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АНОТАЦІЯ  

до наукової роботи під шифром «Фінансовий контролінг» 

 

Наукова робота складається з трьох розділів, які містять по 2 

підпункти, обсяг налічує 30 сторінок без урахування додатків та переліку 

літературних джерел. 

Метою роботи є аналіз методичних, теоретичних підходів та надання 

практичних рекомендацій щодо ефективного управління підприємством на 

основі технології фінансового контролінгу. 

Відповідно до встановленої мети були поставлені і вирішені такі задачі: 

 розкрито теоретичні аспекти удосконалення системи контролінгу 

 проаналізувати методичні підходи фінансового контролінгу на 

підприємстві 

 розглянути загальну фінансово-господарської діяльності 

підприємства 

 проаналізувати ефективної діяльності підприємства 

 надати рекомендації щодо особливостей впровадження 

бюджетування як фінансової технології в систему фінансового контролінгу 

підприємства; 

 визначити необхідність створення служби фінансового 

контролінгу в АТ «Турбоатом» для підвищення ефективності управлінської 

діяльності. 

Об’єктом дослідження є процес формування ефективного управління 

підприємством на основі технології фінансового контролінгу.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади 

ефективного управління на основі фінансового контролінгу в АТ 

«Турбоатом». 

Ключові слова: Фінансовий контролінг; бюджетування; банкрутство. 
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ВСТУП 

 

Сучасні умови, в яких функціонують вітчизняні підприємства, 

характеризуються складністю, обмеженістю всіх видів ресурсів, мінливістю 

зовнішнього середовища, ризиками та загостренням конкурентної боротьби, 

що пов’язано із науково-технічним прогресом на глобальному рівні. Такі 

фактори змушують промислові підприємства України підвищувати 

ефективність управління, яке дозволяло би не лише швидко адаптуватись до 

фактичних умов функціонування, а й забезпечувати ефективний розвиток 

підприємства. 

Теперішні підприємства, перетворившись у складні системи, 

децентралізують управління та оперують великим об'ємом застарілої 

інформації. У зв’язку з цим виникає необхідність координації діяльності 

різних підрозділів. Аби забезпечити управління таких систем потрібні нові 

технології або методи управління, що в свою чергу будуть відповідати за 

функціонування як ззовні, так і в середині підприємства. За даних умов 

необхідним стає використання контролінга. Впровадження контролінга 

допомагає координувати роботу функціональних служб підприємства, а 

також надає інформаційно-аналітичну підтримку керівництву при прийнятті 

управлінських рішень. 

Нинішнє стрімке зростання розвитку зовнішнього фінансового 

середовища, вітчизняні підприємства натрапили на необхідність втілювати 

нові технології та інструменти відносно до управління фінансами. 

Одним із таких інструментів є саме фінансовий контролінг, який саме і 

відповідає за процеси обробки фінансової інформації, аналіз, планування та 



5 

контроль фінансової діяльності підприємства. Але, слід звернути увагу на те, 

що фінансовий контролінг все ж таки потрібно аналізувати насамперед, як 

технологію, за допомогою якої можливо досягти ефективного управління 

підприємства.  

Основні дослідження та публікації з цієї проблематики належать таким 

зарубіжним та вітчизняним науковцям і практикам, як: І.О. Бланк, 

В.В.Бошота, І.О. Гадзевич, О.Г. Головко, І.О. Григораш, В.Б. Дзьоба, Н.А. 

Іщенко, О.М. Костенко, Л.Г. Ліпич, Е. Маєр, Р. Манн, Г.Л. Матвієнко-

Біляєва, В.В. Папп, А.І.Пілевич, С.В. Приймак, О.О. Терещенко, Ф. 

Фрайберг, Д. Хан, П. Хорват. 

Метою роботи є аналіз методичних, теоретичних підходів та надання 

практичних рекомендацій щодо ефективного управління підприємством на 

основі технології фінансового контролінгу. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання: 

 визначити теоретичні аспекти удосконалення системи 

контролінгу 

 проаналізувати методичні підходи фінансового контролінгу на 

підприємстві 

 розглянути загальну фінансово-господарської діяльності 

підприємства 

 проаналізувати ефективної діяльності підприємства 

 надати рекомендації щодо особливостей впровадження 

бюджетування як фінансової технології в систему фінансового контролінгу 

підприємства. 

