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Вступ 

Висока складність і динамічність загального середовища підприємства і як 

наслідок надмірна кількість інформації при дефіциті необхідної обумовлюють 

необхідність пошуку підходів, технологій, методів управління, що дозволять 

ефективно керувати в умовах, що склалися. Контролінг дозволяє забезпечити 

керівництво підприємства релевантною для прийняття ефективних 

управлінських рішень інформацією, шляхом створення інформаційного 

забезпечення для оптимального використання наявних ресурсів, об'єктивної 

всебічної оцінки сильних і слабких сторін підприємства та виявлення його 

можливостей і загроз. Він розглядається як концепція управління, що заснована 

на новітніх технологіях управління, прогресивних методах планування, аналізу 

та контролю діяльності підприємства, що реалізуються в єдиному 

інформаційному просторі. Саме контролінг дозволить робити сьогодні те, про 

що інші завтра будуть тільки думати, а це є передумовою виживання будь-

якого підприємства в довготривалому періоді.  

Питанням формування та впровадження контролінгу в підприємстві 

присвячені дослідження багатьох вчених і фахівців як зарубіжних так і 

вітчизняних, а саме: О.М. Ананькиної,  І. Вебера, О.П. Градова, С.М. Петренка, 

А. Дайле, О.А. Дедова, С.В. Данилочкіна, Н.Г. Данилочкіної,  Р. Ентоні, Р. 

Каплана, Г.О. Швиданенка, В.В. Лаврененка, О.Г. Дерев’янко, Л.М. Приходько, 

Д. Хана, Р. Манна, Н. В. Поліщука, Э. Майера, М. С. Пушкаря, Р. Хілтона, П. 

Хорвата, Ч. Хорнгрена,  Х.Й. Фольмута, О.А. Зоріної, А.Г. Загороднього, Н.П. 

Шульги, О.М. Карминського, О.О. Терещенка, О.В. Портної, В.В. Червякової та 

ін. Проте залишаються нез'ясованими деякі аспекти, пов'язані з трактуванням 

суті контролінгу, визначенням  його принципів, функцій, а також визначенням 

методів і прийомів контролінгу в практиці вітчизняного господарювання. 



 

1. Дослідження еволюції підходів до визначення сутності контролінгу 

На сьогодні спостерігається узгодження  поглядів  на користь  концепції  

контролінгу, орієнтованої  на  координацію.  Проте  все  ще  ведеться  

інтенсивний пошук  сутності  контролінгу.  Погляди  вчених  полягають  у  

тому,  що  потрібна інтеграція всіх  поглядів  на  контролінг  з  метою  зведення  

різних  концепцій  в  єдину  систему. Під  концепцією  контролінгу  вважають  

сукупність  думок  про  його  функціональне розмежування,  інституційне  

оформлення  і  інструментальну  озброєність  в  контексті  цілей підприємства,  

релевантних  контролінгу  і  цілей  контролінгу,  що  випливають  з  цілей  

підприємства.  

Манн Р., Майер Э.М. дають наступне визначення: контролінг – це система 

управління процесом досягнення кінцевих цілей і діяльності підприємства, 

тобто в економічному відношенні , умовно кажучи, це система управління 

прибутком підприємства [1]. Хан Д. вважає, що контролінг є системою 

інтегрованого інформаційного забезпечення, планування і контролю діяльності 

підприємства [2]. Пушкар М.С. дотримується думки, що контролінг – це 

інтегрована функція логістики і контролінгу в управлінні підприємством, і 

визначається як сукупність процедур, що забезпечують ефективне оперативне і 

стратегічне планування та контроль [3]. Фольмут Х.Й. під контролінгом 

розуміє цілісну концепцію економічного управління підприємством, що 

спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, що пов’язані з отриманням 

прибутку в умовах ринку [4]. Дайле А. дає таке визначення: контролінг - це 

процес, що розуміється як оволодіння економічною ситуацією на підприємстві 

[5]. Романова М. вважає, що контролінг – це синтез методів та інструментів, які 

використовуються в теорії м менеджменту, логістики, бухгалтерського обліку 

та адаптованих до умов ринку [6]. На думку Анташова В.А. контролінг 

розглядається як певна концепція керівництва підприємством, орієнтована на 

довготривале і ефективне функціонування в постійно змінних господарських 

умовах [7]. Калайтан Т.В. дотримується думки, що контролінг – це сукупність  

методів  і  процедур  із координації  обліку, контролю,  аналізу,  планування  з  



 

метою інформаційно-консультаційного забезпечення управлінських рішень [8]. 

