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У статті розглянуто основні етапи роз-
витку контролінгу, наведено аналіз роз-
витку контролінгу як механізму управління. 
Узагальнено та проаналізовано теоретичні 
підходи до визначення сутності понять 
«контролінг» і «фінансовий контролінг». 
Ключові слова: контролінг, фінансовий 
контролінг, планування, контроль, управ-
ління, облік.

В статье рассмотрены основные этапы 
развития контроллинга, приведен анализ 
развития контроллинга как механизма 
управления. Обобщены и проанализиро-
ваны теоретические подходы к определе-

нию сущности понятий «контроллинг» и 
«финансовый контроллинг».
Ключевые слова: контроллинг, финансо-
вый контроллинг, планирование, контроль, 
управление, учет.

The article deals with the main stages of control-
ling development, the analysis of the develop-
ment of controlling as a management mecha-
nism is presented. The theoretical approaches to 
the definition of the essence of concepts «con-
trolling» and «financial controlling» are genera-
lized and analyzed.
Key words: controlling, financial controling, 
planning, control, management, accounting.

Постановка проблеми. Державна власність є 
необхідним елементом ринкової економіки. Важ-
ливим аспектом економічної політики держави є 
забезпечення дієвої моделі управління держав-
ним сектором, яка має здійснювати позитивний 
вплив на конкурентоспроможність національної 
економіки у цілому. При цьому в рамках загаль-
ної моделі управління державним сектором слід 
визначитися із застосуванням ефективних фінан-
сових інструментів впливу на державний сектор 
економіки, одним з яких є фінансовий контролінг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теоретичні та практичні аспекти проблемних питань 
контролінгу досліджували у своїх працях такі укра-
їнські дослідники, як Т.О. Кірсанова, С.Н. Петренко, 
М.С Пушкар, Л.А. Сухарєва, О.В. Оліфіров, 
О.І. Павликівська, М.В. Румянцев, О.О. Терещенко, 
М.В. Тарасюк, а також зарубіжні вчені: С.І. Боков, 
І.Б. Гусєва, А. Дайле, В. Данилочкіна, А. Кармін-
ський, Е. Майер, Р. Ман, М.Н. Павленков. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення концептуальних засад фінансового 
контролінгу в державному секторі економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах реформування системи дер-
жавного управління перед керівниками різного 
рівня постає необхідність своєчасно здійснити про-
гноз наслідків управлінської діяльності, визначити 
її ефективність, виявити причини відхилень фак-
тичних результатів від нормативних (планових), 
своєчасно вжити коригувальні дії. Саме у вико-
нанні таких завдань полягає мистецтво держав-
ного управління, вважають німецькі вчені Р. Манн 
та Е. Майєр і зазначають, що одним із механізмів, 
інструментів і одночасно одним зі складників цього 
мистецтва є контролінг як система управління 
майбутнім для забезпечення тривалого функціо-
нування підприємства, організації чи установи та 
їхніх структурних одиниць [1; 2].

Українські підприємства, установи та організа-
ції на сучасному етапі все більшою мірою відчува-
ють необхідність у нових методах та інструментах 
управління фінансами, які відповідають зовніш-
ньому середовищу функціонування, що динамічно 
змінюється.

Упровадження фінансового контролінгу як 
принципово нової концепції управління дає 
змогу підвищити рівень координованості проце-
сів бюджетування, обліку, аналізу і моніторингу, 
що забезпечить підвищення якості управлінських 
рішень та ефективності системи управління сучас-
ного підприємства у цілому.

Відзначимо, що поняття «контролінг» походить 
від англійського дієслова to control, яке має різні 
значення. Джерела контролінгу лежать у сфері 
державного управління і йдуть своїми корінням у 
середньовіччя. Уже в XV ст. при дворi англiйського 
короля була посада з назвою Controllour, завдання 
якої полягали у документуванні й контролі товар-
них та грошових потокiв. Однією з основних причин 
появи поняття контролiнгу в економiчній лiтературі 
вважають, нaсамперед, промислове зростaння у 
США кінця XIX – почaтку XX ст., яке призвело до 
ускладнення процесів планування й появи нових 
підходів до його здійснення на підприємстві. 

Значною мірою на розвиток контролінгу впли-
нули світова економічна криза та організований у 
1931 р. під впливом економічної кризи Controllers 
Institute of Amerika, перейменований у 1962 р. у 
Financial Executive Institute, що являв собою про-
фесійну організацію контролерів. Він істотно 
сприяв розвитку контролінгу особливо тим, що 
систематизував завдання контролінгу [4, с. 215].

