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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛІНГУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

У статті представлені етапи здійснення процесу контролінгу, можливість впровадження системи фінансового 

контролінгу на підприємствах, а також розглянуто підходи до організації системи контролінгу для більш 

ефективного функціонування цієї системи на вітчизняних суб’єктах господарювання. Збільшення масштабів бізнес-

процесів, їх ускладнення та інтернаціоналізація вимагають удосконалення методів управління, обліку й контролю, 

розроблення нових технологій у сфері координації інформаційних і фінансових потоків, що зумовлює формування та 

розвиток фінансового контролінгу як окремої складової управління фінансами на мікрорівні. Ефективність системи 

контролінгу визначається ефективністю управління суб’єктом господарювання. Таким чином, контролінг 

забезпечує зворотний зв’язок в контурі управління за рахунок вибору організаційного, методичного та 

інформаційного забезпечення. 

Ключові слова: суб’єкт господарювання, система контролінгу, фінансовий контролінг, менеджмент, вітчизняне 

підприємство. 
 

Постановка проблеми. Низький рівень 

менеджменту є ключовим фактором виник-

нення та розвитку кризових станів на вітчиз-

няних підприємствах. Основною причиною, 

яка призводить до банкрутства на підпри-

ємстві, здебільшого є прийняття помилкових 

управлінських рішень, відсутність системи 

контролінгу на підприємстві призводить до 

неефективних управлінських рішень. У сучас-

них умовах господарювання питання органі-

зації дієвої системи контролінгу набуває над-

звичайної актуальності, адже ефективно орга-

нізована система контролінгу на підприємстві 

стає підґрунтям системи прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

У сучасних умовах діджиталізації акту-

альним є питання щодо безпосереднього при-

йняття управлінських рішень при проведенні 

фінансового контролінгу грошових потоків, де 

найбільш важливими виступають задачі їх моде-

лювання, що застосовуються для прогнозування 

наслідків прийняття управлінських рішень 

відносно управління грошовими потоками на 

стратегічному, тактичному та оперативному 

рівнях управління в короткостроковій та довго-

строковій перспективах. Результати моделюван-

ня в управлінні грошовими потоками складають 

основу для побудови фінансових моделей та 

системи планування в цілому, оптимізації, 

сценарного аналізу руху грошових потоків тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематику ефективності контролінгу 

суб’єктів господарювання досліджували у своїх 

працях такі автори, як, зокрема, Н.Д. Собкова, 

С.О. Хайлук,  З.М. Холод  та  І.В. Зубрей, 

І.І. Біломістна, О.М. Біломістний і А.С. Фесенко. 

Відсутність точних досліджень особливостей 

фінансового контролінгу на підприємстві з метою 

забезпечення економічної безпеки спонукає до 

подальшого вдосконалення системи фінансового 

контролінгу суб’єктів господарювання. 

Мета і завдання дослідження – розгляд 

інструментів контролінгу в системі фінансового 

управління підприємством та визначення акту-

альних напрямів упровадження інструментарію 

фінансового контролінгу в практику 

вітчизняних підприємств. 

Основні результати дослідження. Сьогод-

ні не існує однозначного визначення поняття 

«контролінг суб’єктів господарювання», але 

практично ніхто не заперечує, що ця концепція 

управління далеко не вичерпується контролем, 

а передбачає керівництво, регулювання й 

управління. У деяких літературних джерелах 

під поняттям «контролінг» розуміють виключ-

но контроль або управлінський облік 

(managerial accounting). Таке тлумачення кон-

тролінгу є неповним, оскільки і контроль, і 

управлінський облік є лише окремими 

функціями контролінгу. 
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Фінансовий контролінг є дієвою координу-

ючою системою взаємозв’язку між формуван-

ням інформаційної бази, фінансовим аналізом, 

фінансовим плануванням та внутрішнім фі-

нансовим контролем, що забезпечує концен-

трацію контрольних дій на найбільш пріори-

тетних напрямах фінансової діяльності підпри-

ємства, своєчасне виявлення відхилень фак-

тичних її результатів від передбачених та 

прийняття оперативних управлінських рішень. 

Водночас фінансовий контролінг можна інтер-

претувати як систему інформації, координації 

всіх підсистем управління, що передбачає 

використання методів і процедур із 

бюджетування, 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 суб’єкта господарювання [4]. 

