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НОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЕКОНОМІКИ  

 
Досліджено практичні аспекти контролінгу в Україні. Проведено аналіз посадових 

інструкцій фінансових контролерів на вітчизняних підприємствах. За результатами дослідження 

сформульовано професійні компетенції фінансового контролінгу. 

 

It is explored practical aspects of controlling in Ukraine. The analysis of posts instructions of 

financial inspectors is conducted on domestic enterprises. As a result of research professional 

jurisdictions of financial controlling are formulated. 

 

На сьогоднішній день в Україні спостерігається значне  відставання у використанні 

передових технологій управління фінансами реального сектора економіки. Це стосується 

як навчального процесу, так і науки і практики. Причому в питанні запровадження 

сучасних методів та інструментів управління фінансами практика досить часто 

випереджає вітчизняну науку та сферу підготовки кадрів.   

На наш погляд, таку ситуацію можна пояснити значним консерватизмом та хибними 

акцентами у розвитку фінансової науки, зокрема у сфері корпоративного сектора. У 

цьому контексті автор повністю поділяє думку проф. Федосова В.М.: „Доки ми 

сперечалися, що належить до фінансів, а що ні, які функції вони виконують, що  входить 

до складу фінансової системи і які характерні ознаки фінансових відносин, фінансова 

наука Заходу розробила передові технології управління фінансовими потоками та 

високоефективні методи фінансової діяльності. Фінансовий менеджмент і в теорії, і на 

практиці досяг відчутних висот” [5]. У переважній більшості наукових розробок, 

присвячених проблематиці управління фінансами в Україні, дослідження зводяться до 

аналізу їх авторами різних точок зору до трактування тієї чи іншої категорії, функцій, 

об’єктів, структури та обґрунтування на цій основі власної дефініції. Такого роду 

дослідження є надто поверховими і, як наслідок, мають формальний характер і низький 

рівень практичного значення. Досить виразною у цьому контексті є теза проф. Крупки 

М.І, який стверджує, що прогрес економічної науки й економічного життя передових 

країн ніби оминав Україну [3].  

Реальний сектор економіки вимагає розробки адекватного нинішнім реаліям 

інструментарію управління фінансами підприємств. Мова йде про ефективні інструменти 

управління ризиками, оцінки ефективності  діяльності компаній, профілактики 

фінансової кризи, залучення капіталу для фінансування інвестиційних проектів, 

нейтралізації конфліктів інтересів, що виникають між суб’єктами економічних відносин. 

Проблема полягає в  тому, що вітчизняна фінансова науки не лише не забезпечує 

практику новітніми інструментами, а навіть не в змозі належним чином доповнити та 

адаптувати до вітчизняних реалій  фінансовий інструментарій, який має значне 

поширення у економічно розвинених країнах.  



Необхідною передумовою застосування зазначених інструментів є налагодження 

ефективної інформаційно-комунікаційної політики підприємства із зовнішнім та 

внутрішнім середовищем. Над виконанням цього завдання  значною мірою  

концентруються зусилля служби контролінгу. Контролінг - це система інформаційної 

підтримки управлінських рішень, що передбачає інтеграцію методів та процедур з 

бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової 

діагностики, інформаційно-комунікаційної політики, управління ризиками та 

внутрішнього контролю, які в сукупності зорієнтовані на підвищення вартості компанії.   

Дослідження практики фінансового контролінгу в Україні,  організації підготовки 

фахівців у даній сфері, а також наукових напрацювань засвідчує значне відставання теорії 

від практики.  Тоді як бізнесові кола мають підвищений попит на фахівців з фінансового 

контролінгу, у вітчизняних наукових колах досі точаться гострі суперечки навколо питання 

«існує фінансовий контролінг чи ні?». Багато представників вітчизняної професури до цього 

часу користуються науковим багажем 20 річної давності. Це знаходить своє відображення в 

навчальних програмах, тематиках дипломних та дисертаційних робіт. Зрозуміло, що методи 

планування, фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, критерії 

оцінки ефективності діяльності, критерії прийняття фінансових та інвестиційних рішень 

сьогодні суттєво відрізняються від тих, які мали місце кілька десятиріч тому.    

 Серед окремих представників еліти української фінансової науки досить часто 

панує думка, «якщо я цього не знаю, значить цього немає і бути не може». І на цій 

простій підставі блокуються нові наукові розробки  та навчально-методичні програми.   

  Цим можна пояснити і відставання у підготовці відповідних фахівців. Так, провідні 

вітчизняні та зарубіжні компанії мають значну потребу у фахівцях з контролінгу. 

