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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Теоретичні основи фінансового контролінгу на підприємстві 

 

Тема 1 Фінансовий контролінг: сутність, функції, принципи 

управління підприємством 

План 

1. Сутність, завдання та функції фінансового контролінгу. 

2. Підсистеми фінансового контролінгу. 

3. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг. 

4. Методи фінансового контролінгу. 

 

1. Сутність, завдання та функції фінансового контролінгу 
Сучасний стан економіки нашої країни потребує створення 

такої інформаційної системи, яка б дозволяла керівництву 

підприємства ухвалювати управлінські рішення на основі якісних, 

надійних та своєчасних даних. Саме контролінг як складова 

системи управління може забезпечити керівництво підприємства 

такою інформацією. 

Основними причинами розвитку контролінгу в сучасних 

підприємствах є: 

нестабільність як зовнішніх, так і внутрішніх чинників; 

необхідність пошуку новіших та вдосконалення вже наявних 

систем управління, що забезпечують гнучкість та надійність 

функціонування підприємства; 

істотні зміни в організації та методології системи 

інформаційного забезпечення; 

відсутність коментарів різних варіантів управлінських 

рішень. 

Контролінг як система підтримки управлінських рішень був 

уперше запроваджений на підприємствах у США наприкінці XIX – 

на початку XX століття. Спочатку контролінг був сконцентрований 

переважно на фінансових питаннях (фінансовий контролінг) і 

розглядався виключно як функціональний блок фінансового 

менеджменту. З часом сфера компетенцій контролера поступово 

поширювалася на маркетинг, постачання, виробництво. У Європі 

контролінг активно почав впроваджуватися починаючи з 70-х років 

ХХ ст. 
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Сьогодні служби контролінгу функціонують практично на 

всіх великих та на більшості середніх підприємств. Контролінг – 

це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка 

спрямована на функціональну підтримку менеджменту 

підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, 

координацію, контроль і внутрішній консалтинг. 

Основні завдання контролінгу чітко сформульовано в 

наведеній нижче місії контролера, розробленій Міжнародною 

групою контролінгу (International Group of Controlling). Місія 

контролера – організовувати й супроводжувати процес 

постановки цілей, планування й управління, сприяючи у такий 

спосіб досягненню цілей підприємства. 

Відповідно до цього контролер виконує такі завдання: 

 забезпечує прозорість результатів, фінансів, процесів і 

стратегій, сприяючи досягненню вищої ефективності; 

 координує підцілі й підплани в межах єдиного цілого й 

організовує систему внутрішньо-фірмової звітності; 

 організовує процес постановки цілей, планування й 

управління – для орієнтації співробітників, які приймають рішення, 

на цілі компанії; 

 забезпечує збір необхідних даних та інформації; 

 створює й обслуговує контролінгові системи. 

Функції фінансового контролінгу: 

Функція координації. Особливої ваги функція координації 

набуває у процесі планування фінансово-господарської діяльності 

підприємства.  

Аналітична функція фінансового контролінгу полягає в 

розробленні форманалітичних звітів, що надаються керівництву, 

визначенні основних підконтрольних показників для оцінювання 

ефективності діяльності підприємства та ступеня впливу різних 

чинників на розмір кінцевого результату. 

Організаційна функція фінансового контролінгу виявляється 

у розробленні та вдосконаленні фінансової структури 

підприємства. 

Консультаційно-методична функція фінансового 

контролінгу реалізується в процесі надання консультаційної 

підтримки топ менеджменту при формуванні стратегії, визначенні 

цільових показників, складанні бюджетів, при розробленні 
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пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємства в цілому та роботи окремих його підрозділів, при 

удосконаленні систем мотивації й визначенні персональної 

відповідальності працівників за результати роботи. 

Інформаційна функція фінансового контролінгу полягає у 

здійсненні внутрішньої та зовнішньої фінансової комунікації, 

виходячи з цілей діяльності підприємства, організаційної 

структури й поточних і можливих потреб.  

Контрольна функція фінансового контролінгу виявляється в 

процесі здійснення контролю за досягненням цілей і прогнозів 

підприємства (перевірка їх узгодженості і реалістичності), 

реалізація контролю в процесі складання і виконання планів і 

бюджетів, розрахунок відхилень фактичних значень показників від 

планових, цільових і бажаних (бюджетний контроль), контроль 

існуючих на підприємстві внутрішніх і зовнішніх обмежень і 

ризиків діяльності. 

Служба фінансового контролінгу безпосередньо не приймає 

рішень, а здійснює їх підготовку, функціональну й інформаційну 

підтримку і контроль за реалізацією.  

 

2. Підсистеми фінансового контролінгу 

Сучасний контролінг є дуже складним і включає багато 

елементів, які охоплюють усі сфери діяльності підприємства: 

менеджмент, персонал, маркетинг, закупівлі, збут, фінанси, бізнес-

процеси. 

Підсистеми фінансового контролінгу: 

Стратегічний фінансовий контролінг: 

Контролінг фінансів включає систему координації та 

інформаційної підтримки фінансового планування, оперативного 

фінансового контролю та забезпечення ліквідності. 

Об’єктом контролінгу логістичних систем є система 

інформаційних і фінансових потоків, які супроводжують рух 

матеріальних потоків підприємства. Метою логістичного 

контролінгу є координація матеріальних і супутніх їм 

інформаційних і фінансових потоків, а також оптимізація 

фінансових ресурсів, що використовуються для забезпечення 

логістичної діяльності підприємства.  
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Особливе місце в новітньому арсеналі управління 

корпоративними фінансами займає інструментарій контролінг 

поведінки. Контролінг поведінки спрямований на підбір 

адекватних критеріїв оцінки ефективності діяльності менеджменту 

всіх рівнів, а також розроблення дієвих систем мотивації з метою 

спрямування діяльності окремих індивідуумів на досягнення цілей 

підприємства. 

Оперативний фінансовий контролінг: 

Контролінг витрат є чи не найголовнішою складовою 

фінансового контролінгу підприємства, оскільки від ефективної 

системи координаційної, інформаційної, методичної підтримки 

процесів планування, розподілу, обліку, аналізу й контролю за 

витратами підприємства залежить переважна частина стратегічних 

та оперативних показників його діяльності. 

Інвестиційний контролінг являє собою інтеграцію 

інвестиційної діяльності та контролінгу і спрямований на: 

оптимізацію інвестиційних витрат; максимізацію прибутку та 

зростання рентабельності підприємства за рахунок експлуатації 

інвестиційних об’єктів. Метою інвестиційного контролінгу є 

досягнення оптимального співвідношення між мінімізацією 

істотних інвестиційних витрат і максимальним рівнем дохідності в 

результаті їх реалізації. 

Контролінг ризиків є ще однією необхідною підсистемою 

фінансового контролінгу на підприємстві. Динаміка економічних 

трансформацій збільшує ступінь невизначеності, що здійснює 

колосальний вплив як на фінансові моделі компаній, так і на 

поведінку співробітників. 

 

3. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг 

Залежно від цілей, виконуваних функцій та інструментарію 

фінансовий контролінг поділяють на стратегічний та оперативний. 

Під стратегічним фінансовим контролінгом розуміють комплекс 

функціональних завдань, інструментів і методів довгострокового 

(три і більше років) управління фінансами, вартістю та ризиками. 

Завдання стратегічного фінансового контролінгу: 
1. Забезпечення місії підприємства та встановлення цілей 

діяльності. 
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2. Розроблення стратегії розвитку підприємства на основі 

певних припущень про поточний стан та майбутні зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища, планування та контроль 

всіх заходів, спрямованих на довгостроковий розвиток 

підприємства. 

3. Розроблення системи підзвітних показників, що 

дозволяють аналізувати хід виконання стратегії розвитку 

підприємства. 

4. Визначення відхилень від стратегічних планів, перегляд 

закладених в основу стратегії припущень. 

5. Аналіз економічної ефективності інвестиційних проєктів. 

6. Розвиток нових потенціалів успіху. 

Систему оперативного контролінгу використовують для 

підтримки оперативних рішень по недопущенню кризового стану. 

Завдання оперативного контролінгу: 
1. Забезпечення тактичних цілей підприємства, у тому числі 

забезпечення заданого рівня рентабельності та ліквідності 

підприємства. 

2. Забезпечення сукупності підконтрольних показників для 

поточного управління. 

3. Планування та бюджетування поточної діяльності 

підприємства, шляхів та строків досягнення його тактичних цілей. 

4. Управління "вузькими місцями" у виробничій та збутовій 

сферах, забезпечення найбільш ефективного використання 

ресурсів підприємства. 

5. Аналіз виконання плану за вагомішими показниками 

результативності функціонування підприємства. 

6. Моніторинг поточного фінансового стану та управління 

грошовими потоками. 

7. Аналіз поточних змін попиту. 

8. Корегування виробничої та збутової програм. 

 

4. Методи фінансового контролінгу 

Служби контролінгу в процесі виконання своїх функцій 

використовують велику кількість методів. Поряд з окремими 

загально методологічними та загальноекономічними методами 

використовуються специфічні. До перших методів належать такі, 
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як спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий 

аналіз, синтез, систематизація, прогнозування. 

Основними класичними специфічними методами 

фінансового контролінгу є: АВС-аналіз, XYZ-аналіз, SWOT-аналіз, 

портфельний аналіз, бенчмаркінг витрат тощо. Найбільш 

поширеними серед специфічних методів фінансового контролінгу, 

що використовуються на сучасному етапі розвитку економіки, є 

ABC-аналіз, XYZ-аналіз, стандарт-костинг, бенчмаркінг. 

 

Тема 2. Методичний інструментарій оперативного 

фінансового контролінгу 

План 

1. Показники і моделі оперативного аналізу в системі 

фінансового контролінгу. 

2. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності 

центрів відповідальності. 

3. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих 

результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень. 

4. Методи оперативного фінансового контролінгу. 

 

1. Показники і моделі оперативного аналізу в системі 

контролінгу 

Оперативний аналіз у системі контролінгу покликаний: 

- давати об'єктивну оцінку господарським ситуаціям, що 

складаються; 

- своєчасно виявляти та вимірювати вплив вирішальних 

чинників на відхилення програми розвитку; 

- викривати причини, що їх обумовлюють; 

- шукати резерви з метою прийняття оптимальних 

управлінських рішень щодо виконання програми розвитку. 

Оперативний аналіз базується на широкому використанні 

натуральних показників, які характеризують первинні чинники 

технічного характеру, що впливають на економічні показники. 

Система аналітичних показників повинна відображати як 

результати господарської діяльності та ефективність виробництва, 

так і наявні та використані ресурси, (рис. 1). 

Показник — це кількісно-якісна характеристика соціально-

економічних явищ і процесів. Кількісний аспект відображає 
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розміри, абсолютну чи відносну величину показника, а якісний — 

сутність показника у конкретних умовах місця і часу. 

 

 
Рис. 1. Модель показника 

 

При формуванні системи показників оперативного аналізу в 

системі контролінгу повинні дотримуватися таких вимог: 

1. у систему повинні входити кілька окремих показників та 

один узагальнюючий, що агрегує окремі та забезпечує єдність 

системи; 

2. системі повинна бути властива інтегрованість, що 

дозволяє застосовувати її при програмно-цільовому управлінні 

економікою; 

3. необхідна достатня кількість показників для оцінки 

окремих аспектів роботи підприємства; 

4. усі показники повинні бути адекватними, тобто 

відображати реальні процеси і явища.  

