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нована целесообразность их включения в систему критериев отбора поданных на 
рассмотрение в инновационную структуру проектов, а также при осуществлении мо-
ниторинга процесса их реализации. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная 
структура, инновационный проект, логистическая кривая. 

Stoyanovskyy А.R., Sidorov Yu.I. Optimal period of innovation project 
which is implemented at innovation structure 

The paper considers methodical approach to determination optimal period of innova-
tion project. The authors proposed to include them to the list of indicators during the selec-
tion process of innovation project at innovation structure and during the process of monito-
ring this projects. 

Keywords: innovation, innovation structure, innovation project, the equation of logis-
tic curve. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Досліджено шляхи здійснення контролінгу за основними групами фінансового 
аналізу: ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності та ста-
ну діяльності підприємства на ринку капіталів. Виявлено позитивний ефект впливу 
контролінгу завдяки здійсненню комплексного аналізу, діагностики для виявлення 
резервів та прийняття раціональних рішень. 

Ключові слова: контролінг, фінансовий аналіз, фінансові показники, ліквід-
ність, платоспроможність, рентабельність, фінансова стійкість. 

Постановка проблеми. В умовах ринкового господарювання в Укра-
їні конкурентоспроможність підприємств значною мірою залежить від ефек-
тивного управління його фінансовими ресурсами. Зі зростанням нестабільнос-
ті зовнішнього середовища в сучасних умовах значно ускладнилась система 
управління підприємством, що дедалі більше потребує механізму швидкого 
реагування та координації діяльності всередині підприємства. Для прийняття 
раціональних рішень керівникам необхідно опиратись на обґрунтовані дані 
щодо оцінки фінансового стану підприємства та прогнозів його діяльності. 

Для тривалого існування виробничо-господарського суб'єкта одним із 
дієвих інструментів управління має стати контролінг, який буде охоплювати 
збір та аналіз фінансової інформації з подальшою трансформацією її резуль-
татів, яка допоможе виявити тенденції та закономірності явищ і процесів. 
Проте деякі стратегії розвитку вітчизняних підприємств не включають кон-
тролінг, здійснюючи фінансовий аналіз, і не передбачають пошуки шляхів 
досягнення відповідного рівня прибутковості, ліквідності, фінансової 
стійкості. 

Мета дослідження. Визначення шляхів здійснення контролінгу на ос-
нові головних груп фінансових показників за напрямками фінансового аналі-
зу ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності та 
стану діяльності підприємства на ринку капіталів для цілей підвищення ефек-
тивності господарської діяльності. 
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Аналіз останніх джерел та публікацій. Системі контролінгу щоразу 
більше приділяють увагу як об'єкту наукового дослідження. Більшість науко-
вих праць присвячено висвітленню особливостей зарубіжного досвіду амери-
канської та німецької концепцій впровадження контролінгу, які зорієнтовані 
на поділ контролінгу на рівні: оперативний та стратегічний. Зокрема, дослі-
дження представлені такими вченими: А. Дайле, Е. Майєра, Р. Хана та ін. 

Публікації вітчизняних та зокрема російських науковців, присвячені 
стратегічним планам розвитку без конкретизації методичних підходів до 
створення та використання контролінгу в конкретних умовах діяльності про-
мислових підприємств. Основні положення з питань впровадження контро-
лінгу викладені у працях Є. Ананьїна, С. Виноградова, В. Носова, П. Семен-
кова, С. Фалько, В. Шухарта. Трактування поняття контролінгу вченими-дос-
лідниками не є однозначним. У роботі науковця Є.А. Уткіна, присвяченій пи-
танням антикризового управління, подано таке визначення контролінгу – це 
сукупність методів оперативного і стратегічного менеджменту, обліку, пла-
нування, аналізу і контролю на якісно новому етапі розвитку ринку, єдина 
система спрямування і досягнення стратегічних цілей підприємства [1]. 
Е.А. Ананькіна, С.В. Данилочкін та Н.Г. Данилочкіна під контролінгом розу-
міють функціональний обґрунтований напрямок економічної роботи на під-
приємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної функції для 
прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень [2]. О.О. Тере-
щенко дає таке визначення контролінгу – це спеціальна система методів та 
інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту під-
приємства, що охоплює інформаційне забезпечення, планування, координа-
цію, контроль і внутрішній консалтинг; система, орієнтована на майбутній 
розвиток підприємства; основною його метою є орієнтація управлінського 
процесу на максимізацію прибутку й вартості капіталу при мінімізації ризику 
та збереженні ліквідності й платоспроможності підприємства [3]. 

