
тивності діяльності промислового підприємства через
впровадження системи контролінгу. Обгрунтування не�
обхідності використання концепцій контролінгу у сис�
темі управління вітчизняних промислових підприємств.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сьогодні дослідження цієї теми проводиться актив�
но і втілюється у діяльність підприємств в усьому світі.
Слід відмітити, що частина дослідників порівнюють зна�
чення контролінгу з управлінським обліком, інші — вва�
жають його появу інноваційним, але тісно пов'язаним з
управлінським і фінансовим обліком, та направленим на
аналіз подій майбутнього [5, с. 82].

На сьогоднішній день у літературі відсутнє одно�
значне трактування терміна "контролінг" та його ме�
тодів. Так, А. Дайте [2] визначає контролінг як кон�
цепцію управління підприємством, орієнтовану на си�
стему обліку та інформаційну систему підприємства.
Р. Манн і Е. Майєр [13] називають контролінг систе�
мою управління прибутком підприємства. Слід зазна�
чити, що європейська (німецька) облікова школа ши�
роко використовує поняття "контролінг" для визначен�
ня системи планування та контролю при управлінні
підприємством, а американська школа для подібних
завдань визначення обліку користується поняттям "уп�
равлінський облік". Разом з тим методології управлі�
нського обліку широко використовуються як інстру�
менти [23] при впровадженні систем контролінгу на
підприємства [14].

З виникненням контролінгу на початку ХХ ст. у
США [6, с. 18] та його подальшим активним упровад�
женням у європейських країнах із ринковою економі�
кою з'явилися публікації, в яких започатковано дослід�
ження змісту контролінгу. Відмінності в тлумаченні кон�
цепцій представниками провідних — американської й
німецької — наукових шкіл стосуються здебільшого
розуміння призначення системи контролінгу відповід�
но до менталітету користувачів. Якщо у США перева�
жає прагматичний підхід, коли контролінг розглядаєть�
ся в прикладному аспекті (більше пов'язаний із менед�
жментом, орієнтований на вимоги ринку та потреби
клієнтів), то в Німеччині в 1970�х роках бурхливого роз�
витку набула теоретична концепція контролінгу, націле�
на на створення теоретично цілісної системи для роз�
в'язання конкретних аналітичних завдань. Відмітимо, що
поряд з німецькою та американською моделями конт�
ролінгу виділяють і японську, головною рисою якої є
завоювання ринкових сегментів завдяки розробці та

впровадженню нових видів товарів (так звана "іннова�
ційна хвиля") [3].

Однією з перших грунтовних наукових праць із
філософії й концепції контролінгу треба визнати моно�
графію Е. Майєра, професора контролінгу та обліку
Спеціальної вищої школи м. Кельна [12]. Результати
дослідження систем планування й контролю, спочатку
з точки зору теорії, а потім господарської практики,
наведено в праці Д. Хана [24]. Філософію, концепцію та
методологію контролінгу в різноманітних сферах діяль�
ності (суспільного управління, охорони здоров'я, тор�
говельній, страховій, банківській, неприбутковій тощо)
викладено П. Хорватом і Р. Гляйхом [5] На перетині ХХ
і ХХІ століть у зв'язку з роздержавленням та розвит�
ком ринкових відносин ідеї й методологія контролінгу
поширилися й на пострадянському просторі, зокрема в
Росії. Як філософію та спосіб мислення, а також орієн�
товану на досягнення цілей інтегровану систему інфор�
маційно�аналітичної й методичної підтримки керівників
контролінг розглядає С.Г. Фалько [22, с. 6]. У перших
спільних публікаціях О.М. Кармінського та С.Г. Фалька
[8] розглянуто методичний і практичний інструментарій,
подальші дослідження авторів, окрім того, спрямовані
на вивчення теоретичних аспектів та виокремлення у
визначенні контролінгу філософської, функціональної,
організаційної й наукової складових [9, с. 8].

Як інструмент управління підприємством контролінг
розглядають О.О. Ананькіна, С.В. Данілочкін, Н.Г. Да�
нілочкіна та ін. [10]. Визначення місця планування в діях
контролінгових служб, ролі контролінгу в передбаченні
комерційної ситуації, а також філософії контролінгу в
превентивній діяльності з вивчення поточних і перспек�
тивних шансів підприємства містяться в праці Ю.П. Аніс�
кіна, А.М. Павлової [1]. Одними з перших українських
науковців, котрі дослідили сучасну концепцію управлі�
ння бізнесом підприємства з акцентом на проблемах
оперативного контролінгу, стали Л.А. Сухарева та
С.Н. Петренко [21]. Вони дійшли інноваційного на той
час висновку, що "контролінгова інформація прямого
відношення до системи рахунків бухгалтерського об�
ліку… не має" [21, с. 4]. Управлінську інформацію нау�
ковці розуміють як фінансову інформацію, опрацьова�
ну та сформовану з метою управління, доповнену дани�
ми нефінансового характеру [21, с. 9]. Подальшого роз�
витку теоретичні й практичні аспекти контролінгу на�
були в працях М.С. Пушкаря [16; 17]. Ним визначено
превентивний аспект контролінгу, метою якого є "діаг�
ностування фактичного техніко�економічного і фінан�
сового стану, порівняння його з прогнозованим, вияв�
лення тенденцій і закономірностей розвитку економіки
підприємств відповідно до головної мети, попереджен�
ня негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів
на фінансовий результат і положення на ринку" [16, с.
32].

