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В статье рассматривается и исследуется значение 

эффективно построенной системы финансового 

контролинга для процесса разработки и реализации 

финансовой стратегии предприятия.

The importance of the effectively built system of financial 

controlling for development and realization of financial strategy

of enterprise process is consider and probed in the article.

Постановка проблеми

В сьогоднішніх ринкових умо�
вах для забезпечення прибутко�
вості і рентабельності підприєм�
ства, для стабільності його діяль�
ності та можливостей розвитку
в довгостроковій перспективі
необхідно детально розробити
фінансову стратегію підприємст�
ва, ефективна реалізація якої
допоможе підприємству підви�
щити свою фінансову стійкість,
платоспроможність та інвести�
ційну привабливість.

Фінансова стратегія дозво�
ляє підприємству реально оці�
нити свої фінансові можливості
та забезпечити максимальне
використання внутрішнього по�
тенціалу.

Аналіз попередніх 

досліджень

Процес розробки фінансової
стратегії має складатися з таких
взаємозв’язаних етапів, як аналіз
діючої загальної і функціональ�
ної (фінансової) стратегії, поста�
новка цілей і завдань фінансової
стратегії, аналіз і оцінка зов�
нішнього і внутрішнього фінан�

сового середовища та фінансо�
вого потенціалу підприємства,
вибір критеріїв оптимізації фі�
нансової діяльності, оцінка стра�
тегічних альтернатив, вибір
найбільш перспективної фінан�
сової стратегії, її реалізація, ко�
регування фінансової стратегії
та фінансовий контролінг стра�
тегічних фінансових рішень.

Тобто останнім етапом роз�
робки і реалізації фінансової
стратегії є фінансовий контро�
лінг, основним завданням якого
є забезпечення відповідності
прийнятих положень фінансової
стратегії з тими положеннями,
що реально можуть бути реалі�
зовані, виявлення в розробленій
стратегії можливих помилок
і недоліків та забезпечення до�
сягнення поставлених цілей.

До завдань даного етапу від�
носиться контролінг ефективно�
сті реалізації стратегії та вста�
новлення ключових параметрів
зовнішнього та внутрішнього се�
редовища, які мають найбільший
вплив на діяльність підприємства.

Дослідженнями в галузі роз�
робки теорії та практики фінан�
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сового управління займалися
зарубіжні економісти М. Портер,
Р. Ансофф, П. Друкер, Ю. Бріг�
хем. Серед вітчизняних фахівців
варто виділити І. Бланка, В. Пас�
тухову, С. Покропивного, В. Ше�
лудько, Терещенка О. О., Собко�
ву Н. Д.

Мета роботи

Метою даного дослідження
є вивчення фінансового конт�
ролінгу стратегічних фінансових
рішень, який є одним з найваж�
ливіших етапів в процесі роз�
робки і реалізації фінансової
стратегії підприємства, а також
опрацювання та узагальнення
існуючого досвіду в даному на�
прямі.

Результати проведених 

досліджень

Стратегічним фінансовим кон�
тролем є організований підпри�
ємством процес перевірки ви�
конання і забезпечення реалі�
зації всіх стратегічних рішень
в області фінансової діяльності
з метою реалізації його ефек�
тивної фінансової стратегії. Тоб�
то в загальній системі контро�
лінгу, організованого на підпри�
ємстві, одним з центральних йо�
го блоків є саме фінансовий
контролінг.

В рамках стратегічного фі�
нансового контролінгу зусилля
підприємства концентруються
на виконанні таких основних
завдань, як визначення стра�
тегічних напрямів діяльності під�
приємства, стратегічних факто�
рів його успіху, стратегічних ці�
лей підприємства і розробка йо�
го фінансової стратегії [1].

Система фінансового контро�
лінгу на підприємстві базується
на певних принципах, основни�
ми з яких є:

1. Спрямованість системи
фінансового контролінгу на ре�
алізацію розробленої фінансо�
вої стратегії підприємства. 

Для того, щоб бути ефектив�
ним, фінансовий контролінг по�
винен носити стратегічний ха�
рактер, тобто відображати ос�
новні пріоритети фінансового
розвитку підприємства.

2. Багатофункціональність фі�
нансового контролінгу.

Він повинен забезпечувати
контроль реалізації пріоритет�
них показників фінансового роз�
витку не тільки по підприємству
в цілому, але і передбачати мож�
ливість порівняння контрольо�
ваних показників з середньога�
лузевими та забезпечити взаємо�
зв’язок фінансових показників
з іншими важливими показника�
ми господарської діяльності під�
приємства [2].

3. Орієнтованість фінансово�
го контролінгу на кількісні стан�
дарти.

Ефективність управлінських
дій контролінгу значно зростає,
якщо контрольовані стандарти
діяльності виражені конкретни�
ми кількісними показниками.
Це не означає, що контролінг
не повинен охоплювати якісні
аспекти — мова йде лише про
те, що ці якісні аспекти повинні
бути виражені в системі кількіс�
них стандартів, що виключить
різне їх тлумачення.

4. Відповідність методів фі�
нансового контролінгу специфі�
ці методів фінансового аналізу
і фінансового планування. 