Об’єктом дослідження є процес формування ефективного управління 

підприємством на основі технології фінансового контролінгу. Предметом 

дослідження є теоретико-методичні та практичні засади ефективного 

управління на основі фінансового контролінгу в АТ «Турбоатом». 

Наукова новизна одержаних результатів наукової роботи полягає у 

вдосконаленні поняття «фінансовий контролінг»; набули подальшого 
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розвитку перспективи впровадження бюджетування як фінансової технології 

в систему фінансового контролінгу в АТ «Турбоатом» з метою підвищення 

ефективності господарської діяльності підприємства. 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1 Теоретичні аспекти удосконалення системи контролінгу на 

підприємстві 

 

У даний час управління підприємством, потребує від господарюючих 

суб’єктів поліпшення бізнес-процесів, орієнтації на вирішення далекосяжний 

проблем, які потребують постійного прогресу: розроблення і впровадження 

нових технологій, методів організації виробництва тощо. Гостра конкуренція 

між підприємствами та прискорений темп науково-технічного прогресу на 

ринку висувають нові більш сучасні вимоги щодо управління 

підприємницькою діяльністю. Однією з таких технологій, що відповідає за 

обробку фінансових даних, аналіз, планування та загальний контроль 

фінансової діяльності підприємства, є фінансовий контролінг. 

Контролiнг – це один з найновіших напрямів інформаційно-

економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання 

інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою 

значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, 

ціноутворення тощо [1,2] 

Контролінг є складною системою, яка вивчає траєкторію стратегічного 

розвитку підприємства на основі визначеної генеральної мети, матеріальних, 

вартісних і соціальних цілей підприємства, відстеження тенденцій розвитку 

виробничих програм, господарських процесів, інвестиційних проектів та 
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фінансової діяльності на основі планування, обліку, аналізу та контролю 

сукупності економічних показників і задовольняє інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

Концепція контролінгу включає два аспекти. З одного боку, контролінг 

– це мислення управлінського персоналу, в основі якого лежить прагнення до 

забезпечення довгострокового існування підприємства. З іншого боку, 

концепція передбачає великий інструментарій, який забезпечує реалізацію 

філософії контролінгу. Інструментальний аспект має на увазі, що служба 

контролінгу відповідає за розробку методів і техніки для постановки 

управлінського обліку, планування, проведення економічних розрахунків, 

інформаційного забезпечення. Отже, основними елементами в цій системі 

(рис.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні елементи контролінгу [3]. 

 

 Контролiнг як окрема наука має свої методи дослідження: 

загальнометодологічні, загальнонаукові, специфічні методи.[28] 

Система контролінгу доцільна у випадках, коли функції управління 

підприємством делеговано відділам та службам. У цьому випадку контролінг 

допомагає у досягненні максимально можливого позитивного результату 

діяльності підприємства.  
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Основні завдання системи контролінгу забражено на рис. 1.2 [3]: 

Рис.1.2. Завдання системи контролінгу 

Контролінг як механізм підтримки і підвищення ефективності 

управління повинен забезпечувати в рамках системного підходу вироблення і 

реалізацію ефективних цілеспрямованих керуючих впливів на всі 

різноманітні умови і елементи, від яких залежить функціонування 

підприємства. 

Таким чином, фінансовий контролінг слід сприймати як технологію, 

котра комплексно впливає на діяльність підприємства та забезпечує його 

ефективне функціонування. Таким чином, головним завданням фінансового 

контролінгу є не лише забезпечення взаємозв'язку між складовими загальної 

системи управління підприємством, а й досягнення позитивних результатів в 

близькій перспективі. 

 

1.2 Методичні підходи фінансового контролінгу на підприємстві 

 

Фінансовий контролінг є тією технологією, котра допомагає завчасно 

виявити відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих та 

створити умови коригування фінансових планів враховуючи нові умови 

діяльності підприємства. Тому, для оцінки ефективної діяльності 

підприємства слід застосовувати методи, які відповідають на питання, що 

роботи та інструменти фінансового контролінгу, які дають відповідь на 

запитання як саме це виконати. Контролiнг як окрема наука має наступні 

планування 
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методи дослідження такі як загальнометодологічні, загальнонаукові та 

специфічні методи (рис. 1.3). 