Контролінг [15, с. 105] має бути інформаційним су�
путником менеджменту вищого ієрархічного рівня в
розв'язанні завдань фінансового управління, котре з
моменту створення підприємства визначається нами як
антикризове й превентивне. Іншими словами, контролінг
виконує функції постачальника та інтерпретатора
інформації для керівництва, а також координатора опе�
ративної діяльності підприємства. Метою контролінгу
вважаємо отримання даних, їх оброблення й трансфор�
мацію в інформацію для управління та прийняття рішень
щодо запобігання розвиткові кризових явищ і забезпе�
чення стійкого функціонування в майбутньому. Погод�
жуємося з М.С. Пушкарем, що запровадження контро�
лінгу на вітчизняних підприємствах є одним із елементів
інноваційної політики з удосконалення управлінської
діяльності [16, с. 10]. На думку авторів, контролінг —
це інтегрована система управління підприємством, яка
через інформаційно�аналітичну підтримку процесів
прийняття та реалізації управлінських рішень забезпе�
чує ефективне функціонування підприємства в довго�
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строковій перспективі та досягнення поставлених цілей
на різних ієрархічних рівнях (стратегічному, оператив�
ному) [11, с. 22]. Враховуючи динамізм ринкового сере�
довища, підвищилися вимоги й до самого процесу уп�
равління. Контролінг, виступаючи своєрідним механіз�
мом саморегулювання на підприємстві, не замінює одну
з функцій менеджменту — управління, а лише допов�
нює її, тобто визначає, як і коли необхідно планувати
[2, с. 7].

Аналізуючи наведені трактування категорії "кон�
тролінг", можна зазначити, що основне призначення
контролінгу — це управління, проте кожен з нау�
ковців акцентує увагу на окремому аспекті: фінансо�
во�економічний стан підприємства, витрати, прибуток
тощо.

У нашому розумінні найбільш грунтовним визначен�
ням контролінгу як сучасної концепції управління, ме�
тою якої є координація систем планування, контролю
та інформаційного забезпечення для збільшення вар�
тості компанії. Тому, що основним інтересом власника
компанії є збільшення її вартості, а витрати, прибуток,
фінансово�економічні показники — лише інструменти
для вирішення даного завдання.

Відповідно до міжнародної практики, методичними
рекомендаціями щодо організації та реалізації контро�
лінгу на підприємствах виступають [18, с. 170]:

— система оціночних та порівняльних показників
діяльності;

— система обліку та управління витратами;
— система планування операційної, фінансової та

інвестиційної діяльності, бюджетування;
— система управлінської звітності.
Виходячи з сучасної концепції контролінгу, виділя�

ють наступні специфічні функції контролінгу [24, с. 170]:
— попереднє планування цілей та засобів;
— розробка варіантів вирішення, зокрема, аналіз

альтернатив, передумов та наслідків управлінських
рішень;

— облік та інтерпретація даних контролю (наприк�
лад, у формі відхилень від бюджету, сигналів раннього
повідомлення тощо);

— впровадження результатів, отриманих в процесі
контролю, у наступний процес планування (наприклад,
формі пропозицій щодо корегування напрямку розвит�
ку підприємства).

Для прийняття ефективних управлінських рішень
потрібно систематизувати значний обсяг інформації з
обліку, контролю та аналізу. Завдання контролінгу від�
повідно полягає у тому, що шляхом підготовки та на�
дання необхідної управлінської інформації орієнтува�
ти керівництво на прийняття оптимальних рішень і не�
обхідних дій. Саме контролінг як процес здатний по�
єднати функції обліку, контролю і аналізу для здійснен�
ня ефективного управління економічною інформацією
підприємства. Отже, головна функція контролінгу —
підтримка та координація управлінських дій керівницт�
ва.