В процесі організації вну�
трішнього фінансового контро�
лю необхідно орієнтуватися на всю
кількість раніше розглянутих си�
стем і методів фінансового пла�
нування і аналізу [3].



5. Своєчасність операцій кон�
тролінгу.

Ця своєчасність полягає
не у високій швидкості або час�
тоті здійснення контрольних
функцій, а у відповідності періо�
дів контрольних і коректуючих
дій періоду здійснення окремих
операцій, пов’язаних з форму�
ванням результатів фінансової
діяльності. Головна умова своє�
часності фінансового контролін�
гу полягає в тому, що він пови�
нен дозволяти усувати поточні
відхилення перш, ніж вони набу�
дуть серйозного характеру.

6. Гнучкість побудови конт�
ролінгу.

Фінансовий контролінг повинен
бути побудований з урахуванням
можливості пристосування до но�
вих фінансових інструментів, норм
і видів здійснення операційної,
інвестиційної і фінансової діяль�
ності та методів здійснення фінан�
сових операцій. Без достатнього
ступеню гнучкості система конт�
ролінгу не буде ефективною. 

7. Простота побудови конт�
ролінгу.

Надмірна складність побудо�
ви фінансового контролінгу мо�
же вимагати суттєвого збільшен�
ня потоку інформації для його
здійснення.

8. Економічність контролінгу. 
Витрати по здійсненню фінан�

сового контролінгу повинні бути
мінімізовані з позицій їх відповід�
ності ефекту цієї системи. Це оз�
начає, що обсяг витрат по організа�
ції контролінгу не повинен пере�
вищувати розміру його ефекту [4].

З урахуванням перерахова�
них принципів можна сформу�
вати систему фінансового конт�
ролінгу на підприємстві, яка за�
стосовується при розробці
та реалізації фінансової страте�

гії та повиннна будуватися за та�
кими основними етапами, як:

1. Визначення об’єкту конт�
ролінгу.

Об’єктом фінансового конт�
ролінгу є управлінські рішення
по основних аспектах фінансо�
вої діяльності підприємств.

2. Формування системи пріо�
ритетів контрольованих стра�
тегічних показників.

Вся система показників, які вхо�
дять у сферу фінансового контро�
лінгу, ранжується за значимістю.
Такий підхід до формування сис�
теми контрольованих показників
полегшує подальше пояснення
причин відхилення фактичних ве�
личин від передбачених постав�
леними завданнями [5].

3. Розробка системи кількіс�
них стандартів контролю.

Після того, як визначений
і проранжований перелік конт�
рольованих фінансових показни�
ків, виникає необхідність вста�
новлення кількісних стандартів
по кожному з них. Такі стандар�
ти можуть встановлюватися як
в абсолютних, так і у відносних
показниках. Крім того, такі кіль�
кісні стандарти можуть носити
стабільний характер. Стандар�
тами виступають цільові стра�
тегічні нормативи, показники
перспективних планів, система
державних або розроблених під�
приємством норм і нормативів. 

4. Побудова системи моніто�
рингу показників, які включа�
ються у фінансовий контролінг. 

Система моніторингу скла�
дає основу фінансового конт�
ролінгу, найважливішу частину
його механізму. Система фінан�
сового моніторингу являє со�
бою розроблений на підпри�
ємстві механізм постійного спо�
стереження за найважливішими
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показниками фінансової діяль�
ності, визначення розмірів від�
хилень фактичних результатів
від передбачених, і виявлення
причин цих відхилень.

5. Формування системи ал�
горитмів дій по усуненню відхи�
лень є завершальним етапом
побудови фінансового контро�
лінгу на підприємстві [6].

При ефективно побудованій
системі фінансового контролін�
гу на підприємстві досягається
максимальна ефективність його
показників в процесі реалізації
фінансової стратегії підприємст�
ва, оскільки його завершальним
етапом є здійснення (при необ�
хідності) коректування програми
його стратегічного фінансового
розвитку. Таке коректування мо�
же здійснюватися при несподі�
ваних змінах факторів зовнішньо�
го фінансового середовища,
що генерують істотні загрози
реалізації фінансової стратегії
і нейтралізувати які повною мі�
рою неможливо, при несподіва�
них змінах факторів зовнішньо�
го фінансового середовища,
що створюють достатньо вагомі
додаткові можливості фінансо�

вого розвитку підприємства,
при зростанні внутрішнього фі�
нансового потенціалу підпри�
ємства за рахунок додаткового
ефекту, отриманого в результаті
успішної реалізації стратегічних
змін, при внесенні істотних об’єк�
тивно обумовлених коректив
в мету фінансової та загальної еко�
номічної стратегії підприємства.

Висновки

Фінансовий контролінг є одним
з етапів, що мають надзвичайно
великий вплив на формування
етапів фінансової стратегії під�
приємства. Без ефективно роз�
робленої системи фінансового
контролінгу неможливо розро�
бити і реалізувати з максималь�
ним ефектом фінансову страте�
гію підприємства, так, як в рам�
ках стратегічного фінансового
контролінгу зусилля підприєм�
ства концентруються на вико�
нанні таких основних завдань,
як визначення стратегічних на�
прямів діяльності підприємства,
стратегічних факторів його успі�
ху, стратегічних цілей підприєм�
ства і розробка його фінансової
стратегії.
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