Хоча єдиного наукового твердження щодо ролі контролінгу не визна-
чено, аналіз досліджень свідчить про особливе місце контролінгу в управлін-
ні підприємством, оскільки він поєднує в єдине ціле функції обліку, аналізу, 
контролю, планування та координує діяльність у їх взаємозв'язку. 

Виклад основного матеріалу. Як складова частина фінансового ме-
неджменту система контролінгу поєднує виконання всіх основних функцій 
управління грошовими потоками – планування, організація, аналіз, регулю-
вання та контроль. Своєю чергою, під контролінгом грошових ресурсів до-
цільно розуміти фінансову діяльність, яка забезпечує безперервний процес 
оперативного планування і поточного контролю за їх рухом на основі чітко 
регламентованої взаємодії структурних підрозділів між собою з метою забез-
печення фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності суб'єкта гос-
подарювання [4]. 

Таким чином, контролінг фінансових ресурсів – це не лише контроль 
за формуванням та використанням фінансових ресурсів, ефективність якого 
полягає в охопленні всіх ланок фінансової діяльності підприємства (причому 
цей контроль має бути безперервним), а й комплексний аналіз, який є діагно-
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зом фінансового стану підприємства, що уможливлює визначення недоліків 
та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, 
поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства загалом шля-
хом проведення необхідних економічних змін (рис.). 

 
Рис. Виявлення резервів потенціалу підприємства 

Фінансовий аналіз – це процес дослідження фінансового стану і ос-
новних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з ме-
тою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення 
ефективного розвитку, це засіб нагромадження, трансформації й використан-
ня інформації фінансового характеру. Фінансовий аналіз є істотним елемен-
том фінансового менеджменту та аудиту [5]. 

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його ліквід-
ності, фінансової стійкості та рентабельності необхідний ще й тому, що до-
хідність будь-якого підприємства і величина його прибутку багато в чому за-
лежать від його платоспроможності. Фінансовий аналіз сприяє оптимізації 
забезпечення фінансових ресурсів, їх формування і використання, вдоскона-
ленню поточного та довготермінового планування діяльності, а отже, є осно-
вою для управління фінансами підприємства й для роботи контролерів. Зага-
лом він охоплює три головні елементи: 

1) оцінку фінансових потреб підприємства; 
2) розподіл потоків грошових коштів залежно від конкретних планів під-
приємства, визначення додаткових обсягів залучення фінансових ресур-
сів та каналів їх одержання – кредити, пошук внутрішніх резервів, додат-
ковий випуск акцій, облігацій; 

3) забезпечення системи фінансової звітності, яка об'єктивно відображала б 
процеси та забезпечувала б контроль за фінансовим станом підприєм-
ства. 
Провідним елементом фінансового аналізу, який застосовують різні 

групи користувачів: менеджери, аналітики, акціонери, інвестори, кредитори 
та ін., є система аналітичних коефіцієнтів. Основними для виявлення тенден-
цій розвитку фінансового стану є групи показників за такими напрямами фі-
нансового аналізу: 

1. Аналіз ліквідності. Показники цієї групи дають змогу описати і проаналі-
зувати здатність підприємства відповідати за своїми поточними зо-
бов'язаннями. В основу алгоритму розрахунку цих показників закладено 
ідею зіставлення поточних активів (оборотних коштів) із короткотермі-
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новою кредиторською заборгованістю. Внаслідок розрахунку встанов-
люється, чи достатньою мірою підприємство забезпечене обіговими 
коштами для розрахунків із кредиторами за поточними операціями. 
Таким чином, для досягнення результатів фінансового аналізу під-