Для того, щоб зрозуміти місце контролінгу в си�
стемі управління, важливо врахувати, що підприєм�
ство має за мету формування й організацію всього
виробничо�господарського і фінансово�економічно�
го процесу, а також координацію і регулювання
різних елементів такої системи. Сутність системи
управління підприємством полягає у визначенні її
політики на тривалу перспективу, координації
підрозділів і служб, стратегічній політиці персона�
лу, вирішенні основних завдань ведення бізнесу. При
цьому окремі стадії управлінського процесу являють
собою логічні зв' язки й утворюють комплекс пос�
тійно повторюваного управлінського циклу, для яко�
го характерні прямий і зворотний зв'язки. Серед
фахівців, що займаються проблемами контролінгу,
немає єдиної думки також відносно функцій конт�
ролінгу. В основному ці погляди розглядають лише

три основні функції контролінгу — управлінську,
контрольну та інформаційну. Окремі спеціалісти вва�
жають за доцільне виділяти планову, контрольну,
регулюючу та інформаційну функції. Разом з цим,
функції контролінгу більш ширші ніж наведені; і з
точки зору контролінгу як процесу, здатного по�
єднати функції обліку, контролю і аналізу для
здійснення ефективного управління економічною
інформацією підприємства. В межах управління
стійким розвитком промислового підприємства кон�
тролінг виконує наступні функції: методичну (пов'я�
зану з розробкою системи показників оцінки діяль�
ності підприємства, методологією планування і об�
ліку, з участю в розробці облікової політики, з фор�
муванням управлінської звітності); функцію плану�
вання (бюджетування), яка використовується як ба�
зова при визначені основних стратегічних завдань у
діяльності підприємства. Метою цієї функції є об�
робка інформації для складання і координації планів
і бюджетів різного призначення; аналітичну (пов'я�
зану з аналізом відхилень, виявленням причин, ви�
робленням рекомендацій керівництву); комунікацій�
ну (відповідає за підготовку та розподіл інформації
залежно від її користувачів); контрольну (полягає в
забезпеченні достовірності облікових даних за до�
помогою своєчасного моніторингу досягнутих по�
казників, цілей і завдань); управлінську функцію (по�
лягає в забезпеченні керівництва інформацією, не�
обхідною для прийняття управлінських рішень, в ви�
робленні альтернативних варіантів управлінських
рішень, кожен із яких розраховується і обгрунто�
вується, при цьому підвищуючи ефективність управ�
ління за рахунок ухвалення саме оптимального з
них).

Виходячи з сучасної концепції контролінгу реалі�
зація функцій контролінгу пов'язана з використанням
його методів (інструментів). Для забезпечення постав�
лених цілей управління стійким розвитком на відповід�
них ієрархічних рівнях доцільно використовувати такі
методи контролінгу: стратегічний рівень — SWOT�
аналіз, PEST�аналіз, функціонально�вартісний аналіз,
аналіз конкурентних переваг, портфельний аналіз,
аналіз стратегічного позиціонування, аналіз сценаріїв;
оперативний рівень — GAP�аналіз, портфоліо�аналіз,
система збалансованих показників, бюджетування,
АВС�аналіз та ін.

Функції та методи є невід'ємною складовою мето�
дичного інструментарію контролінгу, який, окрім назва�
них елементів, містить функціональні підсистеми конт�
ролінгу (планування, облік, аналіз, контроль та інфор�
маційне забезпечення), концепції (науковий базис) та
принципи контролінгу (адаптивності, самоорганізації,
цілеспрямованості, синергетичності, стратегічної оріє�
нтації, економічності, випереджувальної дії, перспек�
тивності та ін.).

Контролінг як цілісна система (певний механізм),
складається з двох важливих частин: стратегічного кон�
тролінгу та оперативного контролінгу. На практиці
існує тісний взаємозв'язок оперативного та стратегіч�
ного контролінгу [19, с. 154].

Сутність стратегічного та оперативного контролінгу ду�
же лаконічно визначили Кармінський А.М., Оленев Н.І.,
Примак А.Г. та Фалько С.Г.:

— "Робити правильну справу" — стратегічний конт�
ролінг;

— "Робити справу правильно" — оперативний кон�
тролінг [8, с. 19].

Кожен з цих видів контролінгу має свої цілі, а та�
кож методи і інструменти для їх досягнення. Страте�
гічний контролінг повинен забезпечити виживання
підприємства, відстежувати намічені цілі розвитку і
досягнення довгострокової стійкої переваги перед
конкурентами. Відповідно, об'єктами контролю є такі
показники, як цілі, стратегії, сильні і слабкі сторони
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фірми, шанси і ризики в бізнесі. Зокрема, інструмен�
тами стратегічного управління, які використовує стра�
тегічний контролінг, є: "власне виробництво — поста�
чання з боку"; аналіз конкуренції; логістика; "порт�
фельний аналіз"; аналіз потенціалу; "стратегічні роз�
риви"; розробка "сценаріїв". Оперативний контролінг
орієнтований на короткострокові цілі і контролює такі
основні економічні показники фірми, як рента�
бельність, ліквідність і продуктивність. Завдання, в
основному, включають виробничий облік, оперативне
планування і бюджетування, аналіз стандартів продук�
тивності і відношень, формування звітів, порівняння
результатів з цілями, параметричний аналіз, формуван�
ня звітів [4].