 

2. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки 

діяльності центрів відповідальності 

Найважливішими аспектами обліку витрат за центрами 

відповідальності є встановлення нормативних витрат і оцінка 

результатів шляхом порівняння фактичних витрат із 
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нормативними. Різниця між фактичними і нормативними 

витратами називається відхиленням. Відхилення розраховують 

окремо по кожному центру. 

Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності 

центрів відповідальності. Поточний контроль і аналіз відхилень 

дозволяють своєчасно переналаштовувати систему управління 

виробництвом: менеджер має можливість у будь-який момент 

впливати на процеси, не чекаючи закінчення періоду, на який були 

розраховані цілі і критерії, які їх відображають. 

Відхилення є результатом зміни трьох основних факторів: 

– обсягу виробництва; 

– цін на ресурси; 

– норм витрат на одиницю випуску. 

При чому зазвичай усі фактори впливають одночасно. 

Для ефективного оперативного управління необхідно 

виявити причини відхилень (визначити, які відхилення якими 

факторами викликані; встановити відповідальність за здійснене; 

прийняти рішення, які дозволяють уникнути небажаних відхилень 

у майбутньому). 

 

3. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих 

результатів діяльності підприємства від встановлених 

відхилень 

Система аналізу залежності кінцевих результатів діяльності 

підприємства від встановлених відхилень включає в себе розробку 

системі координації і контролю за процесом досягнення кінцевих 

результатів. Метою є формування системи підконтрольних 

показників, які можуть найкращим чином реагувати на будь-які 

зміни в діяльності підприємства, його структурних підрозділів 

(центрів відповідальності). Кожен показник системи може бути 

використаний з метою аналізу; він повинен легко коректуватися і 

піддаватися управлінню, забезпечуючи тим самим гнучкість і 

маневреність всієї системи в досягненні кінцевих результатів роботи 

підприємства. 

Показник, який повинен бути покладений в основу формування 

підконтрольних величин – прибуток, який може бути оцінений по-

різному. 
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Виходячи із цих уявлень, в якості кінцевого показника діяльності 

як усього підприємства, так і його структурних підрозділів 

рекомендується брати не прибуток, а рентабельність коштів, 

вкладених у поточну діяльність. 

Показник рентабельності відображає співвідношення 

результатів і факторі, що на них впливають та дозволяє оцінити 

результати діяльності. 

 

ОАРП
ОКОФ

В

В

П

ОКОФ

П
Pk *%100**%100* 





  

 

де Pk – рентабельність капіталу; П – прибуток; ОФ – основні 

фонди; ОК – оборотні засоби; В – виручка; РП – рентабельність 

продажу; ОА – оборотність активів. 

 

Із формули видно, що рентабельність капіталу може 

змінитися під впливом рентабельності продажу й оборотності 

активів. 

 

 
 

Рис. 2. Напрями впливу на кінцевий результат 

 

4. Методи оперативного контролінгу 

Оперативний контролінг використовує певні методи, 

пов'язані з такими дисциплінами: бухгалтерський облік, аудит, 

менеджмент, маркетинг, економіка, управлінський облік, 

планування та бюджетування та ін. 

Метод контролінгу – це система прийомів та способів, за 

допомогою яких вивчається та розкривається суть предмета. 

Оперативний контролінг використовує у своєму 

інструментарії різні методи задля досягнення певних цілей. 
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Мета оперативного контролінгу – створення системи 

управління досягнення поточних цілей, а також прийняття 

своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрат – 

прибуток. 

На відміну від стратегічного, оперативний контролінг 

орієнтований на досягнення короткострокових цілей. 

 

 
 

Рис. 3. Основні підконтрольні показники оперативного 

контролінгу 

 

Систему оперативного контролінгу використовують для 

підтримки оперативних рішень про недопущення кризового стану. 

 

Тема 3 Бюджетування в системі оперативного фінансового 

контролінгу 

План 

1. Сутність бюджетування та його функції. 

2. Система бюджетів на підприємстві. 

3. Постановка системи бюджетів та порядок складання 

бюджету.  

4. Звітність за результатами виконання бюджетів 

(репортинг). 

 

1. Сутність бюджетування та його функції 

Бюджетування – це процес розроблення, узгодження та 

затвердження бюджетів, що формують цілісну їх систему, а також 

контроль за їх виконанням. Бюджетний контроль є невід’ємною 

складовою бюджетування. Він полягає у порівнянні планових і 

фактичних показників з відповідним факторним аналізом. Сутність 

бюджетування характеризують його функції. 

До типових наслідків відсутності бюджетування можна 

віднести виникнення касових розривів, порушення платіжної 



 13 

дисципліни, неефективний розподіл ресурсів, збільшення запасів, 

підвищення середньозваженої вартості капіталу.  

Таблиця 1 

Функцій бюджетування 

Функції Зміст функції 

Фіксація цілей 

у монетарному 

виразі 

Через формування бюджетів відповідним 

центрам відповідальності, менеджерам, 

структурним підрозділам доводяться цілі, 

які вони мають досягти 

Прогнозування У бюджетах знаходять свій монетарний 

вираз результати майбутніх операцій 

підприємства. Для оптимального розподілу 

обмежених фінансових ресурсів, у процесі 

складання бюджету здійснюється прогнозне 

оцінювання розвитку зовнішніх чинників 

впливу 

Алокація 

(розподіл і 

розміщення) 

Означає оптимізацію розподілу та 

розміщення обмежених факторів і 

фінансових ресурсів між окремими 

напрямами їх використання на підприємстві 

Координація Наявні та мобілізовані фінансові ресурси 

повинні спрямовуватися на досягнення 

цілей, які визначені у стратегії розвитку 

підприємства 

Мотивація Виконання бюджетних показників є 

критерієм ефективності діяльності 

менеджменту, окремих працівників, 

структурних підрозділів, підприємства в 

цілому 

Контроль Передбачає порівняння фактичних 

показників діяльності із бюджетними, аналіз 

відхилень та формування висновків щодо 

причин відхилень 

Комунікація Процес бюджетування сприяє 

налагодженню комунікації та обміну 

інформацією між суб’єктами економічних 

відносин як усередині підприємства, так і за 

його межами. 
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Основні характеристики бюджетування: 

 високий рівень деталізації; 

 формалізація у кількісному виразі цільових показників; 

 внутрішня спрямованість; 

 тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.  

Ознак бюджету план набуває лише після реалістичного 

оцінювання та корекції прогнозних показників. Таким чином, 

планування неформалізованих цілей та прогнозування 

формалізованих кількісних показників є первинним, а 

бюджетування — вторинним. Проміжною ланкою між 

прогнозними розрахунками і кінцевим бюджетом є процес 

узгодження наявних альтернатив. 

 

2. Система бюджетів на підприємстві 

Результатом бюджетування є розроблення так званого 

майстер бюджету, або узгодженої системи бюджетів. Термін 

«майстер бюджет» (від англ. master budget) широко вживається в 

англомовній літературі для характеристики системи бюджетів як 

сукупності багатьох окремих бюджетів у їх взаємозв’язку та 

взаємозалежності. Майстер-бюджет: виконує завдання координації 

та інтеграції показників різних типів бюджетів. 

Майстер-бюджет – це система бюджетів, яка включає: 

I. первинний бюджет; 

II. групу основних бюджетів; 

III. допоміжні (або додаткові) бюджети;  

IV. зведений бюджет. 

Первинний бюджет – фіксуються планові значення чинника, 

що найбільш обмежує діяльність підприємства. Тип первинного 

бюджету залежить від специфіки фінансово-господарської 

діяльності підприємства, глибини фінансової кризи та потенціалу 

залучення ресурсів. Він може бути зорієнтований на збут 

продукції, постачання факторів виробництва чи на можливості 

фінансування. Традиційні фактори-ліміти:  попит на товар (обсяги 

реалізації);  виробничі потужності;  персонал;  обігові кошти. 

До групи основних бюджетів відносять:  план інвестицій;  

план фінансових результатів (прибутків і збитків);  планування 

ліквідності (оперативний фінансовий бюджет);  плановий баланс; 

 план звіту про рух грошових коштів (Сash flow). 



 15 

Бюджет фінансових результатів складається на основі 

зіставлення прогнозів доходів і витрат за всіма видами діяльності 

(наприклад, виручки від реалізації та собівартості реалізованої 

продукції). 

У процесі розроблення бюджету фінансових результатів 

використовуються показники додаткових бюджетів, у тому числі 

бюджету виробництва, бюджету продажу, бюджету товарно-

матеріальних запасів, бюджету витрат матеріалів та ін. 

Допоміжні бюджети можуть складатися в розрізі окремих 

статей затрат, структурних підрозділів, центрів відповідальності 

тощо. До типових допоміжних бюджетів можна віднести:  бюджет 

виробництва;  бюджет товарно-матеріальних запасів;  бюджет 

фонду оплати праці та нарахувань на неї;  бюджет матеріальних 

витрат;  бюджет споживання енергії;  бюджет інших витрат 

тощо. 

Бюджети поділяються на гнучкі та фіксовані. Гнучкі 

бюджети – планові розрахунки витрат і фінансових результатів 

прив’язуються до обсягів виробництва та реалізації продукції. До 

цієї категорії бюджетів відносять бюджети витрат, які належать до 

умовно-змінних (змінюються пропорційно до обсягів 

виробництва). Фіксовані бюджети – показники здебільшого не 

змінюються зі зміною обсягів виробництва. 

За принципом фіксованого бюджетування складають бюджет 

адміністративних витрат, бюджет на рекламу тощо. Система 

бюджетування має сприяти підвищенню керованості й 

адаптованості підприємства до змін на товарних і фінансових 

ринках; забезпеченню оперативного одержання інформації про 

необхідність коригування стратегії і тактики управління 

підприємством; створенню умов для зниження рівня інформаційної 

асиметрії, підвищенню транспарентності та довіри між суб’єктами 

фінансових відносин. Наскрізна система бюджетів дає змогу 

встановити жорсткий бюджетний контроль за надходженням і 

витрачанням коштів, створити умови для виявлення недоліків у 

господарській діяльності, запровадити дієвий механізм 

стимулювання менеджменту всіх рівнів до оптимізації своєї 

діяльності. 

3. Постановка системи бюджетів та порядок складання 

бюджету 
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Характеристику робіт і документів, які супроводжують процес 

постановки системи бюджетування на підприємстві, наведено в 

табл. 2.  

Таблиця 2 

Постановка системи бюджетування 
Зміст роботи Документи Результати 

1 2 3 

1. Призначення 

відповідальної за 

постановку системи 

бюджетування особи 

Наказ, який 

регламентує 

необхідність, 

завдання, та строки 

запровадження, а 

також повноваження 

відповідальних осіб 

Формування 

робочої групи із 

запровадження 

бюджетування 

2. Формування 

фінансової структури 

підприємства 

Положення про 

структуру центрів 

фінансової 

відповідальності 

Виокремлення в 

складі компанії 

центрів фінансової 

відповідальності 

3. Формування 

системи ключових 

показників (КП) 

Методика розрахунку 

основних оціночних 

показників діяльності 

Система показників 

діяльності центрів 

фінансової 

відповідальності 

4. Розроблення схеми 

бюджетування, яка 

відбиває основні 

бізнес-процеси 

компанії та види 

бюджетів (майстер 

бюджет) 

Схема системи 

бюджетування 

Визначення видів 

бюджетів, 

необхідних для 

виконання функцій 

бюджетування. 

