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ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В
ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовані основні підходи до визначення поняття «фінансовий контролінг»,
запропоновано авторське визначення цього поняття.. Авторами уточнені цілі, завдання,
функції, ключові показники фінансового контролінгу, критерії оцінки і моніторингу
фінансової стратегії підприємства. Запропоновано використання теорії обмежень і методу
Due Diligence при ситуаційному моделюванні на перспективу. Наведена процедура
поетапного формування системи фінансового контролінгу на підприємстві.

Ключові слова: фінансовий контролінг, мета, завдання, функції фінансового
контролінгу, ключові фінансові показники, критерії оцінки фінансової стратегії, етапи
впровадження фінансового контролінгу.

Вступ. Посилення конкуренції, глобалізація, нестабільність зовнішнього
середовища Розвиток економічних відносин вимагає новітніх підходів до
управління фінансами машинобудівних підприємств. Необхідність
вдосконалення методів управління фінансами на засадах контролінгу викликана
кількома причинами. По-перше, це пов’язано з неоднозначністю і
суперечливістю понятійного апарату і відсутністю рекомендацій щодо
адаптації прогресивних методів фінансового контролінгу. По друге,
недостатнім рівнем інтеграції прогресивних методів управління фінансами в
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практику прийняття управлінських рішень. Систему фінансового контролінгу
на великій більшості машинобудівних підприємств необхідно ще створювати.
Розв’язання цих завдань потребує всебічних досліджень з врахуванням
галузевої специфіки і контекстних умов середовища бізнесу.

Аналіз останніх досліджень та літератури. Наукові засади фінансового
контролінгу започатковані в працях Терещенко О.О. (зміст і основні завдання
фінансового контролінгу, обґрунтування ролі вартісно орієнтованого
управління у системі фінансового контролінгу), Фольмута Х.І. (інструменти
контролінгу), Хана Д. (закордонні концепції організації фінансового
контролінгу в корпораціях) тощо.

Аналіз науково-практичної літератури засвідчує, що в ній недостатньо
чітко сформульовані науково-методичні засади фінансового контролінгу,
потребує вдосконалення понятійний апарат у цій сфері, не визначені шляхи
інтеграції фінансового контролінгу в систему фінансового менеджменту
підприємства До кінця невирішеною залишається проблема оцінки ризиків
фінансово-господарської діяльності, розрахунку ставки дисконтування,
прогнозування грошових потоків, що є ключовими чинниками впровадження
стратегічного фінансового контролінгу на підприємстві.

Мета досліджень, постановка проблеми. Метою роботи є уточнення
основних понять і визначення функціональних областей, ключових показників і
критеріїв оцінки стратегічного фінансового контролінгу.

Матеріали досліджень. Контролінг як концепція управління реалізується
через комплекс взаємопов’язаних між собою сфер і функцій управління. В
кожній сфері є свій стиль, предмет (об’єкт) управління. В загальній системі
контролінгу виокремлюється такий сегмент управління, як фінансовий
контролінг, який не підміняє фінансовий менеджмент, а навпаки – забезпечує
його якісне функціонування.

В науковій літературі відсутня єдність поглядів щодо змістовного
наповнення поняття «фінансовий контролінг». Так у своїх працях Майєр Е. [1],
Манн Р. [2], Бланк І. [3] акцентують увагу на його контрольній функції,
заявляючи що фінансовий контролінг є контролюючою системою, що
забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах
фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних
її результатів від передбачених та прийняття оперативних управлінських
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рішень, що забезпечують її нормалізацію. Фрайберг Ф. [4] звертає увагу на
цільову спрямованість і роль фінансового контролінгу як системи підтримки
фінансових рішень. Навряд чи слід погодитися з твердженням Marciniak. S. [5],
що фінансовий контролінг охоплює лише сферу фінансів. У такому разі
залишаються поза увагою крос-функціональні функції фінансового
контролінгу, які полягають в узгодженні фінансового управління з рештою
функцій менеджменту підприємства (інноваційною, виробничою діяльністю,
корпоративною стратегією). У публікаціях 90-их років минулого століття
розглядається фінансовий контролінг розглядається переважно з позицій його
оперативних функцій, вважаючи, що основне завдання фінансового
контролінгу полягає в підтримці рентабельності і забезпеченні ліквідності,
тобто здатності підприємства в будь-який момент часу виконувати свої
платіжні зобов'язання [6]. В дисертаційному дослідженні Розанова Р.В. [7],
наголошується на стратегічній складовій поняття фінансового контролінгу,
тобто на його спрямованість на аналітичну частину процесу та безпосередню
участь в процесі прийняття управлінських рішень, на використанні
контролінгом властивих для фінансового менеджменту методів та інструментів.
Партин Г.О., Маєвська Я.В. визначають фінансовий контролінг як систему
інформаційної та координаційної підтримки управлінських рішень, що
передбачає використання методів і процедур з бюджетування, стратегічного
планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, управління
ризиками та внутрішнього контролю, які в сукупності зорієнтовані на
оптимізацію фінансових рішень та збільшення ринкової вартості компанії [8].