 В економічній літературі зустрічаються багато думок щодо складу 

методів контролінгу. Частіше за все їх поділяють за періодом дії, а саме на 

стратегічний та оперативний контролінг, кожен з яких має свої інструменти 

[4, 5, 6]. 

 

Рис. 1.3. Методи дослідження фінансового контролінгу [7]  

 

Наведені методи є взаємопов’язаними між собою так як переходять від 

оперативного до стратегічного. Методи оперативного контролінгу 

відповідають за активне управління прибутком, а методи стратегічного 

контролінгу забезпечує існування підприємства у довгостроковій 

перспективі. Кожен з цих видів включає в себе різні інструменти, процеси 

планування та оцінювання. 

Для ефективного застосування методів контролінгу і отримання від них 

максимальної віддачі слід розмежовувати методи контролінгу представлені 

на рис. 1.3. 

Дане розмежування методів за напрямами спрощує впровадження 

системи фінансового контролінгу на підприємстві та дозволяє кожному 

підприємству без фінансових витрат на його реалізацію підвищувати 
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рентабельність підприємства. Розглянемо основні методи та інструменти, які 

належать до оперативного та стратегічного фінансового контролінгу [8]:  

SWOT-аналіз – метод стратегічного контролінгу, під час якого 

будується чотиристороння матриця, в якій зазначаються сильних та слабкі 

сторін на підприємстві. Головною метою даного методу є усунення наявних 

слабких місць, нейтралізація ризиків, ефективне використання сильних 

сторін та використання додаткових можливостей [6, 29].  

Наступним методом є аналіз точки беззбитковості. Перевагою даного 

методу є визначення мінімального обсягу реалізації продукції за яких 

підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність, а також 

досягти самофінансування.[30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Напрями використання фінансового контролінгу на 

підприємстві [9] 

 

Особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про 
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полягає у виявленні та оцінці незначного числа кількісних величин, які є 

найціннішими та мають найбільшу питому вагу у загальній сукупності 

вартісних показників. Досить часто на практиці АВС-аналіз комбінують із 
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XYZ-аналізом, який характеризує рівномірність запуску окремих видів 

сировини (матеріалів) у виробництво [10, 11]. Метод АВС ґрунтується на 

принципі Парето, відповідно до якого у процесі виробництва продукції перші 

5-20% вхідних параметрів забезпечують досягнення 75-80% результативних 

параметрів, а решта вхідних величин дають лише 20% від загального 

результату. Перевагами АВС-аналізу є точність і простота виконання, а 

також легкість автоматизації; серед недоліків – не дозволяє оцінювати 

сезонні коливання продажів; може давати неправильні результати, якщо 

даних для аналізу недостатньо [10, 11, 12].  

Існує також система директ-костинг, яка базується на змінних та 

постійних витратах та включає в себе облік витрат за їх видами, місцями 

виникнення й носіями, облік результатів виробничої діяльності, а також 

аналіз витрат і результатів для прийняття управлінських рішень [7]. 

Наприклад система «DuPont» (DuPontSystem of Financial Control), що була 

запропонована в 1919 році фахівцями однойменної компанії «DuPont», 

вважається одним із методів проведення факторного аналізу [7]. За його 

допомогою можна дослідити здатність підприємства формувати прибуток, 

збільшувати масштаби своєї діяльності, а також нарощувати привабливість 

бізнесу для власників. Головне призначення моделі – це визначення факторів, 

що впливають на ефективність роботи підприємства й оцінити цей вплив 

[13]. Отже, застосовування розглянутих методів фінансового контролінгу 

слугуватиме лише для підвищенню ефективності управління фінансовим 

станом підприємства. Тому, фінансовий контролінг повинен мати 

пріоритетне місце в системі управління підприємством. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ АТ «ТУРБОАТОМ» 

 

 

2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності 

підприємства АТ «Турбоатом» 

 

Акціонерне товариство «Турбоатом» засноване відповідно державного 

майна України від 31.01.1996 шляхом перетворення державного 

підприємства «Науково виробниче об’єднання «Турбоатом» у Відкрите 

акціонерне товариство «Турбоатом» відповідно Указу Президента України 

«Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання 

приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994 року [14].Згідно зі 

Статусом, АТ «Турбоатом» є юридичною особою, має самостійний баланс та 

підпорядкований Фонду державного майна України. 