Із середини 50-х років у німецькомовній еконо-
мічній літературі також формується певний підхід 
до контролінгу. У німецькомовну літературу ідеї 
контролінгу прийшли з практики його застосу-
вання на дочірніх підприємствах американських 
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корпорацій. Якщо у США контролінг розглядався 
винятково в прикладному змісті (був орієнтова-
ний тільки на практику), то в Німеччині й інших 
німецькомовних країнах у 70-х роках стала роз-
виватися теоретична концепція контролінгу.  
До цього фахівці мали уявлення про контролінг 
лише з публікацій практиків на дану тему [5]. 

Підвищення попиту на послуги у сфері контр-
олінгу призвело до появи в Німеччині низки науко-
вих й освітніх організацій. Першим виник Інститут 
контролерів із питань утворення у сфері пла-
нування підприємства й обліку, що займається 
питаннями підготовки кадрів у сфері планування 
підприємства й обліку. З 1971 р. приватні й сус-
пільні семінари проводить Академія контролерів. 
У 1975 р. заснований Союз контролерів. Наступ-
ним важливим кроком на шляху впровадження 
ідей і філософії контролінгу став вихід у світ у 
1989 р. журналу «Контролер» [6, с. 87]. 

Зауважимо, що у більшості розвинених країн із 
ринковою економікою концепції контролінгу схожі. 
Розходження стосуються переважно розуміння 
двох крайніх ситуацій: прагматизму й ступеня вдо-
сконалення системи відповідно до менталітету 
користувачів. Так, у Німеччині переважає тенден-
ція академізації контролінгу, прагнення створити 
спочатку теоретично цілісну систему, а потім бра-
тися за вирішення конкретних завдань. У США й 
деяких європейських країнах переважає прагма-
тичний підхід: тут контролінг тісніше пов’язаний 
із менеджментом, більше орієнтований на вимоги 
ринку та клієнтів [6, с. 85].

Для кращого розуміння значення фінансо-
вого контролінгу в діяльності підприємства слід 
з’ясувати його сутність. Сьогодні різними авто-
рами сформульовано певні характеристики, при-
таманні даній категорії.

С. Петренко визначає, що контролінг являє 
собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, 
планування, реалізація яких забезпечує розро-
блення альтернативних підходів під час здійснення 

оперативного і стратегічного управління процесом 
досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності 
підприємства [8].

Т.В. Калайтан трактує поняття «контролінг» як 
сукупність методів і процедур із координації обліку, 
контролю, аналізу, планування для інформаційно-
консультаційного забезпечення управлінських 
рішень [9].

К. Попченко та М. Єрмаков зазначають, що 
контролінг – це новітня концепція ефективного 
управління підприємством для забезпечення його 
довготермінового існування на ринку [10].

Р. Манн та Е. Маєр визначають, що контролінг – 
це система управління процесом досягнення кін-
цевих цілей і результатів діяльності фірми; сис-
тема регулювання витрат і результатів діяльності, 
яка допомагає в досягненні цілей підприємства, 
дає змогу запобігти випадковостям і своєчасно 
включити красне світло, коли економіці підприєм-
ства загрожує небезпека, що вимагає вживання 
заходів щодо протидії [1; 2].

О. Терещенко дає визначення, що контро-
лінг – це сукупність методів і процедур із координа-
ції планування, обліку, контролю та ризик-менедж-
менту, а також щодо інформаційного, методичного 
та консультаційного забезпечення управлінських 
рішень [11].

Д. Морозов зазначає, що контролінг – це само-
організуюча, цілеспрямована система планування 
та контролю, що забезпечує інтеграцію, послідовну 
організацію і координацію фаз процесу управління 
функціональними сферами, організаційними оди-
ницями і проектами підприємства [12].

І. Криворотько під поняттям «контролінг» розу-
міє комплексну систему управління підприємством, 
що містить у собі управлінський облік, облік і аналіз 
витрат для контролю над усіма статтями витрат, усіма 
підрозділами і складниками виробленої продукції або 
наданими послугами, а також їх планування [13].

І.О. Дарманська та Л.В. Овод уважають, що 
контролінг – це система або складова частина 

Таблиця 1 
Історичні етапи становлення контролінгу 

Етап Роки Пріоритетний напрям Методи Основна функція

І Початок 50-х –  
початок 60-х рр. ХХ ст. Виробництво Розрахунки витрат, 

калькулювання
Реєстрація фактів 
господарської діяльності

ІІ Початок 60-х –  
початок 70-х рр. ХХ ст. Продуктовий маркетинг Рентабельність окремих 

продуктів
Початкова навігація 
підприємства

ІІІ Початок 70-х  
початок 80-х рр. ХХ ст. Маркетинг клієнта

Розвиток інформаційних 
технологій форсує стратегічне 
планування підприємства

Прогнозно-аналітична

IV Початок 80-х рр.  
і дотепер

Гарантія існування 
підприємства у 
довгостроковому 
періоді

Операційне та стратегічне 
планування в аспекті 
створення економічної 
доданої вартості

Комплексна: координація 
діяльності на всіх рівнях 
управління 
Аналітична: досягнення 
рентабельності в умовах 
гарантованої ліквідності

Джерело: складено за [7, c. 17]
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управління, яка забезпечує підприємство необхід-
ною оперативною та стратегічною інформацією 
про внутрішнє та зовнішнє середовище, яке його 
оточує, сприяє його розвитку, виживанню в умо-
вах жорсткої конкурентної боротьби і досягненню 
наміченої ним мети [14].