Івата В.В. дає наступне визначення: контролінг – підсистема  управління  

підприємством  з метою надання підтримки та допомоги керівнику. Концепція  

управління підприємством, орієнтована  на  ефективне  і  довгострокове 

функціонування в сучасному економічному середовищі [9]. Зоріна О.А. 

визначає, що контролінг –  це  спеціальна  саморегулююча  система методів  і  

інструментів,  яка спрямована  на  функціональну  підтримку менеджменту  

підприємства  і  включає  інформаційне забезпечення, планування, 

координацію, контроль, аналіз і внутрішній консалтинг [10]. Варфоломєєва 

К.О. вважає, що контролінг є інформаційно-регулюючою системою 

менеджменту, до складу якої входить методична й інструментальна база, 

математико-аналітичний  апарат  моделювання  й  прогнозування  для 

підтримки  функцій менеджменту, оцінки ситуації й прийняття управлінських  

рішень,  а також системою  підтримки  прийняття  рішень, орієнтованої  на  

сукупність можливостей підприємства й здатної адаптувати структуру системи 

управління підприємством до умов, що змінюються [11]. Рибак О.В. визначає 

контролінг як підсистему управління, яка вчасно забезпечує керівництво 

підприємства необхідною інформацією про зовнішнє та внутрішнє середовище, 

виконує функцію контролю, що охоплює усі сторони діяльності підприємства, а 

також виступає системою, яка являє собою синтез елементів обліку, аналізу, 

контролю та планування, що забезпечує прийняття управлінських рішень, 

націлених на підвищення результативності підприємства [12]. Таким чином, 

незважаючи на численні публікації з проблематики контролінгу і досі відсутнє 

чітке однозначне уявлення про суть поняття «контролінг», а це є важливим 

аспектом, так як на саме на визначенні має ґрунтуватися теоретико-методичні 

основи щодо впровадження контролінгу у практику господарювання 

підприємств. Для визначення чи існує залежність підходів до визначення 

сутності контролінгу від часу було здійснено дослідження мінливості підходів 

більше ніж сімнадцяти вчених та фахівців до визначення сутності контролінгу 

на протязі останніх дванадцяти років (табл.1, табл.2). 



 

Таблиця 1 

Еволюція підходів до визначення сутності поняття «Контролінг» 
Автори Рік вида 

ння 
Зміст визначення поняття контролінг 

1 2 3 
Манн Р., 

Майер Е.М. 
[1] 1992 

Контролінг – це система управління процесом досягнення 
кінцевих цілей і діяльності підприємства, тобто в економічному 
відношенні , умовно кажучи, це система управління прибутком 
підприємства. 

Майер Е. 
[13] 1993 

Під контролінгом необхідно розуміти керівну концепцію 
ефективного управління фірмою і забезпечення її довгострокового 
існування. 

Градов О.П. 
[14] 1996 

Контролінг – це управління майбутнім для забезпечення 
довгострокового та успішного функціонування підприємства та 
його структурних одиниць. 

Хан Д. 
[2] 1997 Контролінг є системою інтегрованого інформаційного 

забезпечення, планування і контролю діяльності підприємства. 
Пушкар М.С. 

[3] 1997 

Контролінг – це інтегрована функція логістики і контролінгу в 
управлінні підприємством, і визначається як сукупність процедур, 
що забезпечують ефективне оперативне і стратегічне планування 
та  контроль. 

Райзберг 
Б.А. [15] 1999 

 

Контролінг –інструмент планування і обліку, аналізу стану справ  
для  ухвалення  рішень  на базі  комп’ютеризованої  системи  
збору  і обробки інформації на підприємстві, фірмі. 

Ананькина 
О.А., 

Данилочкин 
С В. [16] 

2003 

Контролінг – є складною конструкцією, що об’єднує в собі такі 
різні елементи, як встановлення цілей, планування, облік, 
контроль, аналіз, управління інформаційними потоками і 
вироблення рекомендацій для ухвалення управлінських рішень. 