Таким чином, варто зазначити, що велике розмаїття поглядів вчених на
змістовне наповнення визначень цього поняття викликано еволюцією концепції
фінансового контролінгу, що розкриває ті чи інші його складові. Саме тому, ми
вважаємо доречним навести власне бачення змістовного визначення даного
поняття. Фінансовий контролінг розглядається нами як міждисциплінарна
концепція, спрямована на підвищення вартості бізнесу, що забезпечує
інструментальну, методичну і інструментальну підтримку фінансового
менеджменту, а також як елемент інтеграції управління фінансами до системи
прийняття, підтримки і виконання управлінських рішень.

Для глибокого розуміння сфери функціонального застосування
фінансового контролінгу недостатньо лише уточнити зміст даного поняття. Для



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 4 (1047)

56

цього необхідно розглянути функції контролінгу, етапи його впровадження та
критерії оцінки фінансової стратегії підприємства. Науковці виділяють дві
найважливіші функції контролінгу: сервісну та управлінську. Сервісна функція
полягає у наданні необхідної інформації для управління, а управлінська –
охоплює формування методології прийняття рішень, їх координацію і
використання результатів аналізу відхилень фактичних даних від планових для
прийняття управлінських рішень. О. Терещенко виділяє такі функції
фінансового контролінгу, як: формування фінансової стратегії; планування та
бюджетування; координація; бюджетний контроль; внутрішній консалтинг та
методологічне забезпечення; внутрішній аудит та ревізія [8].

Враховуючи особливості сучасного стану розвитку ринку та основні
етапи здійснення управлінського процесу, система фінансового контролінгу на
підприємстві має виконувати такі основні функції, як: діагностика фінансово-
економічного стану, участь у формуванні фінансової стратегії, організація
планування і бюджетування, координація і контроль, внутрішній консалтинг,
що наочно наведено на рис. 1.

Рис. 1 – Основні функції фінансового контролінгу на підприємстві

Однією з найголовніших функцій фінансового контролінгу є
використання його методів та інструментів в процесі формування фінансової
стратегії підприємства. Для цього необхідно заздалегідь сформувати систему
критеріїв формування і моніторингу реалізації розробленої стратегії. Частіше за
все, основними групами критеріїв, на які необхідно звертати увагу, є
узгодженість стратегії з контекстними факторами внутрішнього і зовнішнього
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середовища бізнесу, внутрішня збалансованість стратегії та її ефективність
(рис. 2).

Слід зауважити, що прогресивним методом оцінки узгодженості
фінансової стратегії з внутрішнім потенціалом підприємства є використання
теорії ідей теорії обмежень Голдрадта [9]. Сучасна теорія обмежень складається
із двох взаємозалежних концепцій: виробничого менеджменту – оптимізованої
технології виробництва (Optimized production Technology, OPT), і системи
обліку й контролю фінансових показників, яку Е. Голдратт назвав обліком
чистого грошового доходу (Throughput accounting, ТА). На підставі
запланованих заходів щодо вдосконалення виробничого менеджменту
підприємство прогнозує зростання чистого грошового потоку і, відповідно, – на
показники маржинальної рентабельності і зміну ринкової вартості
підприємства. Крім того, формуючи систему ключових показників системи
управління фінансами підприємства (EVA, WACC, NOPAT, RONA тощо),
фінансовий менеджер зустрічається з класичною ситуацією протиріччя між
прибутком, ризиком, ліквідністю, синергією.