До основних етапів формування та 

розвитку фінансового контролінгу належать 

суб’єктів господарювання: 

 епоха «ринку продавця», з якої почався 

розвиток функціонального менеджменту та 

управлінського обліку. У ці часи контролер 

був рахівником, який виконував облікові 

функції та підпорядковувався менеджеру 

нижчої або середньої ланки; 

 епоха «ринку покупця» сприяла появі 

стратегічного, фінансового й процесного ме-

неджменту, а також інжинірингу організа-

ційної структури підприємства. Контролер 

став плановиком-розпорядником (координато-

ром) спільної (командної) роботи управлінців 

із підпорядкуванням одному з директорів (топ-

менеджеру) компанії; 

 глобалізація ринків збуту, виробництва, 

ресурсного забезпечення вплинула на появу 

такого виду менеджменту, як «управлінський 

аутсорсинг». Контролер перетворюється на 

внутрішнього консультанта (радника) з питань 

економіки підприємства, відносно незалеж-

ного, що може дистанціюватися від решти 

команди управлінців; 

 глобалізація фінансових ринків висунула 

на перший план «якісне управління» (не 

«управління якістю») й «управління вартістю 

для акціонерів». За таких умов контролер 

перетворюється на технолога з менеджменту 

та є повноцінним топ-менеджером [3, с. 27–31]. 

На жаль, в українській практиці не можна 

вести мову про масштабне використання 

контролінгу. Головним чином через те, що за 

часів СРСР координація часто підмінялася 

жорстким контролем, сама ідея тотального 

контролю настільки міцно засіла у свідомості 

більшості вітчизняних управлінців, що вони не 

бажають бачити різницю між контролем і 

контролінгом. Багато власників не мають 

достатніх знань для організації контролінгу, 

а деякі з них орієнтовані на діяльність у 

короткостроковій перспективі. Організація 

контролінгу потребує значних затрат часу і 

грошей, тому більшість компаній, котрі 

належать до малого й середнього бізнесу, не 

можуть цього собі дозволити. Великі компанії 

досі застосовують радянський підхід до 

формування структури фінансової служби, яка 

складається з бухгалтерії, економічного й 

фінансового відділів, при цьому їхні функції часто 

дублюються (зокрема, в частині управління 

дебіторською та кредиторською заборгованістю), а 

на фінансовий відділ покладається частина 

технічних функцій бухгалтерії, наприклад 

підготовка платіжних доручень [2]. 

Досягнення економічної безпеки суб’єкта 

господарювання без побудови самостійної 

системи управління фінансовими ресурсами 

майже неможливе. Отже, першим завданням 

фінансового контролінгу виступає утримання 

ліквідності і платоспроможності підприємства, 

яке можливо досягти за умови фінансового 

планування з поточним аналізом фінансової 

стійкості. 

Сьогодні фінансовий менеджмент суб’єктів 

господарювання в Україні потребує становлення 

професіоналів з контролінгу. Фахівці, що 

реалізовують функції контролінгу на підприємстві, 

зазвичай називаються контролерами. Контролери 

виконують такі функції: 

 розроблення систем та підтримка 

процесів планування і контролю діяльності 

суб’єкта господарювання; 

 організація збору, вимірювання, аналізу 

та інтерпретації планових і звітних даних, а 

також зовнішньої та внутрішньої інформації, 

прямо або опосередковано пов’язаної з видами 

діяльності суб’єкта господарювання; 

 структурування організаційних систем і 

бізнес-процесів; 
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 координація та інтеграція процесів 

управління у сфері розробок, закупівель, 

логістики, виробництва, продажу, фінансування; 

 забезпечення прозорості, зрозумілості та 

об’єктивної інтерпретації отриманих результатів; 

 формування інтегрованої концепції 

управління суб’єктом господарювання і адек-

ватної сучасним вимогам менеджменту 

інфраструктури: ринково орієнтованих орг-

структур, систем інформаційного забезпечення 

всіх функціональних сфер діяльності суб’єкта 

господарювання [1]. 

Найважливіше значення під час фінан-

сового контролінгу грошових потоків з точки 

зору моніторингу та контролю має вивчення 

причин, які викликають появу відхилень з 

точки зору їх контрольованості та керованості 

суб’єктами управління. 

Підвищення прибутку не повинно бути єди-

ною самоціллю. Абсолютно прийнятними є си-

туації, коли в окремі періоди може відбуватися 

зниження дохідності на фоні вирішення довго-

строкових стратегічних завдань. І в такій ситу-

ації важливе місія належить саме контролінгу як 

системі, яка інтегрує, координує управлінську 

діяльність компанії та спрямовує на досягнення 

стратегічних і оперативних цілей її розвитку на 

основі використання специфічного інструмента-

рію. 

Одним із варіантів удосконалення управлін-

ня витрат, використовуючи засади фінансовий 

контролінг, є створення автоматизованої 

інформаційної системи управління підпри-

ємством. Автоматизована інформаційна систе-

ма управління організацією є взаємопов’язаною 

сукупністю даних, обладнання, програмних 

засобів, персоналу, стандартів процедур, 

призначених для збору, опрацювання, розпо-

ділу, зберігання, видачі (надання) інформації 

відповідно до вимог, що випливають з 

діяльності організації [5]. 

