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1. Контроллинг: от теории до 

практики

Контроллинг –

инструмент, позволяющий 

оперативно получать и 

обрабатывать 

информацию, на основе 

которой принимаются 

оперативные и 

стратегические 

управленческие решения. 

Контроллинг занимает 

особое место в системе 

управления предприятием.



У053

П30 Петренко, С.Н. Контролинг : учебное пособие / С.Н. 

Петренко. - К. : Эльга; Ника-Центр, 2004. - 328 с.

Одно из первых учебно-
методических изданий, посвященное 
современной концепции управления 
бизнесом предприятия, в котором 
контроллинг рассматривается как новое 
направление организации учетно-
аналитической работы современного 
предприятия.

В книге освещается довольно 
сложный перечень вопросов, начиная от 
изложения сущности концепции 
контроллинга и завершая особенностями 
и перспективами развития контроллинга в 
бизнесе отечественного 
предпринимательства. 

Книга может быть полезной 
специалистам всех уровней управления, 
менеджерам, экономистам, бухгалтерам и 
необходима преподавателям, аспирантам 
и студентам экономических Вузов при 
изучении вопросов управленческого 
учета.



У053

К65 Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. 

Ананькина, Н.Г. Данилочкина, С.В. Данилочкин и др. ; под ред. 

Н.Г. Данилочкиной. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 279 с.

Книга посвящена контроллингу —
современной концепции управления 
деятельностью предприятия, 
координирующей и интегрирующей 
усилия различных служб и 
подразделений по достижению 
поставленных целей. Большое внимание 
уделено управлению прибылью 
предприятия, а также способам 
избежания банкротства и кризисных 
ситуаций. Рассмотрен весь комплекс 
вопросов, связанных с процессом 
реализации целей предприятия: 
планирование, разработка бюджетов, 
управленческий учет, анализ и контроль 
отклонений фактических результатов 
деятельности от плановых, выработка 
оптимальных управленческих решений. 
Для руководителей предприятий, 
сотрудников финансово-экономических 
служб предприятий, банков, 
инвестиционных компаний, а также для 
специалистов, аспирантов и студентов, 
изучающих экономику и менеджмент. 



У053

П58 Попова, Л.В. Контролинг : учеб. пособие для студ. обуч. по 

спец. "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" / Л.В. Попова, Р.Е. 

Исакова, Т.А. Головина. - М. : Дело и Сервис, 2003. - 192 с. : ил.

Контроллинг включает в себя текущий сбор и 
обработку информации для принятия управленческих 
решений, осуществление функций контроля 
отклонений фактических показателей деятельности 
предприятия от плановых, а также подготовку 
рекомендаций для принятия управленческих решений.
Дисциплина `Контроллинг` раскрывает современную 
концепцию управления деятельностью предприятия. 
В учебном пособии рассмотрен комплекс вопросов, 
связанных с анализом маркетинговых стратегий, 
оценкой эффективности инновационных проектов, 
анализом мотивации, управлением экономического 
роста на микроэкономическом уровне, маржинальным 
анализом, оценкой и анализом производительности 
труда, применением различных вариантов анализа 
затрат предприятия, процессом реализации целей 
фирмы на основе разработанного бизнес-плана.
Предлагаемое учебное пособие предназначено для 
студентов специальности 060500 `Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит`. Также оно может быть использовано 
студентами других экономических специальностей, 
преподавателями, аспирантами.



У053

К65 Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические 

основы построения контроллинга в организациях / А.М. 

Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фасько. - 2-е изд. - М. 

: Финансы и статистика, 2003. - 251 с.
Во 2 издании (1-е изд. в 1998) 

рассмотрены методологические и 
практические основы построения 
контроллинга в организациях. Особое 
внимание уделено задачам и инструментам 
контроллинга в таких областях деятельности, 
как инновации и инвестиции, маркетинг и 
логистика, финансирование и закупки. 
Описаны особенности реализации основных 
функций менеджмента - планирование, 
контроль, учет, анализ и выработка 
управленческих решений - в системе 
контроллинга. Изложены проблемы 
информационной и программной поддержки 
контроллинга. 