Фольмут 
Х.Й. 
[4] 

2003  
Контролінг – цілісна концепція економічного управління 
підприємством, що спрямована на виявлення всіх шансів і 
ризиків, що пов’язані з отриманням прибутку в умовах ринку. 

Петренко 
С.М. 
[17] 

 
2004 

Система  контролінгу- це синтез елементів  обліку, аналізу, 
контролю, планування, реалізація  яких  забезпечує  вироблення  
альтернативних підходів  при  здійсненні  оперативного  і  
стратегічного  управління процесом досягнення кінцевої мети і 
результатів діяльності підприємства. 

Дайле А. 
[5] 

 
2005 

Контролінг - це процес, що розуміється як оволодіння 
економічною ситуацією на підприємстві. 

Шульга Н.П. 
[18] 

 
2006 

Конролінг – це сервісна підтримка визначених трьох площин 
управління(портфельного, процесного та композиційного), які між 
собою мають прямі та зворотні зв’зки. 

Романова М. 
[6] 

 

 
2008 

Контролінг – це синтез методів та інструментів, які 
використовуються в теорії м менеджменту, логістики, 
бухгалтерського обліку та адаптованих до умов ринку. 

Калайтан Т. 

В. [8] 

2009 Контролінг – сукупність методів і процедур із координації  обліку, 
контролю, аналізу, планування з метою інформаційно-
консультаційного забезпечення управлінських рішень. 

 



 

1 2 3 
Івата  

В.В. [9] 
 

2009 

 

Контролінг – підсистема управління підприємством з метою 
надання підтримки та допомоги керівнику. Концепція управління 
підприємством, орієнтована на ефективне і довгострокове 
функціонування в сучасному економічному середовищі. 

Зоріна О.А. 
[10] 

 

2010 Контролінг –  це  спеціальна саморегулююча  система методів і  
інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку 
менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, 
планування, координацію, контроль, аналіз і внутрішній 
консалтинг. 

Варфоломєєва
К.О. [11] 

 

2010 Контролінг є інформаційно-регулюючою  системою менеджменту, 
до складу якої входить методична й інструментальна база, 
математико-аналітичний  апарат  моделювання  й  прогнозування  
для підтримки  функцій  менеджменту,  оцінки  ситуації  й  
прийняття управлінських  рішень,  а  також  системою  підтримки  
прийняття рішень, орієнтованої на сукупність можливостей  
підприємства й здатної адаптувати структуру системи  управління  
підприємством  до  умов,  що змінюються. 

Рибак О.В. 
[12] 

 

2014 Контролінг - підсистема управління, яка вчасно забезпечує 
керівництво підприємства необхідною інформацією про зовнішнє 
та внутрішнє середовище, виконує функцію контролю, що 
охоплює усі сторони діяльності підприємства, а також виступає 
системою, яка являє собою синтез елементів обліку, аналізу, 
контролю та планування, що забезпечує прийняття управлінських 
рішень, націлених на підвищення результативності підприємства. 

 

Користуючись попередньою таблицею та іншими джерелами існуючі 

підходи до визначення контролінгу було поділено на десять різновидів(табл. 2). 

Таблиця 1.2 

Ретроспективний морфологічний аналіз визначення сутності поняття 

«Контролінг» 
№ Категорія Визначення Рік Автор 
1 2 3 4 5 
1.  

 
 
 
 
 

Система 

1. система управління процесом досягнення 
кінцевих цілей і діяльності підприємства, 
тобто в економічному відношенні , умовно 
кажучи, це система управління прибутком 
підприємства. 
2. система інтегрованого інформаційного 
забезпечення, планування і контролю 
підприємства. 
3. спеціальна саморегулююча  система 
методів і  інструментів, яка спрямована на 
функціональну підтримку менеджменту 
підприємства і включає інформаційне 
забезпечення, планування, координацію, 
контроль, аналіз і внутрішній консалтинг 

1992 
 
 
 
 
 

1997 
 
 
 
 
 

2010 

Манн Р., Майер 
Е.М. 
[1] 

 
 
 

Хан Д. 
[2] 

 
 
 
 

Зоріна О.А.  
[10] 



 

1 2 3 4 5 
1.  