5. Розроблення 

бюджетних форм 

майстер-бюджету та 

календаря 

бюджетування 

Положення про 

систему 

бюджетування. 

Комплект бюджетних 

форм. Календар 

бюджетування 

Визначення 

формату та 

інформаційного 

змісту кожної 

бюджетної форми. 

6. Вибір способів 

прогнозування 

фінансових показників 

Методика Розрахунок 

прогнозних 

показників 

 

Прод. табл. 2 

1 2 3 
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7. Розроблення 

методики заповнення 

бюджетних форм 

майстер-бюджету 

Методика Визначення 

первинної 

документації, з якої 

слід брати дані для 

складання бюджетів 

8. Розроблення 

бюджетів центрів 

фінансової 

відповідальності та по 

підприємству в цілому 

Комплект бюджетних 

форм 

Бюджети центрів 

відповідальності, 

основні та 

додаткові бюджети 

в заданому форматі 

9. Запровадження 

управлінського обліку 

Методика 

управлінського 

обліку 

Уніфікація формату 

обліку та 

бюджетування 

10. Розроблення форм 

бюджетного контролю 

Звіт про виконання 

бюджету 

Визначення форм 

контролю за 

складанням 

бюджетів та їх 

виконанням.  

11. Інтеграція системи 

мотивації в систему 

бюджетування 

Наказ щодо 

запровадження 

обраної системи 

матеріального 

заохочення 

Прив’язка 

винагороди 

менеджерів до рівня 

досягнення 

показників 

ефективності та 

виконання 

бюджетів 

 

Слід підкреслити, що служби фінансового контролінгу не 

займаються складанням окремих бюджетів. Професійні 

компетенції контролінгу у контексті бюджетування зводяться до 

такого: 

 постановка системи бюджетування на підприємстві; 

 розроблення внутрішнього методичного забезпечення 

процесу бюджетування (бюджетний регламент, бюджетні форми, 

інструкції із заповнення форм); 

 формування майстер-бюджету (кількість і наповнення 

бюджетів); 

 упорядкування інформаційних потоків у процесі 

бюджетування; 
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 узгодження показників окремих бюджетів зі стратегічними 

орієнтирами; 

 розроблення бюджетної резолюції; 

 узгодження показників окремих бюджетів (координація); 

 контроль та аналіз виконання бюджетів; 

 організація коригування бюджетних показників (у разі 

необхідності); 

 документування результатів виконання бюджетів і загальна 

бюджетна звітність. 

 

4. Звітність за результатами виконання бюджетів 

(репортинг) 

Невід’ємні складові бюджетування – це бюджетний 

контроль і рапортування, що виступають основою для коригування 

планів і діяльності. Взаємозв’язок бюджетування та бюджетного 

контролю характеризує основний зміст оперативного контролінгу, 

який, власне, полягає в систематичному порівнянні фактичних 

показників діяльності підприємства із запланованими та 

подальшому аналізі відхилень. 

Бюджетний контроль – це порівняння фактичних 

показників фінансово-господарської діяльності з плановими 

(бюджетними) з метою перевірки їх узгодженості за величиною і 

термінами, а також аналіз причин відхилень з метою вироблення 

пропозицій щодо корекції бюджетів чи фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 

За бюджетного контролю, як правило, використовують 

дворівневу систему контролю. Децентралізований рівень – 

контроль за виконанням часткових (функціональних) бюджетів 

структурних підрозділів підприємства, безпосередньо 

здійснюваний економічними службами цих підрозділів. При цьому 

контролюються як окремі показники зведеного бюджету, так і його 

складових — функціональних бюджетів. 

Централізований рівень – контроль за виконанням бюджетів 

усіх структурних підрозділів, центрів відповідальності та зведених 

бюджетів по підприємству в цілому, здійснюваний безпосередньо 

службами контролінгу. 

Загалом схема бюджетного контролю має такий вигляд: 

 ідентифікація об’єктів контролю; 
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 визначення нормативних (планових, бюджетних) 

показників; 

 визначення фактичних значень контрольних показників; 

 аналіз відхилень; 

 оцінювання результатів аналізу відхилень і діяльності 

менеджерів, відповідальних за виконання планових показників. 

Для організації ефективної системи бюджетного контролю 

на підприємстві слід здійснити комплекс таких заходів: 

 налагодження системи управлінського обліку; 

 перевірка відповідності діяльності підприємства прийнятій 

стратегії; 

 план-факт порівняння та аналіз відхилень; 

 визначення причин і факторів відхилень; 

 розроблення (підбір) каталогу заходів щодо корекції планів 

і діяльності; 

 оцінювання запропонованих заходів та ініціювання рішень 

щодо корекції планів; 

 контроль виконання скоригованих планів. 

Належний бюджетний контроль можливий лише за умови 

обліку всіх операцій, пов’язаних із грошовими надходженнями і 

виплатами, доходами та витратами, причому класифікація і 

способи визначення окремих показників мають бути 

стандартизованими як під час планування, так і під час обліку. 

Ідентифікація фактичних показників і визначення відхилень 

здійснюються на основі даних управлінського обліку. Моніторинг 

та аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних може 

проводитися як в абсолютних, так і у відносних величинах. Він 

здійснюється як у розрізі окремих періодів, так і кумулятивно, 

тобто з урахуванням певної сукупності звітних періодів. Виявлені 

у процесі контролю відхилення сигналізують необхідність корекції 

планів чи фінансово-господарської діяльності. 

Причини відхилень можна згрупувати за трьома 

функціональними рівнями: рівень планування, рівень прийняття 

рішень та рівень реалізації. 

Важливим завданням контролінгу в цьому зв’язку є 

розроблення системи мотиваційних стимулів щодо досягнення 

поточних цілей і бюджетних показників. 
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Тема 4 Управління витратами в системі оперативного 

фінансового контролінгу 

План 

1. Концептуальні основи управління витратами підприємств. 

2. Сутність фінансового контролінгу та його роль в управлінні 

витратами підприємств. 

3. Особливості використання інструментів оперативного та 

стратегічного фінансового контролінгу в управлінні витратами. 

 

1. Концептуальні основи управління витратами 

підприємств 

Для забезпечення ефективності контролю за витратами 

використовують нормативний метод обліку і калькулювання 

витрат. Основою цього методу є облік витрат згідно з чинними 

нормами та облік відхилень від цих норм, а також облік зміни норм. 

У зарубіжній практиці практично аналогом нормативного методу 

обліку і калькулювання витрат є метод стандарт-кост. Як і 

вітчизняний нормативний метод, так і метод стандарт-кост 

передбачають: нормування витрат; складання нормативних 

калькуляцій; облік нормативних витрат і відхилень від норм (за 

місцями виникнення і центрами відповідальності); аналіз 

відхилень та прийняття відповідних управлінських рішень. 

Основні відмінності між цими методами обліку полягають у 

тому що: 

 за системою стандарт-кост не ведуть обліку зміни норм 

витрат; 

 відхилення від норм витрат за системою стандарт-кост 

нагромаджуються на спеціальних рахунках відхилень і в кінці 

звітного періоду списуються, як правило, на собівартість 

реалізованої продукції; 

 вітчизняний нормативний метод передбачає оперативне 

документування та аналіз відхилень від норм, а при використанні 

методу стандарт-кост відхилення від норм визначають 

розрахунковим способом і аналізують після закінчення, як 

правило, місяця. 

Нормативні (стандартні) витрати – це витрати, на 

виробництво певної продукції, величину яких визначають на 

основі обґрунтованих норм, нормативів, технологічних карт та 
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інженерних розрахунків. Найчастіше нормативи встановлюють на 

витрати матеріалів, оплату праці, на загальновиробничі витрати 

тощо. 

Виділяють такі основні види нормативів (стандартів) 

витрат: 

 теоретичні нормативи – це витрати за ідеальних умов 

діяльності підприємства (неперервної роботи обладнання у три 

зміни, роботи працівників без втрат робочого часу, безвідходного 

використання матеріальних ресурсів тощо); 

 базисні нормативи, їх встановлюють на тривалий термін 

(до п’яти років). Базисні нормативи застосовують як основу для 

вивчення динаміки економічних показників на підприємстві 

(продуктивності праці, фондовіддачі тощо); 

 поточні нормативи – це нормативи, що відображають 

витрати, необхідні для виготовлення продукції у конкретному 

звітному періоді за реальних умов діяльності підприємства 

(кваліфікації працівників, рівня зносу обладнання, існуючої 

технології і організації виробництва). 

Система обліку і калькулювання нормативних витрат 

передбачає: 

 розроблення і встановлення нормативів витрат на процеси, 

операції щодо виробництва одиниці; 

 складання картки (листа) нормативної собівартості одиниці 

продукції; 

 облік фактичних витрат з одночасним виділенням 

нормативних витрат і відхилень від нормативів; 

 аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних; 

 внесення необхідних управлінських змін у діяльність 

підприємства чи його структурних підрозділів або у нормативи 

витрат. 

Система обліку і калькулювання нормативних витрат дає 

можливість: 

 визначати суму очікуваних витрат на виробництво і 

реалізацію продукції, обчислювати собівартість одиниці продукції 

за нормативними витратами; 

 приймати управлінські рішення стосовно цін на продукцію; 
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 контролювати витрати (на основі інформації про 

відхилення фактичних витрат від нормативів);  оцінювати роботу 

структурних підрозділів підприємства; 

 здійснювати управління витратами. 

Обґрунтування нормативів витрат на виготовлення продукції 

здійснюють двома методами: 

 на основі технічного (технологічного) аналізу виробничих 

операцій, за якого детально вивчають технологічні процеси 

виробництва продукції та обсяги витрачання ресурсів на їх 

здійснення; 

 коригуванням фактичних даних про окремі види витрат 

підприємства на здійснення виробничих операцій за попередні 

звітні періоди на основі детального аналізу їх складу, вилучення з 

їхньої суми непродуктивних втрат, та з врахуванням зміни умов 

діяльності підприємства у плановому періоді (технології 

виробництва, складу обладнання, асортименту продукції, бюджету 

робочого часу тощо). 

 

2. Сутність фінансового контролінгу та його роль в 

управлінні витратами підприємств 

Контролінг витрат – це виокремлена саморегулююча 

підсистема ефективного загального управління підприємством на 

основі планування, обліку і аналізу, контролю, координації, 

інформаційного забезпечення витрат з урахуванням попиту на 

продукцію, яка виробляється (надані послуги), що забезпечує 

стійке економічне функціонування підприємства у стратегічному 

періоді. 