Для менеджеров и экономистов, 
работающих в различных сферах 
деятельности, преподавателей, аспирантов и 
студентов экономических вузов, а также для 
бизнесменов, стремящихся к эффективному 
управлению в бизнесе. 



У053

Д14 Дайле, А. Практика контроллинга : пер. с нем. / А. Дайле ; под 

ред. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. - М. : Финансы и 

статистика, 2003. - 335 с.

Одно из популярных немецких 
пособий по контроллингу, 
выдержавшее 11 изданий и широко 
применяемое в практической 
деятельности фирм и в бизнес-
образовании. Рассматриваются 
место, задачи и инструменты 
контроллинга как системы 
управления прибылью и 
практическая реализация функций 
контроллера. Содержатся 
многочисленные примеры из 
практики предприятий. 

Для руководителей и 
специалистов планово-
экономических и финансовых служб 
предприятий, преподавателей и 
студентов экономических вузов.



У053

С91        Сухарева, Л.А., Петренко, С.Н. Контроллинг - основа 

управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. - К. : 

Эльга; Ника-Центр, 2002. - 208 с.

Одно из первых изданий, 
посвященное современной 
концепции управления бизнесом 
предприятия, в котором 
контроллинг рассматривается как 
новое направление организации 
учетно-аналитической работы 
современного предприятия.

Книга может быть полезной 
специалистам всех уровней 
управления, менеджерам, 
экономистам, бухгалтерам и 
необходима преподователям, 
аспирантам и студентам 
экономических вузов при изучении 
вопросов управленческого учета.



У053

П60 Портна, О.В. Контролінг : навч. посібник / О.В. Портна. -

Львів : Магнолія 2006, 2008. - 240 с. : іл. + додатки. - (Вища освіта 

в Україні)

Навчальний посібник підготовлено 
відповідно до навчальної програми 
нормативної дисципліни “Контролінг”, яку 
включено до навчального плану підготовки 
бакалаврів з менеджменту.
У навчальному посібнику вміщено основні 
відомості про контролінг: його сутність, 
функції, види, основні завдання, місце у 
системі прийняття управлінських рішень з 
оптимізації “витрати – обсяг – прибуток”, 
організаційно-методичні основи 
формування та функціонування 
контролінгу на підприємстві. Матеріал 
кожного розділу містить необхідні 
теоретичні відомості, завдання для 
самостійної роботи, формулювання 
типових задач.

Посібник призначено для студентів 
економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. Може бути корисним 
економістам широкого профілю.



У053

Д13 Давидович, І.Є. Контролінг : навч. посібник для студ. вищих 

навч. закладів / І.Є. Давидович. - К. : Центр учбової літератури, 

2008. - 549 с. : іл.

Навчальний посібник підготовлено 
відповідно до типової програми 
нормативної дисципліни “Контролінг” 
для студентів спеціальності 
“Менеджмент організацій” напряму 
підготовки 0502 “Менеджмент”. Він 
охоплює усі теми, які передбачені 
типовою програмою. У ньому розглянуто 
суть контролінгу, його роль і значення в 
економічної діяльності підприємств, 
місце в системі управління. 
Охарактеризовані об’єкти контролінгу, 
його види та методичний інструментарій. 
Значна увага відведена організації 
управлінського обліку в системі 
контролінгу.

Рекомендується для студентів 
вищих навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальністю 
“Менеджмент організацій”, аспірантів, 
викладачів вузів економічного профілю



У053

Я47 Яковлєв, Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : 

навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / Ю.П. 

Яковлєв. - К. : Кондор, 2008. - 400 с. : іл.

У навчальному посібнику 
викладено основний зміст 
курсу контролінгу на базі 
інформаційних технологій. 
Розділи посібника включають 
обов’язкові теми 
нормативного курсу. У 
посібнику подано сучасні 
методи вітчизняного і 
закордонного досвіду в 
дослідженнях у сфері 
контролінгу. 