 
 
 
 

Система 

4. інформаційно-регулююча система 
менеджменту, до складу якої входить методична 
й інструментальна база, математико-
аналітичний апарат моделювання й 
прогнозування  для підтримки функцій 
менеджменту,  оцінки  ситуації  й  прийняття 
управлінських  рішень, а також система  
підтримки  прийняття рішень, орієнтована на 
сукупність можливостей  підприємства й здатна 
адаптувати структуру системи  управління 
підприємством  до  умов,  що змінюються. 

 
 
 
 
 

2010 

 
 
 
 
 

Варфоломєєва 
К.О.  
[11] 

 

2.  
 

Концепція 

1. концепція ефективного управління фірмою 
і забезпечення її довгострокового існування. 
2. цілісна концепція економічного управління 
підприємством, що спрямована на виявлення 
всіх шансів і ризиків, що пов’язані з 
отриманням прибутку в умовах ринку. 

1993 
 
 
 

2003 

Майер Е. 
[13] 

 
Фольмут 

Х. Й. 
[4] 

3.  
Управління 

1. управління майбутнім для забезпечення 
довгострокового та успішного 
функціонування підприємства. 

1996 Градов А.П. 
 

[14] 
4.  

 
Функція 

1. функція логістики і контролінгу в 
управлінні підприємством, і визначається як 
сукупність процедур, що забезпечують 
ефективне оперативне і стратегічне 
планування та  контроль. 

1997 Пушкар М.С. 
[3] 

5.  
 

Інструмент 

1. інструмент планування і обліку, аналізу 
стану справ  для  ухвалення  рішень  на базі  
комп’ютеризованої  системи  збору  і обробки 
інформації на підприємстві, фірмі. 

1999 Райзберг 
Б. А. 
[15] 

6.  
 
 

Конструкція 

1. складна конструкція, що об’єднує в собі 
такі різні елементи, як встановлення цілей, 
планування, облік, контроль, аналіз, 
управління інформаційними потоками і 
вироблення рекомендацій для ухвалення 
управлінських рішень. 

2003 Ананькина Е.А., 
Данилочкин 

С. В., 
[16] 

7.  
 
 
 
 

Синтез 

1. синтез елементів  обліку, аналізу, контролю, 
планування, реалізація  яких  забезпечує  
вироблення  альтернативних підходів  при  
здійсненні  оперативного  і  стратегічного  
управління процесом досягнення кінцевої мети і 
результатів діяльності підприємства. 
2. синтез методів та інструментів, які 
використовуються в теорії м менеджменту, 
логістики, бухгалтерського обліку та 
адаптованих до умов ринку. 
3. сукупність методів і процедур із координації  
обліку, контролю, аналізу, планування з метою 
інформаційно-консультаційного забезпечення 
управлінських рішень. 

2004 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 

2009 
 

Петренко 
С. М. 
[17] 

 
 
 
 
 

Романова М. 
[6] 

 
 

Калайтан Т. В. 
[8] 

 



 

1 2 3 4 5 
8.  

Процес 
1. процес, що розуміється як оволодіння 
економічною ситуацією на підприємств. 

 
2005 

Дайле А. 
[5] 

 
9. 

Сервісна 
підтримка 

1. сервісна підтримка визначених трьох 
площин управління (портфельного, 
процесного та композиційного), які між 
собою мають прямі та зворотні зв’язки. 

2006 Шульга Н. П. 
[18] 

 
 

10. Підсистема 1. підсистема управління підприємством з 
метою надання підтримки та допомоги 
керівнику. Концепція управління 
підприємством, орієнтована на ефективне і 
довгострокове функціонування в сучасному 
економічному середовищі. 
2. підсистема управління, яка вчасно 
забезпечує керівництво підприємства 
необхідною інформацією про зовнішнє та 
внутрішнє середовище, виконує функцію 
контролю, що охоплює усі сторони діяльності 
підприємства, а також виступає системою, 
яка являє собою синтез елементів обліку, 
аналізу, контролю та планування, що 
забезпечує прийняття управлінських рішень, 
націлених на підвищення результативності 
підприємства. 

2009 
 
 
 
 
 

2014 

Івата  
В.В. [9] 

 
 
 
 

Рибак О.В. 
[12] 

 

 

Згідно одержаним результатам дослідження (табл.2) контролінг на протязі 

останніх дванадцяти років розглядається з точки зору десяти підходів як: або 

система, або концепція, або управління, або функція, або інструмент, або 

конструкція, або синтез, або процес, або сервісна підтримка та або підсистема. 