Необхідність упровадження на сучасних підприємствах 

контролінгу в системі управління витратами підприємства 

підтверджують такі об'єктивні чинники, як: 

підвищення нестабільності зовнішнього середовища, яке 

висуває додаткові вимоги до системи управління підприємством, 

особливо в розрізі формування його витрат; 

зміщення акценту з контролю за виконанням планових 

показників формування витрат на аналіз майбутньої величини 

собівартості продукції; 

збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього 

середовища, підвищення гнучкості підприємства; 
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необхідність безперервного аналізу змін, що впливають на 

величину витрат, які відбуваються в зовнішньому і внутрішньому 

середовищі підприємства; 

необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення 

виживаності підприємства й запобігання кризовим ситуаціям; 

ускладнення системи управління підприємством, яка вимагає 

створення механізму координації всередині системи управління; 

інформаційний бум поряд із нестачею релевантної 

інформації, що вимагає побудови спеціальної системи 

інформаційного забезпечення управління витратами підприємства 

як базового елемента формування фінансового результату 

підприємства. 

Для практичного використання в системі управління 

доцільно виділити й розглянути класифікацію витрат. 

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат 

Постійні, змінні, напівзмінні, напівпостійні, змішані. 

За способами перенесення вартості на продукцію Прямі та 

непрямі. 

За місцем здійснення контролю За місцями формування 

(виникнення), за центрами відповідальності. 

За центрами відповідальності Витрати виробництва, 

витрати цеху, витрати дільниці та ін. 

За рівнем контрольованості Контрольовані, 

неконтрольовані, частково контрольовані. 

За впливом на ухвалення рішень Релевантні (виправні, 

повторні, очікувані); нерелевантні (невиправні, безповторні); 

диференційні. 

За можливістю регулювання Регульовані, нерегульовані. 

За відношенням до потужності підприємства Обов'язкові, 

дискреційні. 

За методом обчислення Маржинальні, середні. 

За функціональністю видів діяльності Виробничі, 

невиробничі (загальнофірмові). 

За порядком обчислення Середні, граничні. 

За призначенням Технологічні, організаційні. 

За характером виробництва Основне виробництво, 

допоміжне виробництво, обслуговуюче виробництво. 
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За сферами діяльності Витрати виробництва, витрати 

невиробничої діяльності, витрати основного та допоміжного 

виробництва, витрати на матеріально-технічне забезпечення, 

витрати на розроблення нових технологій. 

За спрямуванням для забезпечення цілей управління Витрати 

на мотивування, соціальний розвиток, інновації, маркетингові 

дослідження та комунікації, амортизаційні відрахування тощо, 

витрати поточної виробничо-господарської діяльності. 

За видами діяльності підприємства Операційні, 

інвестиційні, фінансові. 

За терміном генерування прибутку Спрямовані на розвиток 

підприємства; пов'язані з поточною виробничо-господарською 

діяльністю. 

За відношенням до джерел покриття Вхідні витрати 

(залишок готової продукції на початок звітного періоду); поточні 

витрати (виробнича собівартість готової продукції звітного 

періоду); вихідні витрати (собівартість реалізованої продукції). 

За феноменом рідкості (обмеженості можливостей 

альтернативного використання ресурсів) Явні (зовнішні), неявні 

(приховані). 

 

3. Особливості використання інструментів оперативного 

та стратегічного фінансового контролінгу в управлінні 

витратами 

Управління витратами – це не тільки розроблення заходів 

щодо їх зниження. Воно спрямоване на регулювання процесу 

формування витрат виробництва і реалізації продукції з метою 

максимізації прибутку і рентабельності підприємства.  

Тому одним із завдань контролінгу як системи підтримки 

ухвалення фінансових рішень є інтеграція інструментарію 

стратегічного управління витратами у вартісно-орієнтований 

фінансовий менеджмент. 

Стратегічне управління витратами може ґрунтуватися на 

реактивному (від лат. reactio – дія у відповідь) підході, сутність 

якого полягає в швидкому реагуванні на зміни в навколишньому 

середовищі з метою заощадження витрат, та на проактивному (від 

лат. pro – перед та activus – діяльність) підході, сутність якого 

полягає в упередженні впливу на причини, що генерують витрати. 
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Сутнісні характеристики стратегічного управління витратами 

надано в табл. 3. 

Таблиця 3 

Сутнісні характеристики стратегічного управління витратами 

Критерії Характеристика 

1 2 

Мета Планування системи управління витратами 

змінюється залежно від основного 

стратегічного позиціонування 

підприємства: лідерство за витратами або 

диференціація продукції 

З точки зору 

способів аналізу 

витрат 

Вартість розглядається з точки зору різних 

етапів загального ланцюжка цінностей, 

частиною якої є підприємство і його 

підрозділ 

З точки зору опису 

поведінки витрат 

Витрати, перш за все, залежать від 

стратегічного вибору й у зв'язку із цим вони 

є функцією набагато загальніших 

структурних і функціональних чинників 

Використання 

первинного 

елемента 

виробничого обліку 

Діяльність, яка привела до виникнення 

витрат 

 

Чітко налагоджений облік доходів і витрат є необхідною 

передумовою ефективних управлінських рішень, спрямованих на 

оптимізацію витрат підприємства, що виконує управлінський 

облік. Традиційно управлінський облік належить до інструментів 

оперативного контролінгу, але інформація управлінського обліку 

використовується і для ухвалення стратегічних управлінських 

рішень. Як завдання управлінського обліку виділимо такі: 

забезпечення розподілу витрат; 

виявлення проблемних місць та розроблення альтернативних 

заходів їх вирішення; 

формування бази для використання сучасних методів 

управління витратами; 

аналіз причин відхилень фактичних показників витрат від 

планових; 
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формування інформаційної бази для оцінювання результатів 

фінансово-господарської діяльності підприємства та окремих 

центрів відповідальності. 

Результатом упровадження системи контролінгу в 

управлінні витратами підприємства є: можливість швидко й точно 

зробити розрахунок ціни на основі витратного методу на прийняте 

замовлення за договірної ціни, а також прийняти замовлення за 

фіксованої ціни у випадку, якщо ціну пропонує замовник; 

створення формалізованих інформаційних потоків 

(документообігу) формування витрат, що дає можливість 

оперативно фіксувати поточний стан виконання тих чи інших 

показників діяльності підприємства. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Фінансовий контролінг в системі управління підприємством 

 

Тема 5. Вартісно-орієнтоване управління підприємством 

План 

1. Сутність концепції вартісно-орієнтованого управління. 

2. Елементи і складові процесу управління вартістю. 

3 Фактори, які впливають на вартість підприємства.  

4. Етапи впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу 

та його практична значимість. 

 

1. Сутність концепції вартісно-орієнтованого управління 

Вартісно-орієнтоване управління – це підхід до 

управління, націлений на максимізацію акціонерної вартості 

підприємства. Суть концепції полягає у тому, що управління 

підприємством у довгостроковій перспективі повинно бути 

спрямоване на підвищення вартості підприємства. Засновниками 

концепції вартісно-орієнтованого управління вважають А. 

Раппапорта, автора праці «Створення вартості для акціонерів» та Б. 

Стюарта «В пошуках вартості». 

Два основних визначення вартісно-орієнтованого 

управління: Value Based Management (вартісно-орієнтоване 

управління або VBM) – це підхід менеджменту, який забезпечує 

послідовне управління вартістю корпорації (зазвичай: 

максимізація акціонерної вартості). Value Based Management 
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(вартісно-орієнтоване управління) націлене на те, щоб забезпечити 

послідовність наступних елементів: корпоративна місія (філософія 

бізнесу); корпоративна стратегія для досягнення корпоративної 

місії та цілі; корпоративне управління; корпоративна культура; 

корпоративна комунікація; організація корпорації; процеси і 

системи рішення; процеси і системи управління продуктивністю; 

процеси та системи винагороди, з корпоративною метою і 

цінностями, яких прагне досягти корпорація. 

Вартісно-орієнтоване управління складається з трьох 

компонентів: 

1. Процес створення вартості (як компанія може збільшити 

або згенерувати максимальну майбутню вартість).  

2. Управління заради вартості (система управління, зміна 

менеджменту, організаційна культура, комунікація, лідерство).  

3. Вимірювання вартості (оцінка діяльності компанії 

відбувається з урахуванням вірогідної динаміки змін зовнішньої і 

внутрішньої сфери організації). 

Переваги вартісно-орієнтованого підходу перед 

альтернативними методиками управління компанією: 

1. Підвищення вартості стає тією метою, заради досягнення 

якої стає можливим об'єднання зусиль всіх контрагентів і 

укладання оптимальних компромісів. 

2. Вартісний підхід дозволяє виділити ключові фактори 

вартості (тобто ті самі 20% показників, які, згідно з «принципом 

Парето», визначають 80 % вартості компанії) і на їх основі 

створити якісну систему управління бізнесом. 

3. Вартісний підхід вимагає здійснення постійного і 

максимально повного моніторингу діяльності компанії, що значно 

підвищує якість і ефективність прийнятих рішень (за рахунок 

надання керівникам і ключовим фахівцям дійсно оптимального 

обсягу, структури і формату інформації, необхідної для прийняття 

рішень). 

4. Концепція вартісно-орієнтованого управління дозволяє 

оптимально поєднувати довгострокові і короткострокові цілі 

бізнесу шляхом поєднання показників вартості та економічного 

прибутку. 
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5. Використання ключових показників вартості дозволяє 

визначити не тільки всі точки «зростання», але також врахувати всі 

витрати і ризики ведення бізнесу компанії. 

6. Управління вартістю компанії передбачає систему 

матеріальної компенсації співробітників компанії, яка буде 

безпосередньо «прив'язана» до розміру вартості, створеної кожним 

співробітником компанії (шляхом визначення, планування і 

контролю ключових факторів вартості в «зонах відповідальності» 

співробітників компанії). 

Основними відмінними ознаками визначень вартісно-

орієнтованого управління є: 

1. Система управління. «VBM є інструментом управління, 

системою контролю, апаратом, який використовується для 

інтеграції ресурсів і завдань для досягнення поставлених цілей 

організації.» Це визначення у 1998 році дав економіст із США К. 

Мерчанд. 

2. Підхід до управління. «Вартісно-орієнтоване управління – 

це спосіб діяльності чи набір дій, які поширюють важливість 

вартості на всю компанію. Це надійний дисциплінований процес, 

що закладений в основу всіх бізнес рішень». Авторами даного 

підходу є американські вчені Р. Морін та С. Джарел. 

3. Максимізація акціонерної вартості. Метою вартісно-

орієнтованого управління є створення найбільшої вартості активів 

або надання даним активам якостей найбільш цінних інвестицій. 

Максимізація вартості також обумовлює бачення бізнесу, 

заснованого на очікуваних результатах. 

 

2. Елементи і складові процесу управління вартістю 

Процес управління вартістю містить п’ять складових: 

1. Застосування вартісного мислення в процесі стратегічного 

планування. Визначаються напрями подальшого розвитку 

підприємства, а також виявляється де і коли створюється вартість, 

ефективність роботи елементів ланцюга створення вартості та 

співвідносяться показники підрозділів підприємства з показниками 

конкурентів. 

2. Застосування оперативного планування для управління 

вартістю підприємства. Складова включає розробку та 

впровадження системи показників для контролю поточної 
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діяльності. Система показників відображає процес створення 

вартості та внесок кожної організаційної одиниці підприємства у 

цей процес. 

3. Управління ключовими факторами вартості. Одночасно зі 

стратегією підприємства розробляються комплекси програм для 

впливу на основні фактори вартості. 