Рис. 2 – Критерії оцінки фінансової стратегії підприємства з позицій контролінгу

Великої популярності набуває метод Due Diligence, який станом на
2007 рік широко використовувався в Німеччині [10]. До завдань цього методу
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входить оцінка вартості власного капіталу як важливого елемента забезпечення
стійкості підприємства у майбутньому. Місія методу Due Diligence прямо
відображає місію самого фінансового контролінгу на підприємстві та тісно
переплітається з завданнями фінансового менеджменту і маркетингу. Так,
зокрема, за допомогою методу Due Diligence визначається зв’язок підприємства
з зовнішнім середовищем (фактично оцінка руху грошових коштів). Іншим
прикладом є надання інформації про вподобання споживачів та ситуацію на
ринку збуту, що частково перегукується з завданнями маркетингу тощо.

Впровадження на підприємстві системи контролінгу завжди потребує
певних організаційних змін, тому що необхідно визначити місце
контролінгових служб в ієрархії управління, розробити або вдосконалити
фінансову структуру підприємства, впровадити відповідні інформаційні
технології, раціоналізувати систему документообігу. Впровадження системи
фінансового контролінгу складається з семи основних етапів (табл.), кожен з
яких має своє коло методологічних, організаційних, технічних та соціально-
психологічних завдань.

Таблиця. Основні етапи впровадження системи фінансового контролінгу на
підприємстві

Етап Завдання
1 Визначення стратегічних цілей компанії та способів їх досягнення. Розробка організаційної

структури відповідно до стратегічних напрямів розвитку компанії. Формування бізнес-моделі
підприємства, опис бізнес-процесів, що мають бути автоматизовані.

2 Визначення цілей системи контролінгу з урахуванням інтересів власників та менеджерів
компанії. Формування складу служби контролінгу, визначення її місця в ієрархії управління
підприємством. Розробка положення про службу контролінгу та посадових інструкцій
працівників

3 Побудова системи стратегічного планування. Розробка алгоритму планування та
бюджетування, форм і методик складання планових документів. Формування фінансової
структури, виокремлення центрів відповідальності, центрів фінансового обліку. Створення
єдиної облікової системи. Автоматизація оперативного обліку, сприяння ІТ-спеціалістам у
впровадженні модулів ERP-систем. Визначення характеру взаємодії підрозділів у процесі
інформаційного обміну

4 Розробка методик обліку, аналізу та планування витрат за видами, місцями виникнення та
носіями. Розробка основних методів збору управлінської інформації, форм, строків її надання
та обробки, створення формалізованої системи документообігу. Розробка управлінського
плану рахунків, довідника господарських операцій. Розробка системи внутрішнього
кодування витрат. Підбір, навчання та розвиток персоналу. Атестація, сертифікація
тестування та підвищення кваліфікації персоналу.

5 Введення в дію механізмів контролю відповідності фактичних показників плановим, розробка
системи раннього попередження. Розробка внутрішніх положень та інструкцій, що
регламентують порядок ведення управлінського обліку. Розробка складу, змісту та формату
управлінської звітності

6 Створення системи показників оцінки ефективності (KPI) для підприємства в цілому, окремих
підрозділів та формування системи матеріального стимулювання працівників

7 Послідовне впровадження новітніх інструментів фінансового контролінгу та постійне
вдосконалення існуючої моделі контролінгу
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На завершення слід зауважити, що не може бути універсальних рецептів
щодо впровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві. Кожне
підприємство має власну стратегію розвитку, бачення проблем управління,
взаємодії з контрагентами тощо. Крім того, часто суто технологічні
особливості, статус підприємства на ринку визначають менталітет
менеджменту. Враховуючи ці і багато інших передумов, визначається сфера
фінансового контролінгу для групи споріднених підприємств за галузевою
приналежністю.

Висновки. До цього часу не сформульовано однозначного визначення
змісту поняття «фінансовий контролінг», але практично ніхто не заперечує, що
в ході еволюції фінансового контролінгу як наукової дисципліни і практичної
діяльності підприємця мало місце взаємне проникнення і доповнення окремих
підходів науковців. Критичний розгляд функцій фінансового контролінгу дає
змогу зробити висновок про те, що фінансовий контролінг тісно співпрацює з
фінансовим менеджментом, а успішна імплементація його функцій допоможе
підвищити якість фінансового управління на підприємстві.
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БАНКИ УКРАИНЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

Деятельность банков реализуется в соответствии с имеющимися ожиданиями, которые формируются
под воздействием общей экономической ситуации в Украине. Основной проблемой украинской
экономики на протяжении многих лет является разбалансированность финансовой системы. Страна
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