Управління Товариством здійснюють: вищий орган товариства – 

загальні збори акціонерів, наглядова рада (представляє інтереси акціонерів у 

період між проведенням загальних зборів акціонерів), дирекція (виконавчий 

орган Товариства), ревізійна комісія. 

Статутний фонд АТ «Турбоатом» становить 105 624 130 гривень. 

У державної власності перебуває 317 819 106 акцій або 75,2241% в 

акціонерному капіталі. Розмір державної частини у статутному фонді 

дорівнює 79 454 776,50 гривень. [14]: 
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Цілями діяльності Товариства є: максимізація добробуту акціонерів за 

рахунок зростання ринкової вартості акцій, а також отримання акціонерами 

дивідендів; задоволення суспільних потреб народного господарства України і 

громадян в продукції Товариства з високими споживчими якостями при 

мінімальних затратах, одержання прибутку і забезпечення на цій основі 

зростання добробуту акціонерів Товариства [15]. 

Стратегічною метою розвитку АТ «Турбоатом»  наведено на 

рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Стратегічна мета розвитку АТ «Турбоатом» 

 

Відповідно до Статуту, АТ «Турбоатом» здійснює понад 50 видів діяльності, 

серед яких основні наведені на рисунку 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Основні види діяльності АТ «Турбоатом» [14]. 

 

Стратегічна мета розвитку АТ «Турбоатом» 
  

енергетичної безпеки України; 
 

гідним рівнем заробітної плати 

працівників підприємства; 
 

стабільну якість і високий 

технічний рівень виробленого 

енергетичного обладнання; 
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нарощування обсягів виробництва; 
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виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських, 
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ПАТ «Турбоатом» веде активну конкурентну боротьбу за розширення 

ринків збуту продукції з найбільшими енергомашинобудівельними фірмами 

світу: «Сіменс» (Німеччина), «Тошиба» (Японія), «ЛМЗ» (Росія), 

«Вестингауз» (США) і ін [16]. 

Згідно з цільовою програмою, компанія розширила асортимент товарів 

для нестачі палива та енергії в Україні, зокрема: для Міністерства 

енергетики: турбіни малої потужності для теплових електростанцій та 

гідроелектростанцій, газові та водонагрівачі низького тиску та мережноъ 

води для ТЕС та ГЕС, фільтри для очищення води, мікро- та міні ГЕС; а 

також для створення промислових підприємств, що виробляються не в 

Україні, тягових видувних машин різних типів, ротора витяжок та ін. 

номенклатури. Розроблена та освоєна технологія виробництва ряду 

препаратів лопатей парових турбін [16].  

Отже, АТ «Турбоатом» займає провідне місце в 

енергомашинобудівельному комплексі України, виготовляє 

конкурентоздатну продукцію та має великий виробничий потенціал. 

 

2.2 Аналіз та оцінювання ефективної діяльності підприємства 

 

Аналіз фінансового стану за даними фінансової звітності є необхідною 

умовою оцінки якості господарської діяльності підприємства.  

За результатами річної фінансової звітності 2017-2019 років АТ 

«Турбоатом» встановлено наступне зменшення необоротних активів на 271 

712 тис. грн. відбулося за рахунок основних засобів; збільшення оборотних 

активів на 601 004 тис. грн. за рахунок запасів та грошових коштів; 

необоротні активи більше оборотних активів. 

Аналізуючи джерела коштів можна побачити таку тенденцію: власний 

капітал перевищує позиковий капітал на 3 871 337 тис. грн., що говорить про 

фінансову стійкість і тому його вистачає на покриття необоротних активів; 

поточні зобов’язання перевищують довгострокові зобов’язання на 
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1 462 452 тис. грн., оборотні активи покривають поточні зобов’язання; 

аналізуючи фінансові результати можна сказати, що чистий дохід, 

собівартість, валовий і чистий прибутки знизились [17]. 

Для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності 

підприємства була використана фінансова звітність АТ «Турбоатом» за 

період 2017- 2019 р.р. (Додаток А, Б, В). 