4. Система мотивації, яка встановлює зв’язок між 

винагородою та досягненням цільових показників вартості. 

5. Засоби спілкування з акціонерами, тобто створення 

спеціальних форм звітності, пов’язаних з управлінням вартістю 

підприємства. 

 

3. Фактори, які впливають на вартість підприємств  
Фактор вартості – параметр, який впливає на зміну вартості 

підприємства. Система факторів вартості на великих 

підприємствах може містити велику кількість факторів, управління 

якими потребує значних матеріальних витрат, тому головною 

метою є визначення ключових факторів. Під ключовими 

факторами вартості маються на увазі 20% факторів, які згідно 

«принципу Парето» приносять 80% вартості. 

Рівні факторів вартості: 

загальні чинники, насамперед рентабельність інвестованого 

капіталу; 

чинники, які мають вплив на прибуток підприємства 

(виручка та витрати) і напрямки інвестування коштів (види 

активів); 

специфічні чинники (кваліфікація персоналу, клієнтська база 

тощо); 

оперативні чинники (експлуатаційні витрати, ціни на окремі 

види матеріалів тощо).  

Ключові фактори, які впливають на вартість підприємства 

можуть бути внутрішніми та зовнішніми, фінансовими та 

нефінансовими. Внутрішніми факторами є темпи зростання 

продажів, чистого прибутку та окремих статей звіту про фінансові 

результати, балансу. Зовнішніми факторами є рівень фінансових, 

виробничих, маркетингових та інших видів ризиків, рівень попиту 

на продукцію підприємства, політичні чинники, конкуренція тощо. 

Фінансовими факторами є обсяг продажів, собівартість, розмір 
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дебіторської заборгованості, запасів та інші чинники. 

Нефінансовими факторами є ділова репутація, наявність торгової 

марки, кваліфікація персоналу тощо. 

 

4. Етапи впровадження вартісно-орієнтованого 

контролінгу та його практична значимість 

Існують два шляхи впровадження вартісно-орієнтованого 

контролінгу в діяльність підприємства: 

шлях впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу 

«Шоковий», тобто вартісно-орієнтоване управління 

впроваджується одразу для всього підприємства; 

вартісно-орієнтоване управління упроваджується в одному з 

підрозділів в якості пробного проекту.  

Підходи до побудови системи показників: 

1-й. Затвердження найважливіших абсолютних та відносних 

показників, які характеризують створення вартості, є результатом 

проведеної роботи з їх ідентифікації за ієрархічним методом 

(«знизу вверх» чи навпаки); 

2-й. Вартісні параметри задаються «зверху» як для 

підрозділів так і для всього підприємства в цілому. 

3-й. Встановлюються нормативні величини показників для 

всієї компанії та для її структурних підрозділів. 

Переваги системи вартісно-орієнтованого контролінгу: 

узгодження інтересів власників та менеджерів підприємства; 

можливість здійснювати спостереження та прогноз зміни 

вартості; 

забезпечення зв’язку між вартістю та стратегією 

підприємства; 

визначення ключових факторів, які мають вплив на зміну 

вартості та можуть бути інструментами стратегічного та 

оперативного управління; 

сприяння розробленню мотиваційних схем. 

Недоліки системи вартісно-орієнтованого контролінгу: 

вартість підприємства не може бути оцінена достовірно через 

використання прогнозних даних про доходи; 

в умовах недосконалого фондового ринку ринкова вартість 

акцій не є об’єктивним показником, оскільки не дає точну оцінку 

вартості акціонерного капітал; 
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спроба узгодження інтересів власників та менеджерів 

шляхом співвідношення матеріальної винагороди останніх зі 

зростанням; 

власники не завжди зацікавлені у зростанні вартості 

підприємства у довгостроковому періоді, оскільки мають свої 

власні вигоди пов’язані зі споживанням у поточному періоді; 

жоден з показників не здатен відображати усі аспекти 

діяльності підприємства та сприяти підвищенню вартості у 

довгостроковій перспективі. 

 

Тема 6. Контролінг інвестиційних проектів. 

План. 

1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. 

2. Мета і функції контролінгу інвестиційних проектів. 

3. Критерії оцінки інвестиційних проектів в системі 

контролінгу. 

4. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах 

невизначеності. 

5. Створення системи контролінгу інвестицій. 

 

1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів 

Довгострокова ефективна діяльність підприємства, 

забезпечення економічного росту та підвищення 

конкурентоспроможності в умовах економічної невизначеності 

значною мірою визначається рівнем інвестиційної діяльності 

підприємства. На сучасному етапі формування ринкових процесів 

неодмінною умовою ефективного управління інвестиціями 

підприємства виступає повне використання механізмів 

планування, координації і контролю реальних інвестицій. Це 

можна в повній мірі визначити як організацію системи 

інвестиційного контролінгу. 

Контролінг інвестиційних проектів включає в себе систему 

моніторингу, оцінки і контроль інвестиційних проектів з метою 

виробітки управлінських рішень. 

Інвестиційна діяльність характеризує процес обґрунтування 

та реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, 

спрямованих на розширення економічного потенціалу 

підприємства. 
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Виробничі інвестиції – зумовлюють приріст реального 

капіталу, тобто збільшення засобів виробництва. 

Фінансові інвестиції – це вкладення в цінні папери та 

фінансові інструменти, які не забезпечують приросту реального 

капіталу, але здатні давати прибутки. 

Розрізняють два типи рішень відносно інвестицій: 

1) рішення, пов'язані з оновленням основних засобів 

(оновлення обладнання, побудова нових будівель і т. ін.) - 

автоматизація виробництва, розширення виробництва і т. ін.; 

2) рішення, пов'язані з додатковим придбанням основних 

засобів, які включають: 

- проведення досліджень ринку, комп'ютеризацію робочих 

місць, розробку нових видів продукції; 

- капітальні вкладення в майно підприємства, машини та 

обладнання, а також інші активи; 

- злиття або поглинання для придбання іншої компанії та 

налагодження нового виробництва. 

 

2. Мета і функції контролінгу інвестиційних проектів 

Контролінг інвестиційних проектів включає в себе: 

- визначення потенційних проектів інвестицій; 

- калькулювання витрат і доходів, пов'язаних з інвестиційним 

проектом; 

- оцінку запропонованих проектів; 

- складання бюджету капітальних інвестицій; 

- переоцінку вже ухвалених проектів. 

Процес створення системи контролінгу інвестицій можна 

розбити на етапи: 

1) Вибір та обґрунтування інвестиційного проекту 

відповідно до мети і стратегії підприємства. 

2) Вибір критерію досягнення мети проекту (метою проекту 

можуть бути, наприклад, теперішня вартість майбутніх грошових 

потоків, частка ринку, темпи зростання, ступінь зменшення ризику 

й ін.). 

3) Розробка критеріїв досягнення цілей і підконтрольних 

показників для кожного центра відповідальності з урахуванням 

можливостей і повноважень менеджерів таких центрів. 
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4) Пророблення організаційних сторін контролінгу 

інвестицій та, насамперед, організаційних аспектів моніторингу й 

контролю. 

5) Розробка й впровадження системи документообігу, що дає 

можливість здійснювати поряд з наступним попередній і поточний 

контроль за відхиленнями. 

Контролінг можна визначити як систему перевірки того, 

наскільки успішно підприємство просувається до своєї мети. У 

випадку відхилень від мети приймаються коригуючі дії. 

Враховуючи багатогранність системи контролінгу, різні автори по-

різному визначають мету контролінгу. Дамо характеристику 

усього того, що, на наш погляд, може служити метою контролінгу. 

Так, мета контролінгу зводиться до підтримання 

ефективного функціонування підприємства, вона визначається 

вищим керівництвом і може уточнюватися залежно від змін 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, в якому 

функціонує підприємство. Метою може бути висока якість 

продукції, завоювання частки та розширення ринку продажу, 

зниження витрат на виробництво, зниження цін. збільшення 

прибутку, незалежність віл кредиторів. 

Метою контролінгу є також й діагностування фактичного 

техніко-економічного і фінансового стану, порівняння його з 

прогнозованим, виявлення тенденцій і закономірностей розвитку 

економіки підприємств у відповідності до головної мети та 

попередження негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів 

на фінансовий результат та становища на ринку. 

Метою контролінгу може бути й отримання даних, їх 

обробка і трансформація в інформацію для управління та 

прийняття рішень. Така інформація є нестандартною, 

призначається для виявлення тенденцій і закономірностей явищ і 

процесів у діяльності підприємства, допомагає розробити заходи, 

які забезпечують його життєдіяльність. 

Основними завданнями системи контролінгу слід 

вважати: 
• планування (методологію і організацію); 

• облік (збір та обробку інформації); 

• контроль (порівняння планових і фактичних значень 

показників); 
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• сервісне забезпечення управління (збір, обробку, 

інтерпретацію, консультування); 

• спеціальні системи спостереження (маркетинг, моніторинг 

змін у зовнішньому середовищі). 

Служба контролінгу виконує безліч різноманітних функцій, 

пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємств і 

організацій. 

У сукупності функцій контролінгу можна виділити дві 

найважливіші функції: сервісну та управлінську. 

Суть сервісної функції полягає у наданні необхідної 

інформації для управління. Інформаційне обслуговування 

контролінгу забезпечується з допомогою системи планування, 

нормування, обліку і контролю, орієнтованих на досягнення мети, 

кінцевого результату діяльності підприємства. Інформація повинна 

містити задані (нормативні, планові) і фактичні дані, відхилення, 

які виявляються засобами обліку в розрізі його підрозділів. 

Суть управлінської функції полягає у прийнятті рішень 

або, точніше, методології прийняття рішень і їх координації, у 

використанні даних аналізу відхилень, ставок покриття, загальних 

результатів діяльності для прийняття рішень з управління. Такі 

рішення приймаються на всіх рівнях управління підприємством, і 

досить важливим завданням контролінгу є координація цілей 

різних рівнів, засобів і методів їх реалізації з тим, щоб 

максимальною мірою забезпечити досягнення кінцевої мети 

підприємства. 

Контролінг часто виконує функції внутрішнього 

контролю на підприємстві, контролю економічності роботи 

його підрозділів і організації в цілому. До них можна віднести 

такі як: 

> контроль стану економіки і фінансів; 

> контроль використання фінансових коштів та джерел; 

> контроль стану затрат і доходів; 

> аналіз співвідношення виторгу від продажів та інших видів 

бізнесу і затрат, пов'язаних з діяльністю фірми; 

> контроль рентабельності випуску і реалізації окремих 

продуктів (видів продукції) і послуг; 

> контроль за величиною балансового прибутку та його 

змінами; 
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> забезпечення одержання максимального прибутку. 

