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Сучасні складні умови розвитку 
української економіки, передбачають 
необхідність у застосуванні підпри-
ємствами сучасних концепцій, підхо-
дів, методів та інструментів у системі 
менеджменту та господарській діяль-
ності. На наш погляд серед них важ-
ливе місце посідає контролінг, адже 
включає інструментарій оперативно-
го, тактичного та стратегічного ме-
неджменту, нові методи планування, 
обліку і контролю, які спрямовані на 
досягнення ним поставлених цілей та 
завдань.

Поняття «контролінг» з`явилося в 
українській управлінській діяльності в 
90-х рр. XX ст. Це було пов’язано з пе-
реходом нашої держави до капіталіс-
тичної господарської системи та необ-
хідністю адаптувати процес управлін-
ського обліку підприємств до нових 

(ринкових) відносин. Це поняття було 
запозичено у Німеччини, оскільки там 
воно офіційно вживається в теорії та 
практиці менеджменту. Слід зазначи-
ти, що термін «контролінг» у англо-
мовних країнах практично не вико-
ристовується, адже у Великобританії 
та США застосовують поняття «управ-
лінській облік».

Аналіз наукової літератури дає 
підстави стверджувати, що серед 
українських та зарубіжних дослідни-
ків поширеним є розгляд контролін-
гу, як насамперед системи, тобто ці-
лісної «будови», яка складається із 
взаємопов`язаних елементів (табл.1).

Ми погоджуємося з науковим по-
глядом О.С. Другової, яка стверджує, 
що існує неоднозначність тракту-
вань, які характеризують внутрішній 
зміст поняття «контролінг», при цьо-
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му найчастіше його ідентифікують 
як: діяльність щодо забезпечення 
ефективного управління; управління 
процесом одержання прибутку; ді-
яльність з інформаційного забезпе-
чення управління; механізм саморе-
гулювання діяльності; механізм ко-
ординації системи управління; 
контроль, що охоплює всі сторони 
діяльності; управлінський облік; ко-
ментуюча функція менеджменту; ді-
яльність, спрямована на оцінку всіх 
сторін господарювання; обліково-
аналітична система [2, с.70].

Отже, дослідивши наукові праці 
українських та зарубіжних учених 
щодо сутності поняття «контролінг» 
у сучасній системі управління під-
приємством, зазначимо, що ця про-
блематика має міждисциплінарний 
та поліаспектний характер і потребує 

подальшого науково-теоретичного 
обґрунтування й осмислення
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Таблиця 1 
Тлумачення поняття «контролінг»
Автор Визначення поняття
Р. Манн,
Е. Майер

Система регулювання, яка дозволяє фірмі отримати максималь-
ний для даних умов прибуток [4, с. 34].

І.Є. Давидович Спеціально сконструйована система на основі інтеграції методів 
планування, обліку, аналізу, нормування, контролю та управлін-
ня, яка забезпечує отримання, опрацювання та узагальнення 
інформації про діяльність підприємства [1, с. 9].

М.С. Пушкар.,
Р.М. Пушкар

 система спрямована на ефективне коригування і синтезування 
управлінських рішень, націлених на досягнення кінцевих цілей 
підприємства [5, с. 191].

Г.О. Колесніков система управління процесом досягнення кінцевої мети підпри-
ємства та результатів його діяльності через систему управління 
прибутком підприємства [3, с. 121].

Терещенко О.О інтегрована саморегулююча система методів та інструментів, яка 
спрямована на функціональну підтримку прийняття управлін-
ських рішень і включає координацію планування, обліку та 
контролю, а також інформаційне, методологічне забезпечення та 
внутрішній консалтинг [6, с. 58 ].
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В сучасній економічній ситуації, яка 
склалася в Україні розвиток ресторан-
ного господарства, являє собою особли-
вий науково-теоретичний та практич-
ний інтерес, адже дана галузь народного 
господарства є невід’ємною частиною 
життя населення і кожної людини зо-
крема. Значний розвиток ринкових від-
носин в сфері ресторанного господар-
ства супроводжується стрімким зрос-
танням конкуренції між ресторанами, 
барами, закладами швидкого харчуван-
ня та іншими підприємствами, обумов-
лює необхідність пошуку у вітчизняній 
науці нових моделей, інновацій та під-
ходів до їх класифікації, які сприяти-
муть підвищенню їх конкурентоспро-
можності, допоможуть краще пристосу-
ватися до сучасних умов та викликів, які 
виникають у сфері послуг України.

Слід зазначити, що дане наукове 
дослідження характеризується своєї 
складністю, адже не існує єдиної роз-

робленої класифікації закладів ресто-
ранного господарства. Кожна держа-
ва розробляє, затверджує та опри-
люднюю свої стандарти та критерії на 
основі яких відбувається класифіка-
ція підприємств громадського харчу-
вання.

Ґрунтовний та комплексний аналіз 
вітчизняної наукової літератури, дає 
підстави виокремити два основні ас-
пекти класифікації закладів ресторан-
ного господарства  – нормативно-пра-
вовий та науково-дослідницький 
(табл. 1)

Таким чином, розгляд зазначених 
класифікацій закладів ресторанного 
господарства показав, що дана пробле-
матика потребує свого подальшого на-
укового дослідження, для того щоб 
розробити оптимальну класифікацію 
яка б відображала та враховувала су-
часний стан розвитку підприємств 
ресторанного господарства в Україні.
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