Стабільність та ефективність функціонування підприємства у сучасних 

умовах обумовлена значною мірою його діловою активністю. У фінансовому 

розумінні ділова активність проявляється у швидкості обороту коштів. 

Тому доцільно розрахувати показники ділової активності підприємства 

та проаналізувати результати згідно нормативів, які повинні мати тенденцію 

до зростання їх фактичних значень, які зазначені у таблиці 2.1. [17] 

Для аналізу фінансового стану підприємства доцільно зробити аналіз 

показників ліквідності за 2017-2019 р.р (Табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Динаміка коефіцієнтів ділової активності АТ«Турбоатом» за 2017-2019 рр. 

Показник Формула 
Рік 

2017 2018 2019 

1 2 4 5 6 

Коефіцієнт оборотності активів ЧД/∑А 0,33 0,41 0,73 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 

ЧД/Дз 2,33 2,34 0,5 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

ЧД/Кз 1,33 6,11 0,4 

Коефіцієнт оборотності матеріальних 

запасів 

ЧД/∑З 8,91 0,72 0,28 

Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу 

ЧД/ВК 0,44 0,53 2,7 

Умовні позначення ЧД-чистий дохід від реалізації (виручка); 

∑А-середньорічна сума активів; Дз – 

дебіторська заборгованість; Кз – 

кредиторська заборгованість; ВК- власний 

капітал; ∑З- середньорічна сума запасів 

 

Фінансова стійкість підприємства передбачає такий стан фінансових 

ресурсів, за раціонального розпорядження якими гарантується наявність 
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власних коштів, стабільна продуктивність і забезпечується процес 

розширеного відтворення. Недостатня фінансова стійкість зумовлює 

неплатоспроможність, надмірна – створення надлишкових запасів і резервів, 

що збільшує витрати на їхнє утримання, стримує темп розвитку 

підприємства. Тому правильність підходів до кількісної оцінки фінансової 

стійкості підприємства вкрай важлива для нього, бо надає змогу виявити 

причини фінансової дестабілізації, розробити й реалізувати конкретні заходи 

щодо усунення першопричин [18].  

Показники ліквідності та платоспроможності підприємства наведені в 

таблиці 2.2 [19, 20, 21].  

Таблиця 2.2  

Показники ліквідності та платоспроможності АТ «Турбоатом» за 2017-

2019 рр 

1. Коефіцієнт 

покриття (загальної 

ліквідності) 

Кзл2017=2940658/1546596= 1,9013 Кзл2018=3541662/1715526= 

2,0644 Кзл2019=4181042/1857228=2,2514 Абсолютне значення 

+0,17; +0,19 Нормативне значення Кзл  2 
2. Коефіцієнт 

швидкої ліквідності 
Кшл2017=(2940658-1733396)/5371560= 0,7805 

Кшл2018=(3541662-1993997)/5586863= 0,9021 

Кшл2019=(4181042- 2043790)/1857228=1,1507 Абсолютне 

відхилення +0,13; +0,25 Нормативне значення Кшл 1 
3. Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Кал2017=239326/1546596=0,1547 Кал2018=482523/1715526= 

0,2812 Кал2019=72343/1857228=0,0389 Абсолютне відхилення 

+0,13; -0,25 Нормативне значення Кал  0,2 
4. Чистий 

оборотний капітал  
Рк2017= 2940658-1546596=1394062 Рк2018=3541662-

1715526=1826136 Рк2019=4181042-1857228=2323814 Абсолютне 

відхилення +432074; +497678 
Джерело: побудовано автором на основі [39]. 
 

Проаналізувавши показники ліквідності можемо сказати, що 

збільшення коефіцієнту покриття в 2018 порівняно з 2017 роком 

характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення 

своїх боргів; збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності визначає 

збільшення першокласних ліквідних активів підприємства (грошових коштів 

та їх еквівалентів), що свідчить про спроможність товариства негайно 

(своєчасно) погасити свою поточну заборгованість, а на кінець 2018 року в 

компанії залишилося 1,79 гривень на кожну гривню поточних зобов'язань. Це 
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в свою чергу призводить до збільшення довіри саме до підприємства, яке в 

свою чергу змозі виконати свої короткострокові зобов’язання. 

