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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

У загальній системі контролінгу, організованого на підприємстві, виділяється один із центральних 

його блоків – фінансовий контролінг. Впровадження контролінгу на підприємствах та організаціях 

показав, що види контролінгу можна класифікувати не тільки за принципом обхвату (стратегічний і 

оперативний), але і за напрямами діяльності — фінансовий контролінг, контролінг маркетингу, 

логістики, інвестицій, інноваційних процесів, контролінг персоналу тощо. Одним з центральних його 

напрямів у загальній системі контролінгу, організованого на підприємстві, виділяється фінансовий 

контролінг. Водночас фінансовий контролінг можна інтерпретувати як систему інформаційного 

забезпечення координації всіх підсистем управління, що передбачає використання методів і процедур із 

бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, управління 

ризиками та внутрішнього контролю, які в сукупності зорієнтовані на підвищення ефективності 

фінансово-економічних рішень і збільшення вартості компанії [4]. 

Оперативний фінансовий контролінг передбачає формування та реалізацію системи обґрунтування, 

прийняття, виконання та контролю за виконанням оперативних фінансових рішень з метою досягнення 

поточних (короткострокових) фінансових цілей підприємства. Базовими складовими оперативного 

фінансового контролінгу є система річних бюджетів і бюджетний контроль. Взаємозв’язок 

бюджетування та бюджетного контролю характеризує основний зміст оперативного контролінгу, який 

полягає в систематичному порівнянні фактичних показників діяльності підприємства із запланованими 

та подальшому аналізі відхилень. Контроль складає базу для виявлення причин відхилень і визначення 

слабких місць на підприємстві. Стратегічний фінансовий контролінг на підприємстві забезпечує 

виконання таких завдань[3]: 

1. визначення стратегічних цілей і розробка фінансової стратегії підприємства; 

2. ідентифікація та формування стратегічних факторів успіху та забезпечення 

конкурентоспроможності у довгостроковому періоді; 

3. визначення горизонтів фінансового планування, формулювання цільової методології 

стратегічного та оперативного планування на підприємстві відповідно до встановлених горизонтів; 

4. впровадження дієвої системи раннього попередження та реагування; - довгострокове управління 

вартістю підприємства для забезпечення зростання добробуту акціонерів; 

5. забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей та оперативних завдань, які 

ставляться перед окремими працівниками та структурними підрозділами.  

Фінансовий контролінг є ефективною координуючої 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. 

Фінансовий контролінг не меншою мірою орієнтований також на поточну діяльність підприємства, 

оскільки забезпечує підвищення ефективності прийняття оперативних управлінських рішень. У таких 

умовах доцільно вести мову про запровадження фінансового контролінгу, який дасть змогу максимально 

швидко приймати типові управлінські рішення в онлайн-режимі.  

Запровадження на підприємстві системи фінансового контролінгу дає змогу значно підвищити 

ефективність всього процесу управління фінансовою діяльністю.[табл. 1]  

 

 

 

 

 



Таблиця 1. Етапи впровадження фінансового контролінгу 

 

№ Етап фінансового контролінгу 

1 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 

2 Прийняття рішення про впровадження служби фінансового контролінгу на підприємстві 

3 Розробка бюджету та впровадження фінансового контролінгу 

4 Розробка оперативних та стратегічних цілей, пов’язаних з виробництвом, фінансами та 

інвестиціями, з визначенням пріоритетних напрямів 

5 Розробка та обґрунтування методик та інструментів фінансового контролінгу відповідно до 

специфіки діяльності підприємства 

6 Створення комплексної системи інформаційного забезпечення 

7 Оцінка ефективності функціонування служби контролінгу 

 

Провідною метою фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процессу на максимізацію 

прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та 

платоспроможності підприємства. Реалізація покладених на фінансовий контролінг завдань досягається в 

ході виконання службами контролінгу своїх функцій та використання специфічних методів. 

Висновки: На сучасному етапі розвитку економіки будь-яке підприємство функціонує в жорстких 

умовах конкурентного середовища. Ефективність роботи підприємства за таких умов особливо в 

довгостроковій перспективі, яке припускає не сталого функціонування на ринку, а забезпечення високих 

темпів розвитку і підвищення конкурентоспроможності, визначається рівнем фінансового потенціалу і 

якістю управління фінансами на підприємстві, що забезпечується певною мірою ефективною 

організацією та впровадженням системи фінансового контролінгу. 
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