За останні  сім років контролінг розглядається або як система або як 

підсистема. На погляд автора контролінг доцільно розглядати як підсистему, 

тобто складову системи управління підприємством в цілому, що забезпечує 

його довготривале існування, але для більш точного визначення сутності цього 

поняття необхідно мати чітке уявлення про принципи та функції контролінгу, 

оскільки вона повинна відповідати останнім. 

 

2. Основні принципи контролінгу 

Принципами вважаються загальні вимоги до побудови теорії, 

сформульовані як первинна основа сукупності фактів. Під принципами 

контролінгу розуміються загальні вимоги до побудови контролінгу на 



 

підприємстві згідно його економічної сутності. Для досягнення поставленої 

мети підприємству необхідно керуватися відповідними принципами 

контролінгу. Отже, необхідно визначитися яким саме. Результати 

порівняльного аналізу п’ятнадцяти поглядів щодо існуючих підходів до 

визначення принципів контролінгу [16,18-31] представлені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Порівняльний аналіз підходів до виділення принципів контролінгу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Своєчасності х   х х  х х х х    х  53 
2 Документування х      х х х х х     40 
3 Регулярності    х       х  х   20 
4 Інтегрованості           х х х   20 
5 Руху і стійкості        х х     х  20 
6 Що визначають 

направлення 
подальшого 
розвитку системи 

х х              13 

7 Релевантності    х           х 13 
8 Стратегічної 

свідомості 
х         х      13 

9 Комплексного 
підходу 

    х       х    13 

10 Стратегічного 
мислення 

х         х      13 

11 Стандартизації            х х   13 
12 Ефективності           х х    13 
13 Руху й гальмування х         х      13 
14 Рівноваги            х х   13 
15 Що характеризують 

вимоги до 
формування системи 
контролінгу окремої 
організації 

х х              13 

16 Орієнтації на 
майбутнє 

    х           7 

17 Раціональності, 
об'єктивності 

    х           7 

18 Системності      х          7 
19 Неперервності      х          7 
20 Цілеспрямованості      х          7 
21 Оперативності      х          7 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
22 Адаптивності      х          7 
23 Простоти та 

прозорості 
     х          7 

24 Економічності      х          7 
26 Регламентації      х          7 
27 Саморозвитку      х          7 
28 Автоматизації      х          7 
29 Задоволення 

потреб 
      х         7 

30 Порівнянності 
альтернатив 

      х         7 

31 Зіставлення 
результатів і витрат 

      х         7 

32 Багатокритеріальног
о вибору 

      х         7 

33 Врахування 
невизначеності 

      х         7 

34 Функціональності       х         7 
35 Розвитку       х         7 
36 Визначення мети        х        7 
37 Управління цілями        х        7 
38 Досягнення цілей        х        7 
39 Стратегічного 

мислення 
       х        7 

40 Регулятивності            х    7 
41 Корисності    х            7 
42 Зрозумілості    х            7 
43 Визначають вимоги 

до формування 
системи контролінгу 
персоналу 

  х             7 

44 Прозорості  х              7 
45 Гнучкості побудови            х    7 

46 Простоти побудови            х    7 
47 Повноти    х            7 
48 Позитивності               х 7 
49 Технологічності               х 7 
50 Відповідності цілям               х 7 
51 Ієрархічності             х   7 
52 Структурності             х   7 
53 Цілісності             х   7 
54 Збалансованості             х   7 
55 Цілеспрямованості             х   7 
56 Стратегічної 

орієнтації 
            х   7 

57 Зворотнього зв'язку               х 7 
Всього 6 2 2 6 5 12 9 7 3 4 5 8 10 3 5  

 



 

Таким чином згідно даних табл. 3 єдності думок щодо визначення 

принципів контролінгу не існує, але по деяким принципам єдність існує: 

принцип своєчасності (відсоток співпадіння 53%), документування (відсоток 

співпадіння 40%), регулярності (відсоток співпадіння 20%), інтегрованості 

(відсоток співпадіння 20%) та принцип руху і стійкості (відсоток співпадіння 

20%). Саме ці принципи на думку автора можна розглядати як основні, сутність 

обраних принципів представлено у табл. 4. 

Таблиця 4 

Основні принципи контролінгу  
Назва принципу Сутність 

Своєчасність Полягає у реагуванні на зміну середовища на основі слабких 
сигналів про можливу загрозу існуванню підприємства. 