Отже, розглянувши наведені розрахунки, можна зробити висновки такі 

як: значення коефіцієнта покриття наближається до нормативного (≥ 2), який 

вказує про достатню здатність підприємства погашати поточні зобов’язання 

за рахунок власних оборотних коштів; значення коефіцієнта швидкої 

ліквідності є меншим ніж його нормативне значення (≥ 1) у 2017-2018 роках, 

що свідчить про недостатню спроможніссть компанії погашати свої поточні 

зобов’язання; значення коефіцієнта абсолютної ліквідності перевищує його 

коефіцієнт (≥ 0,2) станом на 2018-2019 роки, що свідчить про велику частку 

поточних зобов’язань, які підприємство може погасити найближчим часом, 

не чекаючи сплати дебіторської заборгованості та продажу інші активи; 

Власний капітал АТ «Турбоатом» протягом 2018 року збільшився на 

215 303,0 тис. грн ( з 5 371 560 грн до  5 586 863 тис. грн) за рахунок 

збільшення нерозподіленого прибутку. Розглянемо динаміку чистого 

прибутку яка наведена на рисунку 2.5. 

 

Джерело: побудовано автором на основі [14] 

Рис.2.5. Динаміку чистого прибутку АТ «Турбоатом» за 2017-2019 роки 

 

За якість вробленої продукції підприємство не поступається 

зарубіжним виробникам та відповідає усім міжнародним стандартам. Для 

детальнішого аналізу та виявлення незадовільної структури балансу 

розрахуємо коефіцієнт Бівера, який дозволить провести систематичний 

1 2 3

Рік 2017 2018 2019

грн 710420 764 275 500 000 000

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

2016
2016,5

2017
2017,5

2018
2018,5

2019
2019,5

р
О

К
И

 

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК АТ "ТУРБОАТОМ"  



18 

експрес-аналіз фінансового стану та оцінити ймовірність банкрутства 

підприємства, спираючись на метод Cash-Flow. Формули для розрахунку 

коефіцієнтів Бівера та Cash-Flow наведені у таблиці 2.3.[27] 

Таблиця 2.3 

Формули для оцінки ймовірності банкрутства підприємства за 

коефіцієнтами Бівера та Cash-Flow 

Коефіцієнт Формула 

Коефіцієнт Бівера 
(Чистий прибуток (Ф.2 р.2350) + Амортизація (Ф.2 р.2515)) / (Розділ 3 

пасиву (Ф.1 р.1595) + Розділ 4 пасиву (Ф.1 р.1695)) 

Коефіцієнт Cash-Flow (Ф.2 р.2350 – Ф.2.р. 2515)) / (Ф.1 р.1595 + Ф.1 р.1695 – Ф.1 р. 1165) 

 

Для оцінки ймовірності банкрутства розрахуємо коефіцієнт Бівера та 

Cash-Flow для АТ «Турбоатом» за 2017-2019 рр. ( Табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Оцінка ймовірності банкрутства за коефіцієнтами Бівера та Cash-Flow 

для АТ «Турбоатом» за 2018-2020 рр. 

Показник  Рік 

2017 2018 2019 

Коефіцієнт Бівера 0,6 0.5 0,25 

Коефіцієнт Cash-Flow 3,05 0.4 0.06 

 

Незадовільною є структура балансу, коли коефіцієнт Бівера протягом 

двох років не перевищує 0,2.  

Щодо АТ «Турбоатом» можна побачити, що протягом трьох років 

структура балансу була задовільною, також варто зазначити, що коефіцієнт 

Cash-Flow у 2017 році перевищує одиницю, це свідчить про володіння 

надлишковими коштами підприємством, що в свою чергу говорить про 

нераціональний розподіл коштів, але з отриманих результатів видно, що 

станом на 2017-2018 рік підприємство вирішило цю проблему. На 

сьогоднішній день АТ «Турбоатом» не є потенційним банкрутом та має 

гарний фінансовий стан та перспективи на майбутнє. 