Рекомендується для 
викладачів і студентів 
економічних вузів і 
факультетів, слухачів курсів 
підвищення кваліфікації, а 
також для працівників 
підприємств і організацій. 



У053

П16 Панков, В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-

господарської діяльності підприємства : навч. посібник для 

студ. вищих навч. закладів / В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. 

Михайличенко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл.

У посібнику сутність 
контролінгу розкривається в 
функціональному аспекті. 
Актуальність саме такого погляду 
полягає в необхідності системного 
підходу до підприємства в цілому і 
до контролінгу як управлінської 
підсистеми. Це дозволяє створити у 
студентів системний погляд на 
сутність і зміст контролінгу як 
новітньої управлінської концепції 
ефективності. 

Навчально-методичний 
посібник розрахований на 
викладачів і студентів економічних 
спеціальностей, а також може бути 
корисним для спеціалістів всіх 
рівнів управління, менеджерів, 
економістів, бухгалтерів.



У053

К65          Контролінг - від теорії до реалізації на практиці : монографія 

/ В.В. Прохорова, Л.С. Мартюшева, Н.Ю. Петрусевич, Ю.В.   

Прохорова. - Харків : ВД "Інжек", 2006. - 200 с. : іл. + додатки

Одне з видань, яке поряд 
із зарубіжним досвідом у 
галузі контролінгу розкриває 
специфіку всебічного 
управління вітчизняними 
підприємствами за 
допомогою інструментарію 
контролінгу.

Книга може бути 
корисною для фахівців 
найвищого та середнього 
рівнів управління, а саме для 
менеджерів, керівників та 
фахівців фінансово-
облікового напрямку, 
викладачів, аспірантів і 
студентів економічних вузів.



У053

Ш48 Шепітко, Г.Ф. Контролінг : посібник для студ. екон. спец. усіх 

форм навчання / Г.Ф. Шепітко. - К. : Видавництво 

Європейського ун-ту, 2005. - 137 с. : іл.

У цьому навчально-

методичному посібнику у 

формі структурно-логічних 

схем розкривається 

основний зміст навчальної 

дисципліни. Матеріал 

викладається логічно, 

системно, цілісно. Чітко 

формулюються навчальні 

проблеми дисципліни, 

визначаються 

взаємозв'язки між темами і 

розділами. 



У053

П91        Пушкар, М.С. Контролінг - інформаційна підсистема 

стратегічного менеджменту : [монографія] / М.С. Пушкар, Р.М.      

Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 371 с.

Монографія присвячена 
дослідженню теоретичних та 
практичних аспектів 
контролінга - нового напряму 
в економічній науці, 
пов’язаного з формуванням 
інформаційних ресурсів для 
стратегічного управління 
розвитком підприємства. 

Монографія розрахована 
на керівників підприємств, 
економістів, науковців, 
магістрів та аспірантів 
економічних навчальних 
закладів.



2. Финансовый контроллинг

Финансовый 
контроллинг – это система 
контроля, которая 
обеспечивает концентрацию 
контрольных операций на 
самых важных сторонах 
финансовой деятельности 
предприятия, а также 
своевременное определение 
фактических отклонений ее 
результатов от 
запланированных и принятие 
быстрых управленческих 
решений, обеспечивающих 
ее нормализацию.



У053

Л82         Лубенченко, О.Е. Фінансовий контролінг суб'єктів 

господарювання : навч. посібник / О.Е. Лубенченко, Н.В. 

Акмаєва, І.Л. Чабаненко ; м-во освіти і науки України. ДонДТУ. 

- Алчевськ : ДонДТУ, 2010. - 118 с. : іл. + додатки

У навчальному посібнику 
розглядається орієнтація 
управлінського процесу на 
максимізацію прибутку та 
вартості капіталу власників при 
мінімізації ризику і збереженні 
ліквідності підприємства. 

