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Дмитро Мусійович Фесенко 
(1926-2012 рр.) 

 
Науковий шлях Дмитра Мусійовича почався з навчання в аспірантурі 

Українського інституту економіки і організації сільськогосподарського виробництва 

та захисту кандидатської дисертації у 1967 році на тему «Планування, облік 

витрат і калькуляція собівартості продукції в колгоспах». У тому ж році науковець 

був прийнятий на посаду доцента кафедри бухгалтерського обліку Полтавського 

сільськогосподарського інституту. З 1974 р. по 1988 р. працював проректором 

інституту з навчальної роботи, а з 1994 р. - завідувачем кафедри бухгалтерського 

обліку.  

У 2001 р. професор Фесенко був обраний головою Полтавського регіонального 

відділення Федерації бухгалтерів, аудиторів і фінансистів АПК України. Успіхи у 

науковій та навчально-методичній роботі Дмитра Мусійовича відмічені багатьма 

відзнаками, зокрема: Заслужений працівник вищої школи Української РСР (з 1986 р.); 

член Методичної Ради з бухгалтерського обліку та звітності Міністерства аграрної 

політики України.  

Як учасник та ветеран Другої світової війни, Фесенко Д. М. неодноразово був 

нагороджений медалями та відзнаками, а за період трудової діяльності - відзначений 

нагородою «За доблесну працю». З під його пера вийшло більше 180 науково-

методичних праць і розробок (зокрема 28 підручників і посібників). 
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Доброго ранку ми з України!  

 

 
Шановні учасники V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції! 

 
 

 

Мирного неба, воно сьогодні таке особливо синє  

Зараз дійсно дуже важкі часи, але, будь ласка, спробуйте радіти 

бодай з маленьких та не значних речей, підтримуйте один одного, та 

мрійте. Допомагайте в цей непростий час один одному, словом, 

ділом, смс, дзвінком, турботою, їжею, чим можете ... Діліться 

чимось хорошим, своєю внутрішньою красою і добротою! 

Мати Віру - це майже теж саме , що мати Крила!  

Не втрачайте її Ніколи!   

Хай буде перемога, мир, весна та краса швидше!   

Все буде Україна!  

 

Щиро дякуємо всім Вам за участь у нашій конференції!  
 

Наша боротьба триває, наша віра в краще непохитна!  
 

З повагою Організаційний комітет!! 
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Королюк Т.М., к.е.н, доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, 
Тернопільський національний технічний університет 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОНТРОЛІНГ» 
 

В теорії управління та економіки підприємства дискусійним питанням є 

дослідження поняття «контролінг». Теоретичні та методологічні положення 

щодо даного питання є суперечливими та потребують уточнення з врахуванням 

трансформаційних процесів в підходах до визначення поняття.  

Поняття «контролінг» (англ. «controlling») має англійські лінгвістичні 

корені. Вперше почало використовуватися німецькою школою ділового 

адміністрування і спочатку найбільше відповідало українському слову 

«координування».  

В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій дане поняття 

носить більше значення «керівництво, регулювання, управління», що 

зумовлено новою концепцією управління, породженою практикою сучасного 

менеджменту [1; 2]. 

В економічній літературі наявні різні підходи до визначення поняття 

«контролінг». Так, в словниках контролінг визначається як система 

безперервного інформування керівництва про діяльність підприємства [3], 

постійна оцінка діяльності підприємства для виконання завдань стратегічного 

характеру [4], економічна робота менеджменту підприємства в напрямку 

реалізації фінансово-економічної інформативної функції для прийняття 

оперативних та стратегічних управлінських рішень [5]. 

Визначення поняття «контролінг» наведено в табл. 1.  

Таблиця 1  

Підходи до визначення поняття «контролінг» 
Автори  Визначення 

Р. Манн, 

Е. Майєр 

Контролінг як система управління підприємства з метою максимізації 

прибутку. 

В.Б. Івашкевич Контролінг як система управління підприємства досягнення кінцевих 

цілей та результатів діяльності в напрямку максимізації прибутку. 

А. Дайле Контролінг – це процес регулювання діяльності підприємства і зокрема 

співставлення фактичних планових показників. 

А. Вайсман Контролінг як стратегічне планування та здійснення робіт, пов’язаних з 

функціонуванням підприємства. 

Д. Хан, 

Т. Райхман 

Контролінг – це інформаційна база зорієнтованого на результат 

управління підприємством з метою збереження та ефективного 

розвитку в напрямку оптимізації фінансового результату у рамках 

соціальних цілей. 

Х.Й. Фольмут Зміст контролінгу полягає в орієнтації будь-якої його системи на цілі, 

майбутнє та вузькі місця з метою планування, контролю та 

регулювання. 

Н.Г. 

Данілочкіна 

Контролінг – це економічна робота підприємства, спрямована на 

реалізацію фінансово-економічної функції в менеджменті з метою 

прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень. 
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Автори  Визначення 

Є.О. Уткін Контролінг виступає як діяльність підприємства з метою оптимізації 

прибутку в короткостроковому плані та гармонізації відносин з 

навколишнім середовищем в довгостроковому плані. 

А.М. 

Кармінський 

Контролінг – системне управління та спосіб мислення керівництва 

підприємства з метою забезпечення його ефективного довгострокового 

функціонування. 

С.М. Петренко Контролінг – це обліково-аналітична підсистема в інформаційно-

аналітичній системі управління підприємством. При цьому 

використовує як традиційні обліково-аналітичні прийоми 

(систематичний контролінг), так і дієві управлінські рішення в 

оперативному і стратегічного плані (проблемний контролінг). 

В.Р. Планкетт, 

Г.С. Аллен, 

Р.Ф. Аттнер 

Контролінг як функція, яка наближає цикл управління до повного кола, 

тобто це керуючий механізм, який пов’язує всі попередні функції 

організації, укомплектування персоналом і ведення до цілей 

планування. 

С.П. Роббінс, 

М.К. Коултер 

Контролінг як процес моніторингу, порівняння та коригування 

продуктивності роботи. 

 

Дослідивши вище наведені визначення, вважаємо, що контролінг інтегрує 

процеси збору, обробки, аналізу інформації про діяльність підприємства та, 

відповідно, є джерелом інформації для прийняття управлінських рішень в 

стратегічному та тактичному плані. 
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