Документування Передбачає документальну фіксацію інформації контролінгу. 

Регулярності Відображає не тільки проміжки часу, а й етапи процесів і точки 
контролю. 

 

Інтегрованості 

Система контролінгу повинна бути повністю інтегрована в 
систему менеджменту та систему контролю. Тобто стандарти 
даних, упроваджені в контрольних процедурах, повинні 
збігатися зі стандартами даних, що використовуються на інших 
ділянках управління. 

Руху і стійкості Означає об'єктивний спосіб існування матерії. 
 

Отже, автором були проаналізовані погляди багатьох науковців стосовно 

принципів контролінгу та обрані кілька з них, які є узагальнюючими, 

основними та ураховуючими думки усіх провідних спеціалістів. Таким чином, в 

результаті проведеного дослідження було обґрунтовано перелік основних 

принципів впровадження контролінгу на підприємстві та визначено сутність 

кожного. Саме цих принципів необхідно дотримуватися при впровадженні 

контролінгу на підприємстві незалежно від специфіки діяльності, яку вони 

здійснюють. 

 

3. Функції контролінгу 



 

Серед фахівців, що займаються проблемами контролінгу, немає чіткої і 

єдиної думки щодо функцій контролінгу, головним аргументом при виділенні 

комплексу функцій контролінгу є суть його концепції та його мета [17].  

Петренко С.М. (2004 р.) зупиняється на п'яти функціях контролінгу: 

інформаційна, аналітична, обліково - контрольна, коментуюча та функція 

планування [17]. Інформаційна – виявляється у виробленні контролінгової 

інформації для управління за допомогою трансформації даних, що поступають 

у відділ контролінгу. Аналітична – виявляється у розробці основних 

підконтрольних показників, що дозволяють оцінити ефективність роботи 

підприємства у визначенні ступеня впливу різних чинників на величину 

кінцевого результату.  Планування – полягає у координації окремих 

виробничих планів по відношенню до загального плану в межах як 

короткострокового так і довгострокового планування, складання бюджету, 

вироблення планової і цінової інформації. Обліково – контрольна – 

використовується при зіставленні планових і фактичних величин для 

вимірювання ступеня досягнення мети. Коментуюча – ( специфічна функція 

контролінгу) полягає у розробці широкого спектру можливих шляхів реалізації 

намічених цілей з обґрунтування та коментарями кожного. 

Млинко І.Б. (2006 р.) дотримуються тієї точки зору, що контролінгу 

притаманні п’ять функцій, але якісний склад дещо інший: інформаційна, 

обліково-контролююча, аналітична, координаційна та регулююча [32]. 

Інформаційна – передбачає створення інформаційної системи на підприємстві 

для раціоналізації та оптимізації управлінських рішень, шляхом надання 

актуальної, своєчасної та вичерпної інформації. Обліково-контролююча - 

реалізується через вчасне виявлення відхилень від запланованих кількісних та 

якісних показників діяльності. Аналітична - забезпечує менеджерів вищої ланки 

управління аналітичною базою, підготовленою контролерами, яка необхідна 

для прийняття управлінських рішень. Координаційна - реалізується через 

координацію дій усіх функціональних підрозділів підприємства на досягнення 

єдиної мети. Регулююча - передбачає розробку пропозицій для досягнення 



 

намічених показників і результатів, або корекцію планів у випадку не 

можливості усунення перешкод для їх реалізації. 

Давидович І.Є. (2008 р.) виділяє дві функції контролінгу: сервісна та 

управлінська [33]. Сервісна - полягає у наданні необхідної інформації для 

управління. Управлінська - 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.  

Шешукова Т.Г., Гуляєва О.Л. (2008 р.) в якості функцій контролінгу 

розглядають п’ять функцій. Цілеспрямована, що включає координацію 

постановки та досягнення оперативних та стратегічних цілей організації. 

Інтеграційна, що полягає в посиленні взаємодії підсистем управління та 

забезпеченні стійкості системи управління. Сервісна, що передбачає підтримку 

керівництва при прийнятті рішень, в тому числі шляхом відповідного 

інформаційного забезпечення. Реагуюча, що полягає в забезпеченні 

адекватного реагування підприємства на зміни у зовнішньому середовищі та 

адаптації до них. Координаційна, що охоплює координацію між та внутрі 

підсистем управління підприємством [36]. 