приємства важливе місце посідає контролінг ліквідності. Підтримка постій-
ної платоспроможності повинна здійснюватися разом з досягненням заданого 
рівня прибутковості. Підтримка ліквідності охоплює такі напрями діяльності 
фінансового контролінгу: 

● поточне або ситуативне забезпечення ліквідності, орієнтоване тільки на фі-
нансовий план. Сюди входять усі потоки платежів, усі надходження і випла-
ти, що стосуються насамперед фінансування, інвестування і власного капіта-
лу. Фінансовий контролінг повинен координувати базисні часткові та довго-
термінові інвестиційні плани; 

● всі плановані надходження співвідносяться з виплатами. У будь-який момент 
часу, коли очікувані надходження стануть меншими від очікуваних виплат, 
може виникнути додаткова потреба в інвестиційних коштах. Збільшення гро-
шових коштів на розрахунковому рахунку підприємства можливо внаслідок 
виявлення ліквідних резервів, не врахованих у плані, наприклад у вигляді за-
пасу товарів або цінних паперів, виробничих і невиробничих фондів, які 
можна реалізувати або здати в оренду, та потрібно врахувати контролером у 
фінансовому плані; 

● фінансовий контролінг повинен стежити за тим, щоб підприємство викорис-
товувало відповідні короткотермінові планові інструменти для досягнення 
ліквідності, тобто, щоб платоспроможність підприємства гарантувалася з мі-
німальними витратами. 

2. Аналіз поточної діяльності. Дає змогу проаналізувати ефективність ос-
новної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обер-
тання фінансових ресурсів підприємства. 
Зміст контролінгу поточної діяльності пов'язаний з управлінням і ре-

гулюванням господарської та фінансової діяльності, для чого використо-
вується система отримання та оброблення інформації про техніко-економічні 
показники роботи суб'єкта господарювання. Для того, щоб реалізувати голов-
ну мету контролінгу, необхідно вимірювати інформаційні параметри успіху 
(прибутку) підприємства, що дасть змогу визначити міру досягнення вста-
новлених завдань. Орієнтація на конкретні завдання повинна відбуватися при 
розробці бюджетів, шляхом розроблення етапів програмування цілей, які 
повніше розкривали б організаційну структуру бюджетування і вимоги до 
нього. Зазначені етапи програмування цілей варто застосовувати як на рівні 
підприємства загалом, так і на рівні структурних підрозділів, оскільки злаго-
дженість роботи всього підприємства залежить від проникнення і розуміння 
планів і бюджетів менеджерами структурних підрозділів. Від цього залежить 
повнота включення всіх ресурсів і витрат з метою одержання бази порівнян-
ня з фактичними показниками. 

3. Аналіз фінансової стійкості. За допомогою розрахунку показників цієї гру-
пи оцінюють склад джерел фінансування (власних і залучених) та динамі-
ку співвідношення між ними. Аналіз базується на тому, що джерела кош-
тів відрізняються ступенем доступності, ризику, рівнем надійності тощо. 
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Основною метою контролінгу фінансової стійкості підприємства є за-
безпечення виконання стратегічних цілей, орієнтованих на максимізацію вар-
тості капіталу компанії, збереження її платоспроможності та ліквідності. Зав-
дання контролінгу – стежити за фінансовим станом на підприємстві та по-
етапно наближувати його до фінансово стійкого, яке за рахунок власних дже-
рел спроможне погасити витрати, не допустити невиправданої кредиторської 
заборгованості, своєчасно розраховуватись із зобов'язаннями. 

4. Аналіз рентабельності. Показники цієї групи використовують для оцінки 
ефективності вкладення коштів у підприємство. У процесі господарської 
діяльності підприємство намагається досягти високого рівня рентабельнос-
ті, однак треба враховувати, що на цей показник впливають різні фактори. 
Завданням контролінгу є приведення в дію оптимального поєднання 

цінової політики, обсягу й структури витрат, що впливають на величину при-
бутку. Управління полягає в гнучкості реалізації різних стратегій, в умінні 
балансувати між можливими варіантами досягнення мети. Запропонованим 
варіантом підвищення рентабельності продажів є пошук шляхів зниження 
витрат на виробництво та реалізацію продукції. Детальний контроль витрат 
зумовлений тим, що їх зниження є одним з основних шляхів для підвищення 
рівня рентабельності. 