 

3. Критерії оцінки інвестиційних проектів в системі 

контролінгу 

У системі управління реальними інвестиціями оцінка 

ефективності інвестиційних проектів складає один із найбільш 

відповідальних етапів. Критерії, що використовуються для оцінки 

інвестиційних проектів, повинні відображати головні аспекти й 

умови їх реалізації. При значному різноманітті їх можна об'єднати 

у групи: 

до традиційних критеріїв оцінки інвестиційних проектів у 

контролінгу відносять: 

 – окупність капіталовкладень – термін, протягом якого 

йде повернення капітальних вкладень у вигляді прибутку; 

 – рентабельність капіталовкладень – визначають 

відношення прибутку до суми капіталовкладень; 

з дисконтуванням грошових потоків: 

 – чиста приведена вартість (NPV) – сума приведених 

вартостей всіх грошових доходів і витрат. Чисту приведену 

вартість інвестиційного проекту можна визначити як максимальну 

суму, яку може заплатити фірма за можливість інвестувати кошти 

в цей проект без погіршення свого фінансового становища; 

 – внутрішня норма рентабельності (IRR) – ставка 

дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій 

дорівнює нулю. Внутрішня норма рентабельності інвестиційного 

проекту не має бути меншою деякого мінімуму, який фірма для 

себе вибирає. Внутрішню норму рентабельності можна 

представити як ставку відсотку, яку може заплатити інвестор, не 

втративши при цьому грошей; 

 – приведена окупність показує, в який момент часу чиста 

приведена вартість інвестиції стане рівною нулю. Різниця між 

довжиною життєвого циклу інвестицій і строком приведеної 

окупності є періодом часу, коли проект приносить економічну 

вигоду; 

 – індекс прибутковості (РІ) – відношення приведеної 

вартості всіх грошових доходів по інвестиційному проекту до 

приведеної вартості інвестиційного капіталу. Індекс прибутковості 
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показує, яку економічну вигоду принесе інвестиційний проект на 

кожну затрачену гривню; 

 – ануїтет – послідовність однакових грошових потоків, 

що постійно повторюються. 

Дисконтування – це процедура визначення сьогоднішньої 

вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням фактора часу. 

 

4. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в 

умовах невизначеності 

Більшість інвесторів готові піти на ризик тільки в тому 

випадку, якщо одержать за це додатковий виграш (у вигляді 

доходів). Тому для повноцінного аналізу інвестицій контролер 

повинен визначити, скільки коштує ризик в очах інвестора, тобто 

за який додатковий доход інвестор погодиться ризикувати. 

1. Аналіз ставки дисконтування з виправленням на 

ризик. Найчастіше застосовуваний підхід. Ставка дисконтування з 

виправленням на ризик розраховується як сума ставки по 

безпечних вкладеннях і виправлення на ризик. 

Основна перевага методу в тому, що він грунтується на добре 

відомих законах функціонування ринку капіталу (на моделі 

визначення ціни капітальних активів). Користуючись цим методом, 

підприємство оцінює інвестиційні пропозиції так, як це зробили б 

самі акціонери. 

Недоліки методу: 
Під ризиком у цій моделі вважають ступінь відхилення 

фактичної прибутковості інвестицій від середньо ринкової. У 

реальному ж житті ризик більше асоціюється в менеджерів з 

небезпекою втрат або, у крайньому випадку, з імовірністю 

недоодержання очікуваних доходів. 

Метод грунтується на неявному припущенні про те, що 

більш віддалені за часом грошові потоки більше ризиковані, 

причому ризикованість грошових потоків зростає заздалегідь 

відомим темпом (у реальності це не завжди так). 

Ставка дисконтування – чисто суб'єктивна величина; для 

визначення її значення потрібен досвід застосування методів 

дисконтування. Неправильне визначення ставки дисконтування з 

виправленням на ризик може стати джерелом значних помилок, 
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тому що при дисконтуванні похибка накопичується в геометричній 

прогресії. 

2. Аналіз методу достовірних еквівалентів. Замість того 

щоб міняти ставку дисконтування, багато дослідників пропонують 

коригувати самі грошові потоки, розрахувавши достовірні 

еквіваленти невизначених грошових потоків. Достовірний 

еквівалент невизначених грошових потоків це такі певні грошові 

потоки, корисність яких для підприємства точно така сама, як і 

корисність невизначених грошових потоків. 

Недоліки методу: 
Для складного проекту важко скласти перелік усіляких 

"станів природи"; 

Метод потребує великого обсягу обчислень; 

Не завжди можна об'єктивно визначити цінність грошей у 

кожному "стані природи"; 

Людині психологічно важко оцінювати ймовірності. 

3. Аналіз методів прийняття рішень без використання 

чисельних значень імовірності. На практиці часто трапляються 

ситуації, коли оцінити значення ймовірності події надзвичайно 

складно. У цих випадках часто застосовують методи не кількісного 

значення, а імовірності: 

Максимакс – максимізація максимального результату 

проекту; 

Максимін – максимізація мінімального результату та 

проекту; 

Мінімакс – мінімізація максимальних втрат; 

Компромісний – критерій Гурвіца: зважування мінімального 

й максимального результатів проекту. 

4. Аналіз опціонних методів. Опціонні критерії оцінки 

інвестиційних проектів грунтуються на припущенні про те, що 

будь-який інвестиційний проект можна уподібнити опціону. 

Опціон – це цінний папір, що дає власникові право на купівлю або 

продаж акції в деякий майбутній момент часу, але за заздалегідь 

відомою ціною.  

 

5. Створення системи контролінгу інвестицій 

Згідно з першим варіантом створення системи контролінгу 

включають п'ять етапів: 
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Перший етап – вибір і обґрунтування інвестиційного 

проекту відповідно до цілей і стратегій підприємства. Для цього 

встановлюється мета проекту і виявляється характер та ступінь 

впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на 

досягнення цієї мети. 

Другий етап – вибір критерію досягнення мети проекту 

(ціллю проекту можуть бути, наприклад, поточна вартість 

майбутніх грошових потоків, частка ринку, темп росту, ступінь 

зменшення ризику існуючих напрямків діяльності та ін). 

Третій етап – розробка критеріїв досягнення цілей і 

підконтрольних показників для кожного центру відповідальності з 

урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких 

центрів. 

Четвертий етап- пророблення організаційних сторін 

контролінгу інвестицій і, насамперед, організаційних аспектів 

моніторингу і контролю. Для цього розробляється структура 

системи звітності по інвестиційному проекту. 

П'ятий етап – розробка і впровадження системи 

документообігу, що дозволяє здійснювати поряд з наступним 

попередній і поточний контроль за відхиленнями. 

Згідно з другим варіантом передбачається здійснення таких 

шести етапів створення системи контролінгу інвестицій: 

1. Визначення об'єкта контролінгу. Це загальна вимога до 

побудови будь-яких видів контролінгу на підприємстві з позицій 

цільової його орієнтації. Об'єктом інвестиційного контролінгу є 

управлінські рішення за основними аспектами інвестиційної 

діяльності підприємств. 

2. Визначення видів і сфери контролінгу. У відповідності 

з концепцією побудови системи контролінгу він поділяється на такі 

основні види: стратегічний контролінг; поточний контролінг; 

оперативний контролінг. 

3. Формування системи пріоритетів контрольованих 

показників. Вся система показників, що входять у сферу кожного 

виду інвестиційного контролінгу, ранжується за їх значущістю. У 

процесі такого ранжування спочатку в систему пріоритетів 

першого рівня відбираються найбільш важливі з контрольованих 

показників даного виду контролінгу; відтак формується система 

пріоритетів другого рівня, показники якого знаходяться у 
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факторному зв'язку з показниками пріоритетів першого рівня; 

аналогічно формується система пріоритетів третього і наступних 

рівнів. 

4. Розробка системи кількісних стандартів контролю. 

Після того як визначено і здійснено ранжування переліку 

контрольованих інвестиційних показників, виникає необхідність 

встановлення кількісних стандартів по кожному з них. Такі 

стандарти можуть встановлюватись як в абсолютних, так і у 

відносних показниках. 

5. Побудова системи моніторингу показників, що 

включаються до інвестиційного контролінгу. Система моніторингу 

(або як її часто перекладають "спостережна система") складає 

основу інвестиційного контролінгу, найактивнішу частину його 

механізму. Система інвестиційного моніторингу являє собою 

розроблений на підприємстві механізм постійного спостереження 

за показниками інвестиційної діяльності, що контролюються; 

визначення розміру відхилень фактичних результатів від 

передбачених; виявлення причин цих відхилень. 

6. Формування системи алгоритмів дій щодо усунення 

відхилень є заключним етапом побудови інвестиційного 

контролінгу на підприємстві. Принципова схема дій менеджерів 

підприємств і організацій у цьому випадку зводиться до таких 

трьох алгоритмів: 

а) "нічого не робити". Ця форма реагування доцільна в тих 

випадках, коли розмір негативних відхилень значно нижчий за 

передбачений "критичний" критерій; 

б) "усунути відхилення". Така система дій передбачає 

процедуру пошуку і реалізації резервів по забезпеченню виконання 

цільових, планових або нормативних показників; 

в) "змінити систему планових або нормативних показників". 

Така система заходів вживається в тих випадках, коли можливості 

нормалізації окремих аспектів інвестиційної діяльності обмежені 

або взагалі відсутні.  

 

Тема 7. Стратегічний фінансовий контролінг і система 

збалансованих показників        

План 
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1. Методичні аспекти стратегічного фінансового контролінгу 

на підприємстві. 

2. Система збалансованих показників у функціонуванні 

стратегічного фінансового контролінгу. 

 

1. Методичні аспекти стратегічного фінансового 

контролінгу на підприємстві 

В умовах нестійкого зовнішнього середовища, з метою 

адаптації до умов ринку, забезпечення стійких конкурентних 

позицій, керівництво має отримувати необхідну інформацію про 

сучасний стан підприємства для ухвалення своєчасних 

обґрунтованих управлінських рішень. 

Питання стосовно економічних та фінансових успіхів, які 

бажає досягти підприємство, з позиції довгострокової перспективи 

вирішуються в межах стратегічного фінансового контролінгу, 

пріоритетним завданням якого є забезпечення зростання вартості 

підприємства, відповідно, максимізація ринкової вартості власного 

капіталу. 

В основі концепції стратегічного контролінгу лежить ідея 

безперервного циклу управління, що включає: 

визначення цілей розвитку; 

моделювання чинників, які визначають досягнення цих 

цілей, і обмежень, що є в організації; 

планування дій, що ведуть до досягнення встановлених 

цілей; 

постійний моніторинг, який дає можливість відстежувати 

стан ключових показників ефективності та їх відхилення від плану; 

аналіз досягнутих результатів, який дає змогу краще уявляти 

природу "носіїв ефективності"; 

складання управлінської та фінансової звітності, що 

допомагає керівникам ухвалювати економічно обґрунтовані 

рішення. 

Метою стратегічного контролінгу є побудова системи 

управління, яка дозволяє своєчасно встановити причини 

відхилення з метою внесення поправок у стратегію фірми до 

виникнення оперативних недоліків. Важливим моментом для 

досягнення мети діяльності підприємства в рамках обраної 
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стратегії є забезпечення узгодженості між собою стратегічних 

цілей, а саме: 

1. Фінансові цілі підприємства 

2. Покращення якості бізнес-процесів 

3. Підвищення конкурентоспроможності 

4. Рівень взаємовідносин із постачальниками та клієнтами 

5. Розвиток інвестиційної привабливості 

6. Розвиток персоналу та корпоративної культури 

Ефективне функціонування системи стратегічного 

контролінгу неможливе без установлення відповідних стандартів, 

які б ураховували стратегічні інтереси підприємства, відбираючи 

найбільш важливі показники, співвідношення між якими виражали 

б стратегічні настанови підприємства. Cистема стандартів 

стратегічного контролінгу на підприємстві має ґрунтуватися на 

певних принципах (табл. 4). Головною метою критеріїв 

(стандартів) системи стратегічного контролінгу є забезпечення 

встановлення фактів їхньої відповідності або невідповідності 

визначеним економічним показникам. 

