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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, необхідно 

правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та 

систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою 

підвищення ефективності діяльності, збільшення вартості підприємства, 

підвищенні добробуту акціонерів і власників бізнесу, максимізації 

фінансового результату діяльності, мінімізації збитків, забезпечення 

довгострокової ліквідності та платоспроможності. 

 Застосування системи фінансового контролінгу є новим напрямом в 

системі управлінні стійким розвитком підприємства як функціонально 

відокремленого напряму фінансової роботи, пов'язаного з реалізацією 

фінансово-економічної функції менеджменту, управління формування, 

використанням і розподілом його фінансових ресурсів, фінансових 

результатів та рухом грошових кошті, що забезпечує прийняття раціональних 

оперативних і стратегічних рішень. 

Фінансовий контролінг — це багатофункціональна підсистема 

забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень, яка базується 

на використанні методівфінансового аналізу та фінансовогопланування, 
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фінансового контролю,своєчасності, простоті та гнучкостіпобудови системи 

фінансового контролінгу. 

Фінансовий контролінг є ефективною координуючою системою 

забезпечення взаємозв'язку між формуванням інформаційної бази, 

фінансовим аналізом, фінансовим плануванням і внутрішнім фінансовим 

контролем, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш 

пріоритетних напрямах фінансової діяльності підприємства, своєчасне 

виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених та прийняття 

оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію.  

До основних етапів формування та розвитку фінансового контролінгу 

належать: 

1) 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; 

2) епоха "ринку покупця" сприяла появі стратегічного, фінансового й 

процесного менеджменту, а також інжинірингу організаційної структури 

підприємства. Контролер став плановиком-розпорядником (координатором) 

спільної (командної) роботи управлінців із підпорядкуванням одному з 

директорів (топ-менеджеру) компанії; 

3) 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 незалежного, що може дистанціюватися 

від решти команди управлінців; 

4) 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 [1, с.116]. 
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До основних груп чинників, які перешкоджають успішній організації 

контролінгу на підприємстві, можна віднести: організаційні, зумовлені 

відсутністю досвіду формулювання бажаних результатів від впровадження 

фінансового контролінгу, складністю залучення кваліфікованих працівників 

до цього процесу; методичні, які виникають внаслідок ігнорування потрібної 

реструктуризації бізнесу, невдалого виділення на підприємстві центрів 

відповідальності, вибору неадекватних принципів трансфертного 

ціноутворення, насадження деструктивних мотиваційних моделей, 

ігнорування потреби створення пакету корпоративних стандартів 

контролінгу [2, с.101]. 

Отже,  фінансовий контролінг комплексно впливає на діяльність 

підприємства і забезпечує його стійкий розвиток 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 взаємозв'язку між складовими 

загальної системи управління підприємством. 

Фахівці зазначають якісний прояв позитивних результатів 

впровадження фінансового контролінгу, який полягає у наступному: 

підвищенні ступеня адаптації підприємства до швидкозмінних ринкових 

умов; зростанні ступеня інтеграції підрозділів у процеси управління; 

зростанні швидкості реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому 

середовищах з метою досягнення встановлених цілей; покращенні 

функціонування системи планування фінансової діяльності з метою 

підвищення ефективності перерозподілу фінансових ресурсів підприємства; 

своєчасності отримання точної інформації, необхідної для прийняття 

фінансових управлінських рішень; підвищенні рівня адекватності фінансових 

управлінських рішень. 
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Фінансовий контролінг є важливою функцією управління. Він є 

економічною системою, яка пов'язана із прогнозуванням, аналізом, 

контролем на підприємстві. Проблема організації фінансового контролінгу є 

актуальною, оскільки досконало і ефективно функціонувати на ринку без 

нього не може жодне підприємство. Сучасний стан економіки в країні та світі 

засвідчує, що вивчення проблеми запровадження системи фінансового 

контролінгу є практичною потребою. 

У країнах з перехідною економікою, зокрема в Україні, місце 

контролінгу значною мірою залежить від того, яку концепцію: американську 

чи німецьку - застосовує підприємство.Можна зауважити, що в умовах, які 

склалися на сучасних підприємствах України, неможливо виділити 

контролінг окремою повнофункціональною системою, оскільки рівень 

організації управлінського процесу та менеджменту все ще знаходиться на 

досить низькому рівні.[1] 

Контролінг використовується для того щоб контролювати стан 

підприємства, стан системи управління, ризики які йому загрожують.Він 