5. Аналіз стану і діяльності підприємства на ринку капіталів. У межах цього 
аналізу виконують просторово-часові зіставлення показників, які харак-
теризують становище підприємства на ринку цінних паперів: дивіден-
дний дохід, дохід на акцію, цінність акції тощо. Цей момент аналізу вико-
нується головним чином у компаніях, зареєстрованих на біржах цінних 
паперів, де вони тримають свої акції, а також для підприємств, які мають 
тимчасово вільні грошові кошти і хочуть вкласти їх у цінні папери. 
Реалізація принципів контролінгу має гарантувати управління складо-

вими капіталу відповідно до цілей підприємства, що дає змогу формалізувати 
всі зміни в обсягах капіталу та вимірювати його внесок у процес створення 
економічної доданої вартості підприємства. Виконання цього завдання спри-
яло більш детальному аналізу взаємозв'язку функції контролінгу з іншими 
функціями і сферами діяльності на підприємстві. Так, концептуальні підходи 
підтверджують прямий стосунок контролінгу до сфери управління. 

Загалом система контролінгу є системою сервісу для менеджменту, 
який використовує контролінг для розроблення планів діяльності компанії та 
аналітичну інформацію для прийняття ефективних рішень, що стосується за-
безпечення потреби в прогнозуванні, щоб випереджувати зміни в зовнішньо-
му середовищі. 

Висновки. В сучасних умовах ринку на вітчизняних підприємствах 
з'явилась необхідність в удосконаленні управління. Інструментом покращан-
ня фінансово-господарської діяльності має стати введення нової складової в 
системі управління – контролінгу. 

Запровадження системи контролінгу на підприємствах дасть змогу 
підвищити рівень його ліквідності, ділової активності, прибутковості, фінан-
сової стійкості, збільшити ефективність використання всіх видів ресурсів, по-
ліпшити оперативність та якість прийняття управлінських рішень, а отже, і 
отримати значні конкурентні переваги. 
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Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях 
важливо визначити заходи, які необхідно здійснити на підприємстві щодо 
впровадження ефективного контролінгу. Дослідити, яке місце в організа-
ційній структурі вітчизняних підприємств для контролінгу буде мати більш 
позитивний ефект: самоконтролінг чи створення окремої служби. 
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Хома И.Б., Гринчук И.В. Организация системы финансового кон-
троллинга на предприятии 

Исследованы пути осуществления контроллинга по основным группам финансо-
вого анализа: ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости, рента-
бельности и состояния деятельности предприятия на рынке капиталов. Выявлен поло-
жительный эффект воздействия контроллинга благодаря осуществлению комплексно-
го анализа, диагностики для выявления резервов и принятия рациональных решений. 

Ключевые слова: контроллинг, финансовый анализ, финансовые показатели, 
ликвидность, платежеспособность, рентабельность, финансовая устойчивость. 

Khoma I.B., Hrynchuk I.V. Organization of financial controlling in the 
enterprise 

The ways of controlling the main groups of financial analysis: liquidity, business, fi-
nancial strength, profitability and the state of business in the capital market. The positive 
effect of controlling through the implementation of complex analysis, diagnostics for de-
tection of reserves and rational decisions. 

Keywords: controlling, financial analysis, financial performance, liquidity, solvency, 
profitability, financial stability. 
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ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ  
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ  

НА ПРИКЛАДІ ПАТ "ЛЬВІВХІМ" 
Визначено сутність механізму управління грошовими потоками за допомогою 

застосування прийомів фінансового моделювання і прогнозування. Досліджено фі-
нансові потоки ПАТ "Львівхім", розроблено оптимізаційну модель для визначення 
та покращання ефективності управління грошовими потоками досліджуваного 
суб'єкта господарювання. 