У рамках стратегічного контролінгу зусилля фінансових 

служб підприємств концентруються на виконанні завдань: 

визначення стратегічних напрямів діяльності підприємства; 

визначення стратегічних чинників успіху; 

визначення стратегічних цілей і розроблення фінансової 

стратегії підприємства; 

впровадження дієвої системи раннього попередження та 

реагування (перманентний аналіз шансів і ризиків, сильних і 

слабких сторін); 

визначення горизонтів планування; довгострокове фінансове 

планування: прибутків і збитків, Cash-flow, балансу, основних 

фінансових показників; 

довгострокове управління вартістю підприємства та 

прибутками його власників; 

забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей і 

оперативних завдань, які ставляться перед окремими працівниками 

та структурними підрозділами. 

Таблиця 4 

Принципи розроблення стандартів стратегічного контролінгу 
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Принципи Загальнона-

укові 

(філософськ

і) 

Особливі (теорія 

господарських 

систем) 

Спеціальні 

(формування 

моделей 

стратегічного 

контролінгу 

Методологі

чні 

ідеалізація, 

науковість 

системність, 

концепція пошуку 

ідеалу, виявлення 

особливостей 

об'єкта 

комплексність, 

інтеграція, 

взаємопогодженість 

показників 

Методичні інваріантніс

ть, 

формулюва

ння 

визначень 

конструктивність 

визначень, 

системотвірна 

роль функції 

нормативність, 

еталонність, 

порівнянність, 

розвиток  

Практичної 

реалізації 

корисність, 

реалізація 

можливість 

інтерпретації 

базування на чинній 

системі обліку, 

наочність 

Формування системи стратегічного контролінгу та 

впровадження його в діяльність підприємства передбачає 

виконання таких етапів: 

перший етап – формування необхідної інформаційної бази 

контролінгу; 

другий етап – оцінювання та прогноз потенційних 

можливостей підприємства; 

третій етап – створення системи взаємопов'язаних 

стратегічних і операційних цілей підприємства; 

четвертий етап – адаптація системи стратегічного 

контролінгу до умов обраної стратегії з урахуванням визначених 

цільових показників; 

п'ятий етап – формування комплексної системи контролінгу; 

шостий етап – впровадження комплексної системи 

контролінгу. 

 

2. Система збалансованих показників у функціонуванні 

стратегічного фінансового контролінгу 

Інструментарієм інтегрованої системи контролінгу є модель 

Balanced Scorecard (BSC), що в перекладі означає "система 

збалансованих показників". На початку 90-х років минулого 

століття Д. Нортон – президент компанії Balanсed Scorecard 
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Collaborative і Р. Каплан, професор Harvard Business School, 

запропонували модель, яка надала можливості відобразити 

найважливішу інформацію у вигляді системи, що поєднала в собі 

показники, які реалізували принцип збалансованості. Модель 

Balanced Scorecard з'явилася як результат дослідження дванадцяти 

провідних підприємств, які намагалися вдосконалити свою 

систему управління шляхом включення в них показників 

нефінансового характеру, що дало їм змогу розширити базу для 

ухвалення управлінських рішень. Модель Balanced Scorecard, 

реалізуючи збалансований підхід до управління підприємством, 

включає чотири складові: 

фінансову (формування показників, що відображають 

сучасний стан підприємства та виявляють резерви його 

покращення), 

маркетингову або клієнтську (моніторинг зовнішнього 

середовища підприємства), 

внутрішніх бізнес-процесів (заходи щодо вдосконалення 

організації та виробництва продукції з метою задоволення 

клієнтів), 

складову якості та розвитку персоналу (формування нових 

навичок персоналу підприємства з метою забезпечення 

функціонування виробничого процесу). 

Основною складовою системи Balanced Scorecard є 

фінансова, оскільки саме вона включає цілі, досягнення яких 

відображає успішність підприємства в очах його власників 

(зростання доходів або зниження витрат, зростання ринкової 

вартості підприємства, його платоспроможності). 

Маркетингова або клієнтська складова характеризується 

переважно якісними показниками, які здебільшого є 

суб'єктивними. 

Показники складової бізнес-процесів за своєю сутністю є 

попереджувальними й відображають результати внутрішніх 

технологічних та операційних бізнес-процесів (табл. 5). 

Таблиця 5 

Перелік показників складових збалансованої системи 
Фінансова складова Маркетингова складова 

1. Коефіцієнт автономії 

(фінансової незалежності). 2. 

1. Критичний обсяг реалізації. 2. 

Коефіцієнт привабливості 
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Коефіцієнт покриття (загальної 

платоспроможності). 3. 

Коефіцієнт абсолютної 

платоспроможності. 4. Коефіцієнт 

рентабельності продажів. 5. 

Коефіцієнт достатності чистого 

грошового потоку підприємства. 

6. Коефіцієнт рентабельності 

активів 

товару. 3. Комплексний 

показник виконання договірних 

зобов'язань. 4. Коефіцієнт 

рентабельності каналу 

розподілу. 5. Частка ринку. 6. 

Кількість конкурентів. 7. 

Кількість клієнтів. 8. 

Своєчасність постачання 

Складова внутрішніх бізнес-

процесів 

Складова якості та розвитку 

персоналу 

1. Коефіцієнт рентабельності 

продукції. 2. Рентабельність 

основних фондів. 3. Виробнича 

потужність. 4. Коефіцієнт 

ритмічності. 5. Забезпеченість 

підприємства трудовими 

ресурсами та ефективність їх 

використання. 6. Забезпеченість 

підприємства основними 

виробничими фондами та 

ефективність їх використання. 7. 

Забезпеченість підприємства 

сировиною і матеріалами та 

ефективність їх використання. 8. 

Коефіцієнт придатності основних 

виробничих фондів 

1. Коефіцієнт плинності робочої 

сили. 2. Продуктивність праці. 3. 

Коефіцієнт стабільності кадрів. 

4. Коефіцієнт забезпеченості 

кадрами. 5. Коефіцієнт 

кадрового потенціалу. 6. 

Коефіцієнт інтелектуального 

потенціалу 

 

Збалансована система показників, що розробляється 

підприємством, спрямована на вдосконалення стратегії його 

діяльності шляхом узгодження потенціалу підприємства із 

зовнішнім середовищем його функціонування. Такий зв'язок 

відображено у стратегічних картах підприємства. 

Стратегічна карта збалансованої системи показників є 

моделлю поєднання нематеріальних активів і процесів створення 

вартості на основі функціонального зв'язку цілей складових 

стратегічної карти. Аналіз наявних підходів дає змогу 

стверджувати, що стратегічні карти – це інструмент, що дозволяє 

менеджменту підприємств формулювати й відображати те, як 

можна ефективно створювати цінність, погоджуючи стратегічні 

цілі через ланцюг причинно-наслідкових зв'язків.  
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Тема 8 Організація фінансового контролінгу на підприємстві. 

План 

1. Етапи впровадження фінансового контролінгу на 

підприємстві.  

2. Аутсорсинг, косорсинг та інсорсинг впровадження 

контролінгу.  

3. Характеристика найпоширеніших підходів до 

впровадження контролінгу. 

4. Економічні та соціальні результати впровадження 

контролінгу на підприємстві. 

 

1. Етапи впровадження фінансового контролінгу на 

підприємстві 

Вирішення основних стратегічних та оперативних завдань 

підприємства неможливе без координованості бізнес-процесів 

підприємства та підвищення ефективності ухвалення 

управлінських рішень. Контролінг у світовій теорії та практиці 

управління виник для вирішення питань координації усіх аспектів 

управління бізнес-процесами, оскільки саме впровадження 

контролінгу впорядковує процеси планування, контролю, обліку, 

аналізу на підприємстві, спирається на методичну та інформаційну 

базу й дає змогу менеджменту підприємства підвищувати 

ефективність системи управління. 

Сучасні науковці дослідили структурно-логічну 

послідовність впровадження контролінгу в управління 

підприємствами. Пропонують виділяти чотири основних етапи 

впровадження контролінгу в управління суб'єктами 

підприємництва: 

вивчення цілей та пріоритетів розвитку підприємства 

(передбачає також визначення ступеня впливу внутрішніх та 

зовнішніх чинників на досягнення цілей контролінгу); 

розроблення системи координації та контролю за процесом 

досягнення кінцевих результатів (передбачає, зокрема, 

формування системи підконтрольних показників, здатних 

найкраще сигналізувати про будь-які зміни в діяльності 

підприємства та центрах його фінансової відповідальності); 
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визначення допустимих відхилень підконтрольних 

фактичних показників від планових (формування форм 

внутрішньої документації (звітності), за допомогою якої 

визначають місця виникнення відхилень, їх причини та 

відповідальних за їх усунення осіб); 

визначення ступеня впливу відхилень на кінцевий результат. 

У сучасних умовах господарювання процес упровадження 

контролінгу в управління підприємством поділяють на дві фази: 

 організаційну; 

 експлуатаційну. 

Таким чином було виокремлено такі етапи впровадження 

контролінгу (табл. 6).  

Таблиця 6 

Систематизація етапів впровадження системи фінансового 

контролінгу на підприємстві 
Етап Назва Зміст етапу 

1 Ухвалення рішення щодо 

впровадження контролінгу в 

управління підприємством та 

визначення об'єкта 

фінансового контролінгу 

Розроблення та 

обґрунтування місії і системи 

цілей контролінгу 

2 Проведення освітньо-

роз'яснювальної роботи 

серед персоналу та 

управлінців 

Систематичне проведення 

тренінгів, семінарів, 

конференцій, нарад, 

презентацій та інших заходів 

Прод. табл. 6 

1 2 3 
3 Визначення видів та сфери 

фінансового контролінгу 

Види Сфера 

стратегічний; 

тактичний; 

оперативний 

фінансова 

стратегія; 

поточні плани; 

бюджети 

4 Формування системи 

пріоритетних звітних  

показників 

Ранжування звітних показників 

за рівнем значущості: 

пріоритети першого порядку; 

пріоритети другого порядку; 

пріоритети третього порядку; 

інші 
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5 Розроблення системи 

кількісних стандартів 

контролю 

Стратегічні нормативи; 

показники поточних планів; 

показники бюджетів; система 

державних норм; система норм 

та нормативів підприємства 

6 Розроблення й 

обґрунтування методик та 

інструментарію 

контролінгу окремих його 

об'єктів 

Адаптація найефективніших 

методик та інструментарію до 

специфіки 

фінансовогосподарської 

діяльності й управління 

7 Побудова системи 

моніторингу показників, які 

включаються у фінансовий 

контролінг 

Система інформаційних 

показників; система 

узагальнювальних показників, 

формування звіту; визначення 

контрольних періодів; 

визначення розмірів відхилень 

фактичних показників від 

установлених стандартів; 

виявлення основних причин 

відхилень 

8 Формування алгоритму дій 

з усунення відхилень 

Визначення відхилень: 

позитивне; негативне 

допустиме; негативне 

критичне; 

визначення дій: нічого не 

робити; змінити систему 

планових показників; усунути 

відхилення 

 

Прод. табл. 6 

1 2 3 
9 Тестування результатів 

упровадження контролінгу 

Апробація функціонування 

контролінгу на окремому 

підрозділі підприємства; 

оцінювання результатів 

проведеного експерименту та 

розроблення коригувальних 

заходів упровадження 

контролінгу в управління 

підприємством 
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10 Введення в експлуатацію 

контролінгу на всіх рівнях 

управління і в усіх 

структурних підрозділах 

Сьогодні перед 

підприємствами постала 

насущна проблема створення 

ефективних систем у сфері 

управління фінансовою 

діяльністю. 