Впровадження на підприємстві такої 

системи дозволить: 

 проводити комплексний збір, аналіз та 

зберігання всієї інформації; 

 здійснювати оперативний контроль; 

 краще обґрунтовувати управлінські рішення; 

 налагодити комунікацію на всіх рівнях 

управляння; 

 забезпечить єдність напрямків роботи 

різних відділів. 

У сучасному світі розвиток інформаційних 

технологій перевищує всі можливі очікування 

та прогнози. Інноваційні технології здійсню-

ють безпосередній вплив на фінансово-госпо-

дарську діяльність підприємств. Використання 

нових технологій, програмних розробок 

дозволяє удосконалити бізнес-процеси [2]. 

Удосконалення управління витрат можна 

вважати використання спеціалізованих про-

грамних продуктів, що не лише дозволити 

систематизувати інформацію, а й прискорить її 

обробку. Такий інноваційний підхід буде 

здійснюватися у межах інформаційної функції 

фінансового контролінгу. Створення бази 

даних всіх витрат та факторів впливу на них 

буде сприяти обліку, аналізу, обміну 

інформацією як всередині підприємства, та і із 

зовнішніми контрагентами. 

Для успішного виконання зазначених зав-

дань на підприємствах повинна бути розроб-

лена ефективна концепція антикризового фі-

нансового контролінгу. У період кризи фі-

нансовий контролінг на підприємстві повинен 

концентруватися не тільки на підтримку 

керівництва в процесі планування, реалізації 

та контролю виконання проектів по санації і 

реструктуризації підприємства, але і також на 

забезпеченні координації і інформаційному 

забезпеченні поточної фінансово-господарсь-

кої діяльності. Окремі ланки систе-ми анти-

кризового фінансового контролінгу будуються, 

виходячи з функціональних потреб антикри-

зового менеджменту на підприємстві [5]. 

Управління витратами на підприємстві є 

одним із стратегічно важливих напрямів 

діяльності підприємства. Правильно побудова 

процесів планування, організації та контроль 

використання ресурсів дозволить збільшити 

ефективність діяльності підприємства в цілому. 

Висновки та пропозиції. Варто зазначити, що 

саме поняття контролінгу не зводиться до простої 

системи контролю, а охоплює значно ширшу 

сферу діяльності суб’єкта господарювання, 

оскільки контролінг – це і система спостереження, 

і вивчення поведінки економічного механізму 

суб’єкта господарювання та розроблення шляхів 

для досягнення мети, яку воно ставить перед 

собою, і система, орієнтована на майбутній 

розвиток підприємства. 

На нашу думку використання фінансового 

контролінгу в банках в умовах діджиталізації 

дозволить: відстежити недоліки управління 
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грошовими потоками на рівні управління 

даними в моделі Business Performance 

Management; обґрунтувати планування та 

прогнозування грошових потоків, які будуть 

вбудовані в загальну ІТ-інфраструктуру; 

забезпечити досягнення поставлених цілей, 

зокрема досягти планового рівня ефективності, 

не порушуючи фінансову стійкість та 

підтримуючи необхідний рівень ліквідності та 

відповідність інформаційного комплексу IT-

стратегії; забезпечити стійке функціонування 

під час криз та нестабільності операційного 

середовища функціонування. 
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Куприянова А.А. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
В статье представлены этапы осуществления процесса контроллинга, возможность внедрения системы 

контроллинга на предприятиях, а также рассмотрены подходы к организации системы контроллинга для более 

эффективного функционирования этой системы на отечественных субъектах хозяйствования. Увеличение 

масштабов бизнес-процессов, их осложнения и интернационализация требуют совершенствования методов 

управления, учета и контроля, разработка новых технологий в сфере координации информационных и финансовых 

потоков, что приводит к формированию и развитию финансового контроллинга отдельной составляющей 

управления финансами на микроуровне. Эффективность системы контроллинга определяется эффективностью 

управления предприятием. Таким образом, контроллинг обеспечивает обратную связь в контуре управления за счет 

выбора организационного, методического и информационного обеспечения. 

Ключевые слова: субъект хозяйствования, система контроллинга, финансовый контроллинг, менеджмент, 

отечественное предприятие. 
 

Kupriyanova A.O. 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL CONTROL OF ENTITIES IN UKRAINE 
The article presents the stages of implementation of the controlling process, the possibility of introducing a system of financial 

control at enterprises, as well as the approaches to the organization of a controlling system for the more efficient functioning 

of this system at domestic enterprises. Increasing the scale of business processes, their complexity and internationalization 

require the improvement of management, accounting and control methods, the development of new technologies in the field of 

coordination of information and financial flows, which determines the formation and development of financial control as a 

separate component of financial management at the micro level. The effectiveness of the controlling system is determined by 

the efficiency of enterprise management. Thus, controlling provides feedback in the control loop by choosing organizational, 

methodological and informational support. 

Keywords: entity, controlling system, financial controlling, management, domestic enterprise. 

 