Посібник надає студентам 
можливість заздалегідь 
підготуватися до семінарських 
занять, виконати завдання, 
проконтролювати свої знання. 

Рекомендується 
студентам, аспірантам та 
практичним робітникам 
підприємств



У053

І-23 Івахненков, С.В. Фінансовий контролінг: методи та 

інформаційні технології / С.В. Івахненков, О.В. Мелих. - К. : 

Знання, 2009. - 320 с. : іл. + додатки

Розглянуто ряд теоретичних та практичних 
питань, пов’язаних з процесом прийняття 
управлінських рішень у діяльності підприємств 
при застосуванні контролінгу. Детально 
досліджено історичний аспект розвитку 
контролінгу, уточнено понятійний апарат, 
висвітлено методику фінансового контролінгу, 
основні підходи до його автоматизації в 
діяльності підприємств. Проаналізовано 
загальнонаукові та загальноекономічні методи 
фінансового контролінгу. Запропоновано методи 
прийняття управлінських рішень за допомогою 
фінансового контролінгу. Значна увага приділена 
застосуванню моделювання, зокрема економіко-
математичних моделей фінансового контролінгу 
та моделей прийняття інвестиційних рішень. 
Описано завдання та функції, які виконує відділ 
контролінгу на підприємстві, охарактеризовано 
кваліфікаційні вимоги до працівників такої 
служби. 

Розраховано на економістів-практиків, 
науковців, викладачів та студентів економічних 
спеціальностей.



Корінєв, В.Л. Система фінансового контролінгу в умовах

маркетингової діяльності підприємства / В.Л. Корінєв // Держава та 

регіони. - Сер. Економіка та підприємництво. - 2012. - № 5. - С. 135-

139.

У статті розглянуто 

систему фінансового 
контролінгу на підприємстві як 
концепцію успішного управління 
фінансами. Проаналізовано 
сучасні проблеми впровадження 
та використання контролінгу в 
умовах маркетингової діяльності 
підприємства. Розроблено 
методичний підхід до 
впровадження системи 
фінансового контролінгу на 
підприємстві з урахуванням 
особливостей процесу реалізації 
його продукції на ринку.



3. Контроллинг внешнеэкономической 

деятельности

Контроллинг ВЭД – это 
функционально 
обособленное направление 
организационно-
управленческой 
деятельности на 
предприятии, связанное с 
формированием, 
интеграцией и координацией 
бизнес-процессов 
внешнеэкономической 
деятельности, направленных 
на обеспечение достижения 
предприятием плановых 
целей на международном 
рынке.
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Р98        Рябенко, Л.І. Контролінг зовнішньоекономічної діяльності : 

навч. посібник / Л.І. Рябенко, М.М. Шиков, І.С. Зайцев ; ДонДТУ. -

Алчевськ : ДонДТУ, 2012. - 236 с. : іл.

Навчальний посібник 
відповідає освітньо-професійній 
програмі за курсом “Контролінг 
зовнішньоекономічної 
діяльності”. У навчальному 
посібнику представлені 
методологічні основи створення 
контролінгу ЗЕД на підприємстві. 
У логічній послідовності 
викладені об’єкти контролінгу 
ЗЕД і система його обліку, 
планування ЗЕД і контроль 
операцій по виконанню бюджетів, 
запропонований інструмент 
оцінки відхилень і управління 
ЗЕД.

Для студентів спеціальності 
“Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності”



Колесникова, И.Э. Логическая система распознавания ситуаций в 

системе контроллинга ВЭД / И.Э. Колесникова, Н.Н. Шиков // Сборник 

научных работ студентов ДонГТУ. - Вып. 5. - Ч. 2 . - 2012 . - 368 с. : ил. -

С. 150-157.

Статья раскрывает 

самый эффективный метод 

распознавания ситуаций в 

системе контроллинга ВЭД, а 

также его использование при 

разработке правил 

распознавания ситуаций ВЭД.
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