 

Таким чином, фінансовий контролінг є інформаційною 

підтримкою ухвалення управлінських рішень на підприємстві 

щодо формування, використання та розвитку фінансових ресурсів. 

 

2. Аутсорсинг, косорсинг та інсорсинг впровадження 

контролінгу 

 

Термін «аутсорсинг» (outsourcing) має англомовне 

походження і дослівно переводиться як «використання 

зовнішнього джерела/ресурсу». В українській бізнесмові 

використовується без перекладу і передбачає передачу 

непрофільних бізнес-процесів підприємства на виконання 

сторонній організації. У країнах з ринковою економікою термін 

офіційно почав використовуватися у 1989 р. 

В економічній літературі можна зустріти визначення 

аутсорсингу як фактору підвищення конкурентоспроможності; 

складової частини стратегічного управління підприємством; 

юридичного факту; бізнес-формату партнерських відносин; 

процесу передачі непрофільних бізнес-процесів третій особі тощо. 

Метою застосування аутсорсингу є отримання конкурентних 

переваг шляхом зосередження уваги на основний вид діяльності. 

Серед переваг аутсорсингу для підприємства слід 

виокремити: 

зниження витрат на утримання бухгалтерії. Для роботи 

навіть одного штатного бухгалтера потрібно обладнане робоче 

місце, що припускає наявність комп’ютера, телефону та іншої 

оргтехніки, покупку й установку бухгалтерських програм; 

якість послуг. Оскільки в компаніях, що спеціалізуються на 

наданні бухгалтерських послуг, всі бізнес-процеси давно вже 

відпрацьовані, то і рішення як складних, так і рутинних питань 

відбувається набагато швидше; 
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відповідальність за результат. У разі передачі 

бухгалтерського обліку на аутсорсинг компанія захищена 

положеннями договору, за яким аутсорсер несе відповідальність за 

заподіяння шкоди при наданні бухгалтерських послуг в результаті 

помилок, упущень, втрати і пошкодження документів, 

ненавмисного порушення законодавства; 

конфіденційність. Оскільки аутсорсер і його клієнт є бізнес-

партнерами, чиї інтереси мають збігатися, то між ними укладається 

угода про збереження в таємниці будь-якої інформації, отриманої 

в зв’язку з виконанням договору, щоб уникнути втрат і нанесення 

шкоди інтересам клієнта.  

При виборі якісного аутсорсера як партнера, необхідно 

враховувати такі фактори: 

гарантію безпеки збереження конфіденційності даних;  

кваліфікацію персоналу аутсорсера;  

вартість послуг аутсорсера; 

стаж аутсорсера на ринку аутсорсингових послуг; 

 гнучкість аутсорсера при організації надання послуг;  

новітні технічні рішення аутсорсера; 

популярність торгової марки аутсорсера; 

широкий перелік послуг, що пропонується аутсорсером; 

наявність стандартів взаємодії та внутрішніх процедур у 

аутсорсера. 

Основним юридичним документом, який регулює 

взаємовідносини сторін при наданні послуг бухгалтерського 

аутсорсингу, є договір. У договорі вказуються предмет договору, 

умови, що визначають вимоги замовника до аутсорсингових 

послуг, кваліфікації фахівців, перелік і терміни виконання, вартість 

послуги. Крім того, обов'язки замовника і виконавця, графіки 

документообігу, терміни виконання зобов’язань, ступінь 

відповідальності. У договір слід також враховувати всі суттєві 

умови для договорів цього типу. При укладанні договору необхідно 

забезпечувати відповідність вартості наданих послуг їх обсягу, 

якості і трудозатратам. 

В активну практику сьогодення міцно входять такі 

бухгалтерські послуги, як інсорсинг. Інсорсинг (від англ. 

insourcing (in-source-using) використання внутрішнього 

джерела/ресурсу) – це створення власних автономних структурних 
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одиниць (компаній), що надають спеціалізовані бухгалтерські 

послуги як підрозділам підприємства, так і зовнішнім 

контрагентам. Інсорсинг забезпечує додаткове використання 

внутрішніх ресурсів підприємства. 

Косорсинг – надання бухгалтерських послуг або виконання 

облікових процесів за допомогою власного персоналу та зовнішніх 

виконавців. Переваги – спільна робота штатних працівників і 

запрошених аутстаферів, оптимізація вартості послуг, 

оперативність реагування на виникаючі питання, якість виконаних 

робіт, вищий ступінь відповідальності за результат діяльності. 

Недоліки – знання залучених зовнішніх провайдерів не є 

власністю підприємства, залучені експерти можуть не помітити 

унікальних особливостей діяльності підприємства. 

 

3. Характеристика найпоширеніших підходів до 

впровадження контролінгу 

Служба контролінгу на підприємстві готує інформацію для 

фінансового або генерального директора, тобто на найвищий 

рівень керівництва підприємства, тому їй підпорядковуються 

керівники всіх служб підприємства, такі, як головний бухгалтер, 

начальники фінансового та плановоекономічного відділів, 

начальник служби збуту. 

Для ефективного функціонування служби контролінгу 

необхідно першочергово зробити певні кроки, зображені на рис. 4. 

Основною характеристикою служби контролінгу є те, що вона 

забезпечує інформацію та дає оцінку і поради щодо ухвалення 

рішень. Кожне підприємство може самостійно формувати служби 

контролінгу та визначати його структуру і склад. 

Розробити схему організаційної структури, центрів витрат і 

відповідальності 

Розробити поточні та стратегічні завдання щодо підприємства і 

підрозділів 

Сформувати аналітичний і регулятивний блоки в системі 

контролінгу 

Розробити функціональні обов'язки і права служби контролінгу 

й окремих спеціалістів (контролерів) 
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Створити інформаційні потоки, що забезпечують своєчасне 

надходження інформації щодо результатів діяльності підрозділів 

підприємства 

Розробити оцінні показники діяльності підприємства і 

структурних підрозділів 

Розробити методику аналізу підприємницької діяльності 

Сформувати критичні величини за окремими показниками в 

системі аналізу між нормативними та фактичними показниками 

Встановити терміни проведення аналізу фактичного стану за 

центрами витрат і відповідальності на підприємстві загалом 

Встановити терміни подання результатів аналізу і підготовлених 

проєктів управлінських рішень керівнику підприємства 

Розробити систему контролю за виконанням управлінських 

рішень 

Розробити способи повідомлення керівника про виявлені 

недоліки 

 

Рис. 4. Послідовність кроків із впровадження ефективної 

служби контролінгу на підприємстві  

 

Таким чином, кожний із фахівців фінансового контролінгу 

має чітко визначені обов'язки та компетентності, якими він має 

володіти. 

 

4. Економічні та соціальні результати впровадження 

контролінгу на підприємстві 

Сучасні підходи доведення обліку на підприємствах за 

центрами витрат набувають значного поширення. Ці тенденції 

підвищують відповідальність керівників середнього та нижчого 

рівнів за підвищення ефективності всієї діяльності дільниць та 

підрозділів підприємства. Центри відповідальності в сучасному 

виробництві – це центри, за якими відбувається групування витрат 

на виробництво. Вони існують як відокремлені структурні 

підрозділи підприємства та забезпечують можливість в одному 

обліковому процесі поєднати центр виникнення витрат і 

відповідальність фінансового менеджера, що контролює 

собівартість продукції. Центри відповідальності створюють на 
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основі наявної лінійнофункціональної структури управління на 

базі функціональних відділів і служб підприємства. 

Концепція відповідальності базується на принципі 

контролювання. Основні центри відповідальності безпосередньо 

виготовляють продукцію, виконують роботи, надають послуги для 

споживачів. Їхні витрати безпосередньо відносять на собівартість 

продукції, робіт, послуг. Вони є центрами виникнення витрат. 

Допоміжні центри відповідальності беруть участь у виробництві 

побічно, надаючи послуги, виконуючи роботи, призначені не для 

споживача. Витрати допоміжних центрів відповідальності 

неможливо безпосередньо віднести на собівартість, тому їх 

спочатку розподіляють між основними центрами, а вже потім у 

складі сумарних витрат основних центрів включають до 

собівартості. У складі допоміжних центрів відповідальності 

виділяють загальновиробничі (допоміжні) і обслуговчі процеси 

виробництва. 

У процесі формування центрів відповідальності необхідно 

дотримуватися таких принципів: 

центр відповідальності має чіткий обсяг діяльності. За 

необхідності потрібно обрати базу розподілу витрат; 

між наявними на підприємстві центрами відповідальності 

необхідно сформувати схему документообороту; обрання 

показників та форм внутрішньої звітності виконують з 

урахуванням організаційно-технологічних особливостей 

виробничого процесу; 

ступінь деталізації об'єктів збирання витрат має бути 

достатнім для аналізу, але не надмірним, щоб ведення обліку не 

було занадто трудомістким; 

взаємозалежність між центрами відповідальності за витрати 

під час передавання продукції (послуг) із цеху в цех сприятиме 

визначенню впливу негативних відхилень у центрі відправника на 

результати діяльності центру, який отримує. 

Таким чином, центри відповідальності у структурі 

підприємства сприяють консолідації централізованого керівництва 

з позитивною ініціативою фінансових менеджерів структурних 

підрозділів задля підвищення рівня управлінських рішень та 

ефективності діяльності підприємства. 

 



 53 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Брітченко І. Г., Князевич А. О. Контролінг : навч. посіб. 

Рівне : Волинські обереги, 2015. 280 с. 

2. Задорожний З. В. Контролінг : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. Терноп. нац. екон. ун-т. Тернопіль : Економічна думка, 

2010. 224 с. 

3. Лубенченко О. Е. Фінансовий контролінг суб'єктів 

господарювання : навч. посібн. Алчевськ : ДонДТУ, 2010. 116 с.  

4. Лозовицький Д. С. Контролінг : навч. посіб. Львів : 

Видавництво ЛьвДУВС, 2012. 310 с.  

5. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів : навч. посіб. К. : 

«Центр учбової літератури», 2013. 304 с. 

6. Партин Г. О. Фінансовий контролінг : навч. посібн. Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2013. 232 с. 

7. Піжук О. І. Контролінг в управлінні підприємством : навч. 

посіб. / Піжук О. І., Бодров В. Г., Минчинська І. В. ; за заг. ред. О. 

І. Піжук; Ун-т держ. фіск. служби України. Ірпінь : Ун-т держ. фіск. 

служби України, 2019. 441 с. 

8. Портна О. В. Контролінг : підручник. Львів, «Магнолія 

2006», 2013. 264 с. 

9. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посібн. К. : 

КНЕУ, 2013. 407 с. 