Водночас, в українських університетах до цього часу не створено жодної кафедри, яка  б 

на професійному рівні займалася проблематикою контролінгу, тоді як, наприклад, лише 

у німецькомовних країнах (Австрія, Німеччина, Швейцарія) загалом налічується більше 

70 кафедр, зорієнтованих на контролінг і, зокрема, на фінансовий контролінг.  

Проведений аналіз посадових інструкцій фінансових контролерів на вітчизняних 

підприємствах показує, що здебільшого на контролінг покладаються такі завдання, як 

стратегічне та оперативне планування; складання управлінських звітів (для керівництва, 

ради директорів, акціонерів);  аналіз та розробка пропозицій зі вдосконалення процедур 

фінансових операцій, систем управлінського та бухгалтерського обліку, з підвищення 

ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, застосування 

цін і тарифів, розрахунково-платіжної дисципліни; налагодження системи регулярного 

контролю і оцінки ризиків; методична підтримка менеджменту та провідних спеціалістів з 

оцінки ризиків, здійснення фінансових операцій та регламентів обліку.  Згідно з переліком 

вимог, на вітчизняних фінансових контролерів найчастіше покладаються обов’язки 

складання фінансової звітності згідно IFRS (МСФО) та ведення управлінського обліку – 

близько 70% випадків. Важливим завданнями контролінгу є також моніторинг періодичної 

фінансової звітності - 60% аналізованих підприємств. Для прикладу, підприємства США та 

Канади, перш за все, хочуть бачити в своєму штаті спеціалістів з ведення управлінського 

обліку та внутрішньої звітності - 80%, узгодження фінансової звітності  відповідно до US 

GAAP (Canadian) - 65%, представника для роботи з аудиторами, банками, 

страхувальниками, актуаріями та іншими учасниками фінансового ринку - 55%.  

Результати дослідження основних напрямків діяльності служб контролінгу на 

українських та російських підприємствах наведено в табл. 1.    

Таблиця 1 

Напрямки діяльності служб фінансового контролінгу у міжнародному порівнянні 



  Завдання та обов'язки фінансового контролера Україна, 

Росія, % 

1 Складання фінансової звітності згідно з IFRS (МСФО) 70 

2 Ведення управлінського обліку, складання  внутрішньої звітності 70 

3 Бюджетування 70 

4 Моніторинг фінансової звітності.  60 

5 Трансформація звітності, узгодження фінансової звітності у відповідності з 

GAAP (US, Canadian) 

45 

6 Управління процесом стратегічного планування та прогнозування 50 

7 Контролінг витрат та аналіз собівартості 55 

8 Аналіз відхилень, факторний аналіз 50 

9 Контроль та аудит системи обліку в компанії 45 

10 Ведення роботи з аудиторами, банками, страхувальниками, актуаріями та 

іншими учасниками фінансового ринку. 

45 

 

11 Управління дебіторською заборгованістю 30 

12 Варіаційний аналіз 40 

13 Аналіз інвестиційних проектів, оцінка ефективності проектів 25 

14 Розрахунок та прогнозування Cash Flow 50 

15 Участь у розробці і впровадженні системи управління ризиками 20 

16 Консолідація звітності  фінансової групи  10 

17 Податкове планування 15 

18 Аналіз ефективності діяльності співробітників 15 

19 Робота з аудиторськими компаніями 15 

20 Трансфертне ціноутворення 10 

21 Інші функції 20 

Аналізуючи сучасні тенденції у сфері інформаційного забезпечення фінансових 

рішень, слід враховувати положення Міжнародних стандартів  фінансової звітності 

(IFRS).  Згідно з IFRS, фінансова звітність підприємства має містити інформацію, яка є 

необхідною для оцінки інвесторами доцільності інвестування коштів з точки зору 

оптимізації співвідношення ризику та доходності. Водночас складання звітності за IFRS  

передбачає використання інформації управлінського обліку, зокрема планові розрахунки, 

показники управлінської звітності тощо. У міжнародній практиці такий прийом 

визначається як управлінський підхід до складання звітності (мanagement аpproach) [7]. 

Управлінський підхід полягає у тому, що внутрішня інформація, яка забезпечується та 

використовується контролінгом,  може бути використана також для цілей складання 

зовнішньої звітності. Іншими словами, інформація, яка готується контролінгом для 

керівництва підприємства, є релевантною і для інвесторів. Таким чином, міжнародні 

стандарти складання фінансової звітності передбачають певну гармонізацію 

бухгалтерського та управлінського обліку. У перспективі, в процеси гармонізації мають 

бути залучені системи стратегічного планування та бюджетування, управлінські звіти та 

рапорти, інструменти  управління витратами.  