Загалом ефективність використання контролінгу
залежить, насамперед, від реальної готовності
підприємства до нього ще до початку самого впрова�
дження.

Система контролінгу повинна бути адаптована
до специфічних факторів підприємства, зокрема:
оточуюче середовище (вимоги законодавства, пол�
іт ика, ринки пост ач ання та зб уту т ощо ) та
внутрішнє середовище (виробнича програма, техно�
логія виробництва продукту, розмір та організація
підприємства, стиль керівництва, який виражаєть�
ся у задачах та інструментарії контролера тощо).
Також слід відзначити, що при організації контро�
лінгу задачі, пов'язані з обліком, формулюються
залежно від того, яка концепція контролінгу
(німецька чи американська) покладені в основу. За
американською концепцією до контролінгу відно�
сяться також задачі зовнішнього (фінансового) об�
ліку. В центрі німецької концепції контролінгу
стоїть внутрішній облік у різних формах: плановий,
документальний, контрольний; фінансовий облік у
сферу контролінгу не входить. Як свідчить практи�
ка діяльності сучасних підприємств [20], функції
контролінгу виділяються в окремий підрозділ, оск�
ільки не має сенсу дублювати функції звичайної
бухгалтерії підприємства, а з іншого боку, усклад�
нювати та загромаджувати процес управління
підприємством. У межах контролінгу формуються
не тільки фінансові показники, але й показники
фактичної та прогнозної оцінки економічних ре�
зультатів діяльності підприємства в цілому та всіх
його структур. На основі такої інформації можуть
прийматися управлінські рішення стосовно найшир�
шого кола проблем та напрямків: ціноутворення,
нарощування чи скорочення виробничих потужно�
стей, удосконалення процесів управління витрата�
ми, контроль виконання планів тощо. Завдання та
відповідальність контролера сформульовані у місії
контролера, розробленої Міжнародною групою
контролінгу (International Group of Controlling) у
2002 р., відповідно до якої контролери: організують
та супроводжують процес постановки цілей, плану�
вання та управління, несучи тим самим сумісну відпо�
відальність за досягнення цілей; забезпечують про�
зорість результатів, фінансів, процесів та стратегій,
сприяючи досягненню більш високої ефективності;
координують підцілі та підплани у межах єдиного
цілого та організовують систему внутрішньо фірмо�
вої звітності; будують процес постановки цілей, пла�
нування та управління для орієнтації співробітників,
приймаючих рішення, на цілі компанії; забезпечують
збір необхідних даних та інформації; створюють та
обслуговують контролінгові системи [7, с. 19].

На нашу думку, для створення ефективної роботи
підприємств доцільно створювати службу контролінгу,
яка б підпорядковувалася безпосередньо керівнику, або
фінансовому директору підприємства і давала б поради
вищому керівництву із специфічних проблемних си�
туацій та розробляла проекти рішень, визначала напря�
ми майбутнього розвитку підприємства.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження було узагальнено те�

оретичні й практичні результати досліджень зару�
біжних і вітчизняних авторів, присвячених проблемі
контролінгу, можна зробити висновок, що всі вони
свідчать про необхідність розвитку контролінгу і
йо го впров адження в д іяльніст ь в ітч из няних
підприємств. Запропоноване визначення контро�
лінгу як сучасної конценції забезпечення ефектив�
ного управління, інструменти (функції та методи),
що виконуються системою контролінгу, а також
запропоновано рекомендації, які дозволять удос�
коналити систему контролінгу на промислових
підприємствах.

Для забезпечення поставлених цілей в рамках
контролінгу запропоновано виділяти стратегічний та
оперативний контролінг. Стратегічний контролінг
виконує функцію реалізації стратегії — від стратег�
ічного планування до стратегічного управління. Ос�
новні завдання при цьому — координація стратегіч�
ного планування та контролю, а також надання
інформації, вагомої для прийняття стратегічних
рішень. Оперативний контролінг сприяє поточному
плануванню, при цьому основна увага має приділя�
тися короткостроковим трендам, інформація про які
виражена у вигляді доходів та витрат. Уваги опера�
тивного контролінгу зосереджена на внутрішньому
середовищі підприємства (не на оточенні) та скон�
центрований на поточній його господарській діяль�
ності.

Таким чином, основне призначення контролінгу
пов'язане з орієнтацією системи управління підприє�
мством на досягнення поставлених цілей. Він є склад�
ною системою, економічна сутність якої полягає в
динамічному процесі перетворення та інтеграції на�
явних інструментів в єдину систему одержання, оп�
рацювання інформації для прийняття на його основі
управлінських рішень, орієнтованих на досягнення
всіх завдань, що стоять перед підприємством.
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