Проаналізувавши літературні джерела, слід 
зазначити, що в Україні не існує чіткого визна-
чення поняття «контролінг», яке б відображало 
чітко та лаконічно головні особливості та суть 
даного поняття. Це є важливим аспектом, оскільки 
на визначенні поняття мають базуватися основні 

науково-теоретичні підходи до його розуміння, 
методичний інструментарій реалізації та впрова-
дження у діяльність суб’єктів господарювання.

Таким чином уважаємо, що найбільш доціль-
ним для функціонування вітчизняних підприємств, 
установ та організацій у державному секторі еко-
номіки є застосування такого визначення контро-
лінгу: це система, яка об’єднує у собі планування, 
облік, аналіз, контроль та прогнозування, забезпе-
чує керівництво адміністративними підрозділами 
державної служби необхідною інформацією про 
зовнішнє та внутрішнє середовище, спрямована 

Таблиця 2
Результати аналізу підходів вітчизняних і зарубіжних вчених  

до трактування категорії «контролінг»
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на підвищення ефективності управлінських рішень 
та їх орієнтацію на довгострокову перспективу.

Н.К. Гогуа відзначає, що «фінансовий контр-
олінг є важливим елементом загальної системи 
контролінгу і відрізняється спрямованістю і обся-
гом діяльності, що охоплюється» [15, с. 7]. 

Якщо контролінг забезпечує загальну коорди-
націю та функціонування підприємства, то фінан-
совий контролінг координує фінансове управління 
підприємством. Зважаючи на те, що фінансовий 
складник будь-якого бізнес-процесу є основопо-
ложним, то фінансовий контролінг є тим підґрун-
тям, що забезпечує ефективне функціонування 
усієї системи контролінгу підприємства [16, с. 197].

Основою фінансового контролінгу є інтегро-
вана система інформаційно-аналітичного забезпе-
чення, що орієнтована на вихід якісного продукту 
управління. Контролінг спирається на єдність 
інформаційної бази, фахової та персональної від-
повідальності, а також чітких домовленостей щодо 
форми очікуваних результатів. Упровадження цієї 
системи вимагає докорінно нових підходів і мето-
дів організації державного управління на всіх рів-
нях адміністративної ієрархії.

Основні складники методології контролінгу 
(сутність та функції, мета та завдання, об’єкти та 
суб’єкти) як специфічного виду діяльності пред-
ставлені на рис. 1.

Концептуальні засади державного фінансового контролінгу

Принципи державного фінансового контролінгу

Цілеспрямованість Децентралізація 
управління

Персоніфікація 
відповідальності

Координованість дій контролерів та учасників 
управління

Функції державного фінансового контролінгу

Планування Аналіз

Інформаційне 
забезпечення

Контроль

Ліквідація «вузьких місць», які визначаються на основі даних 
планування, обігу (інформації), аналізу, контролю та 
використання методів оперативного і стратегічного менеджменту

Корегування

Облік Моніторинг

Завдання державного фінансового контролінгу

Орієнтація на отримання результату, для чого створюється 
система планування, збирання інформації під час використання
ресурсів, аналізу та прийняття управлінських рішень

Орієнтація органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування на ефективну роботу в довготривалому періоді 
часу

Організація руху інформаційних потоків в установі, їх 
оптимізація та прискорення для використання в управлінні

Рис. 1. Концептуальні засади державного фінансового контролінгу
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Фінансовий контролінг забезпечує більш ефек-
тивне й якісне функціонування системи управ-
ління. Більш чітко функціонує підприємство за 
виокремлення низки фінансових питань в окре-
мий блок для підвищення відповідальності з боку 
керівництва за прийняті рішення та забезпечення 
довгострокової перспективи розвитку. Ефективне 
функціонування фінансового контролінгу в рамках 
системи управління підприємством неможливе 
без чітко налагодженого управлінського обліку та 
інформаційно-аналітичного забезпечення. Разом 
із тим контролінг не можна ідентифікувати з управ-
лінським обліком, оскільки він є принципово новим 
і більш широким поняттям.

Висновки з проведеного дослідження. Фінан-
совий контролінг як сучасний складник управління 
має забезпечити зниження рівня ризику, забезпечу-
ючи систему управління необхідним інструмента-
рієм та методикою визначення критеріїв оцінки різ-
новаріантних управлінських рішень для прийняття 
найбільш ефективного і найменш ризикового. 
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