Залежно від функціональних та організаційних особливостей, цілей та завдань 

контролінгу в науково-практичній літературі виокремлюють три його основні концепції 

[4]:  

- контролінг, зорієнтований на функцію контролю;  

- контролінг як функція координації;  

- контролінг як інформаційна функція.  

Враховуючи особливості організації фінансів підприємств в Україні,  

управлінського, податкового та фінансового обліку, з нашої точки зору, для вітчизняних 

суб'єктів  господарювання виправдана  модель контролінгу, сфокусована на розв’язанні  



проблеми інформаційного забезпечення та інтеграції різних ділянок фінансово-

економічної діяльності та управління нею.  

 Проведений аналіз посадових інструкцій фінансових контролерів на вітчизняних та 

зарубіжних підприємствах, де відповідні служби функціонують уже тривалий час, 

дослідження теоретичних концепцій у сфері контролінг дозволяє сформулювати такі 

професійні компетенції фінансового контролінгу:  

- застосування методів стратегічного управління витратами (таргет-

костінг, одно- та багатоступінчастий директ-костінг, АВС, бенчмаркінг, CVP-

аналіз, калькулювання вартості, створеної протягом життєвого циклу продукту);  

- координація та методичне забезпечення процесів розробки і реалізації 

фінансової стратегії підприємства на основі збалансованої системи показників 

(BSC); 

- здійснення організаційної та методичної підтримки бюджетування та 

бюджетного контролю на підприємстві; 

- управління вартістю підприємства, використовуючи сучасні 

інструменти формування та оцінювання доданої вартості, інтеграції 

інструментарію стратегічного управління витратами у вартісно-орієнтований 

фінансовий менеджмент;. 

- координація та інтеграція процесів управління в сфері розробок, 

закупівель, логістики, виробництва, продажу, фінансування; 

- забезпечення ефективної інформаційно-комунікаційної політики 

підприємства на ринку капіталів; 

- організаційне та методичне забезпечення управлінського обліку, 

трансфертного ціноутворення, реінжинірингу бізнес-процесів  на підприємстві; 

- постановка системи регулярного контролю і оцінки ризиків; методична 

підтримка менеджменту та провідних спеціалістів з оцінки ризиків, здійснення 

фінансових операцій та регламентів обліку.   

 Проблематика запровадження контролінгу в Україні є типовою для впровадження 

інших передових інструментів, методів, показників у сфері фінансового менеджменту. 

Це, зокрема, стосується методів фінансового аналізу та критеріїв оцінки ефективності 

діяльності підприємства в цілому, окремих структурних підрозділів, менеджменту та 

окремих працівників. Так, в теоретично-методичному забезпеченні   переважають 

традиційні методи аналізу з домінуванням традиційних показників рентабельності 

основної діяльності, фондовіддачі, оборотності тощо, які застосовувалися ще при  

аналізу діяльності державних підприємств СРСР. Водночас, майже повністю ігноруються 

економетричні методи та прийоми аналітики, показники cash-flow,  вартість залучення 

капіталу, показники ефективності орієнтовані на оцінку прирості вартості компанії 

(EVA, CVA, MVA) тощо.  

 Не дивно, що критерії Базель 2, введені як обов’язкові в більшості економічно 

розвинених країн світу, починаючи з 2007 року в українській банківській системі 

практично відсутні. Ці критерії, між іншим, передбачають перехід на прогресивні методи 

оцінки ризиків та кредитоспроможності на базі зовнішніх та внутрішніх рейтингів. 

Головна причина такої ситуації – відсутність належного теоретико-методичного 

забезпечення.   

 Ще один актуальний напрямок, який практично ігноруються вітчизняною 

фінасовою наукою та навчальним процесом – це інформаційно-комунікаційна політика 

на ринку капіталів (інвестор-рілейшнз). Зрозуміло, що від якості та ефективності подачі 

інформації залежать можливості залучення фінансових ресурсів на ринку капіталів, ціна 



цих ресурсів і вартість підприємства в цілому. В усьому світі інформаційно-

комунікаційна політика належить до компетенції управління фінансами, в українських 

же умовах цей серйозний напрямок фінансової роботи досить часто підмінюється 

технічною роботою та інформатикою. Практично ж,  ігнорується як такий.  Це можна 

віднести і до багатьох інших фінансових методів та інструментів. 
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