Теплякова Т.Ю. (2010 р.) виділяє три функції контролінгу такі як: сервісна, 

керуюча та внутрішнього контролю [34]. Корольова Л.П. (2013 р.) виділяє такі 

найголовніші функції контролінгу: стежача, функція інтеграції процесів 

планування, сервісна та розвитку управління [35]. Стежача -  передбачає 

безперервний моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства на основі системи підконтрольних  показників, ряду методик 

обліку, аналізу та контролю. Функція інтеграції процесів планування, 

контролю, інформаційного забезпечення та організаційних змін в загальну 

інформаційну систему управління підприємством, участь в її проектуванні та 

підтримка. Сервісна – передбачає комплексну, системно-інтегровану підтримку 

всіх функцій та процесу управління інформаційного, аналітичного характеру. 



 

Розвитку управління  -передбачає забезпечення раціональності та постійного 

оновлення використовуваних методів і інструментів управління. 

Рибак О. В. (2014 р.) виділяє наступні функції контролінгу: облік, 

планування, контроль і регулювання, аналіз, інформаційно-аналітичне 

забезпечення, координування, консультування та прогнозування [12]. 

Кількісний та якісний склад функцій контролінгу залежить від умов 

функціонування підприємства, які постійно змінюються. Кожен з фахівців 

вивів своє бачення стосовно класифікаційних ознак функцій контролінгу. 

Виходячи з сутності функцій контролінгу, що пропонуються різними 

фахівцями, було здійснено порівняльний аналіз існуючих поглядів [12,17,19,32-

36] щодо кількісного та якісного складу переліку функцій контролінгу (табл. 5) 

Таблиця 5 

Порівняльний аналіз підходів до виділення функцій контролінгу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Інформаційна (сервісна) х х х  х х х х 88 
2. Коментуюча (сервісна, консультування)    х х х  х 50 
3. Аналітична х    х х  х 50 
4. Обліково-контрольна х    х х  х 50 
5. Координаційна х      х х 38 
6. Планування      х  х 25 
7. Керуюча (управлінська)  х х      25 
8. Контрольна   х      13 
9. Стежача    х     13 
10. Інтеграції процесів    х     13 
11. Розвитку управління    х     13 
12. Регулююча х       х 13 
13. Інтеграційна       х  13 
14. Цілеспрямована       х  13 
15. Реагуюча       х  13 
16. Прогнозування        х 13 
Всього 5 2 3 4 4 5 5 8  

 



 

В середньому дослідниками розглядається п’ять функцій контролінгу. 

Співпадіння думок від 50% склали за чотирма функціями: інформаційна 

(співпадіння 88 %), коментуюча (співпадіння 50 %), аналітична (співпадіння 50 

%), обліково-контрольна (співпадіння 50%). З координування та планування 

відсоток співпадіння складає лише відповідно тридцять вісім та двадцять п’ять 

відсотків, але на погляд автора досягнути цілі неможливо без планування  та 

координування тому їх теж необхідно розглядати як основні. Крім аналізу і 

констатації поточного положення справ, на підприємстві повинна проводитися 

робота з покращення економічної діяльності, тобто повинен йти «процес 

безперервних покращень», тому доцільно додати функцію розвитку. Таким 

чином автором визначено, що при організації впровадження контролінгу на 

підприємстві необхідно забезпечити виконання сьомі функцій контролінгу: 

- інформаційної, що виявляється у підготовці інформації для управління, за 

допомогою трансформації даних, які надходять у відділ контролінгу; 

- аналітичної, що полягає у розробці основних підконтрольних показників, 

які дозволяють оцінити ефективність роботи підприємства; 

- планування, що полягає у координації окремих виробничих планів по 

відношенню до загального плану в межах як короткострокового, так і 

довгострокового планування, складання бюджету, вироблення планової і 

цільової інформації; 

- обліково-контрольна, що використовується при зіставленні планових і 

фактичних величин для вимірювання і оцінки ступеня досягнення мети, вста-

новлення допустимих меж відхилень від заданих параметрів, інтерпретації 

причин відхилень і виробленню пропозицій для їх зменшення [17]; 

- координаційна, що реалізується через координацію дій усіх 

функціональних підрозділів підприємства на досягнення єдиної мети [32]; 

- коментуюча (специфічна функція контролінгу) суть якої полягає в 

виробці широкого спектру можливих шляхів реалізації намічених цілей з 

обґрунтуванням та коментаріями кожного [17]; 



 

- розвитку (специфічна функція контролінгу, що передбачає здійснення 

процесу безперервних покращень в підприємстві. 

Отже у проведеному дослідженні одержав подальший розвиток перелік 

функцій контролінгу шляхом додавання функції розвитку. 

На підставі визначених основних принципів контролінгу та його функцій 

були сформовані наступні вимоги щодо визначення сутності поняття 

«Контролінг»: 

1. Можливість передбачення перспективи розвитку підприємства та 

миттєве  прийняття стратегічного рішення, що сприятиме виконанню основного 

принципу контролінгу «сьогодні роботи те, про що інші завтра будуть тільки 

думати». 

2. Урахування всіх основних функцій контролінгу: інформаційна, 

аналітична, обліково-контролююча, координаційна, планування, коментуча та 

розвитку. 

3. Орієнтованість на досягнення стратегічних та тактичних цілей. 

4. Урахування орієнтованості на передбачення майбутнього. 

5. Забезпечення безперервного системного удосконалення роботи 

підприємства. 

6. Можливість регулярно порівнювати планові показники з фактичними, 

оперативно впливати на ситуацію та своєчасно реагувати у разі наявності 

значних відхилень. 

7. Урахування необхідності створення релевантної інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

Таким чином під контролінгом пропонується розуміти – підсистему 

управління підприємством, що координує підсистеми інформаційного 

забезпечення, обліково-контрольну, аналітичну, планування та мотивації на 

комплексну реалізацію специфічних функцій: коментуючої та розвитку, які 

забезпечують управління процесом досягнення як оперативних так і 

стратегічних цілей підприємства і орієнтацію на майбутній розвиток шляхом 

безперервного системного удосконалення роботи підприємства, що є 



 

передумовою запобігання кризи та довгострокового існування на ринку. На 

підставі систематизації існуючих підходів до розуміння сутності поняття 

контролінг як із змістового боку, так і еволюційного, використання переваг 

існуючих визначень та усунення недоробок одержала подальший розвиток 

сутність поняття «Контролінг», яка на відміну від існуючих ураховує, по-

перше, виконання всіх функцій контролінгу, по-друге, орієнтацію на майбутній 

розвиток шляхом безперервного системного удосконалення роботи 

підприємства. 

 

Висновки 

В результаті проведених досліджень були отримані наступні результати: 

- під контролінгом пропонується розуміти підсистему управління 

підприємством, що координує підсистеми інформаційного забезпечення, 

обліково-контрольну, аналітичну, планування та мотивації на комплексну 

реалізацію специфічних функцій: коментуючої та розвитку, які забезпечують 

управління процесом досягнення як оперативних так і стратегічних цілей 

підприємства і орієнтацію на майбутній розвиток шляхом безперервного 

системного удосконалення роботи підприємства, що є передумовою 

запобігання кризи та довгострокового існування на ринку. Таким чином 

одержала подальший розвиток сутність поняття «Контролінг», яка на відміну 

від існуючих ураховує, по-перше, виконання всіх функцій контролінгу, по-

друге, орієнтацію на майбутній розвиток шляхом безперервного системного 

удосконалення роботи підприємства; 

- обґрунтовано перелік основних принципів впровадження контролінгу на 

підприємстві та визначено сутність кожного. Саме цих принципів необхідно 

дотримуватися при впровадженні контролінгу на підприємстві незалежно від 

специфіки діяльності, яку вони здійснюють: своєчасність, документування, 

регулярності, інтегрованості, руху і стійкості; 

- одержав подальший розвиток перелік функцій контролінгу шляхом 

додавання функції розвитку, всього запропоновано використовувати сім 



 

функцій: інформаційна, аналітична, обліково-контролююча, координаційна, 

планування, коментуча та розвитку, також було розкрито сутність та 

призначення кожної з запропонованих функцій контролінгу. 

Формування та впровадження контролінгу в підприємстві згідно 

уточненим методичним основам дозволить створити умови для безкризової 

роботи підприємства в мінливому загальному середовищі підприємства, 

раціонального використання його фінансових ресурсів та в цілому підвищити 

ефективність системи управління підприємством. 
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