Отже, можна зробити висновок, що протягом 2017-2019 років 

підприємство залишалося фінансово стійким, тим більше є тенденція до 
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покращення цього процесу, але так як головною метою фінансового 

контролю є максимізація прибутку підприємства доречно проаналізувати 

прибуток підприємства та фактори які на нього впливають. 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

3.1 Особливості впровадження бюджетування як фінансової технології 

в систему фінансового контролінгу підприємства 

 

Впровадження бюджетування є одним напрямів, що відповідає за 

процес поліпшення управління підприємством та його витратами. У цілому 

таке поняття пояснюється різними процесами планування виробничо-

господарської діяльності підприємства, розробки, виконання, контролю та 

аналізу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності 

господарської структури, що в свою чергу дозволяє порівняти всі витрати та 

отримані результати на майбутній період також за її допомогою можна 

результативно керувати фінансовими ресурсами, що в свою чергу мотивує 

керівництво та самих співробітників до максимальної віддачі у роботі. На 

даний час, бюджетування є поширеною технологією управління в Україні, 

що підтверджується існуванням консалтингових компаній, які в свою чергу  

займаються постановкою бюджетування, а також розробленням програмного 

забезпечення. 

З точки зору О.Терещенка, бюджетування – це процес розроблення, 

узгодження та затвердження бюджетів, котрі формують цілісну їх систему та 

здійснюють контроль за їх виконанням [7]. 
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Потреба здійснення зазначених функцій спричиняє впровадження 

бюджетування на вітчизняних підприємствах. Відсутність бюджетування в 

діяльність суб’єктів господарювання можна виявити лише у разі 

неефективного розподілу ресурсів, збільшення запасів, підвищення 

середньозваженої вартості капіталу порушення платіжної дисципліни, у 

результаті це може призвести до перших симптомів фінансової кризи. 

Система бюджетування здійснюється за двома підходами: «знизу-

догори» або «зверху-донизу». Активне залучення до планування працівників 

підрозділів та керівників окремих центрів відповідальності передбачає метод 

«знизу-догори», ключовими показниками якого є залишкові величини 

окремих часткових бюджетів. Щодо підходу «зверху-донизу», то бюджет 

передається менеджерам структурних підрозділів, що займаються 

деталізацією та розробкою рекомендацій. Ключові показники основних 

бюджетів задаються вищим рівнем керівництва. Недоліком даного підходу є 

прогалини в інформаційному забезпеченні централізованого підрозділу, 

котрий займається розробкою бюджетів. Щодо недоліку за методом знизу-

догори, то існує небезпека незбалансованості окремих бюджетів. Отже, 

виникає необхідність у координації з боку вищого ієрархічного рівня 

управління [7]. Уникнути недоліків можливо за новим підходом щодо 

розроблення бюджетів – «рух-назустріч». Метод передбачає комбінацію двох 

попередніх підходів.  

Отже, метод передбачає інтенсивну комунікацію між окремими 

рівнями управління. Аби мінімізувати конфлікти на підприємстві, необхідно 

формувати чіткі методики та інструкції, котрі регулюють всі процедури 

бюджетування та бюджетного контролю. Етап бюджетування за 

використання методу «руху назустріч» на підприємстві. 

Бюджетування в АТ «Турбоатом» зазвичай має таку послідовність (рис. 

3.1):  

 

 
представлення відповідальним 

за бюджет особам основних 

положень бюджетної політики 

підприємства 

визначення 

основних 

обмежувальних 

чинників;  

 

пояснення та 

підготовка 

бюджету кожного 

з департаментів 
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Рис.3.1. Послідовність Бюджетування в АТ «Турбоатом»[31] 

Основною ланкою бюджетування в АТ «Турбоатом» є операційні 

бюджети, які  в свою чергу перетворюються у кількісні показники, вартісні й 

характеризують перспективні надходження і використання фінансових 

ресурсів підприємства. На підставі операційних бюджетів розраховується 

основний та фінансові бюджети, в яких відображається і формалізується 

вплив прийнятих рішень у виробничій, комерційній, інвестиційній діяльності 

підприємства на його активи, фінансові ресурси й фінансову стійкість 

протягом бюджетного періоду.  

Значущим етапом у бюджетному процесі АТ «Турбоатом» є насам 

перед саме складання операційного бюджету. Формування операційного 

бюджету складається на основі планів реалізації, матеріальних витрат, 

прямих витрат на оплату праці, інших планів, які значною мірою 

відрізняються рівнем деталізації даних і мають вартісне вираження.  

На підставі бюджетів витрат та доходів розробляється бюджет 

фінансових результатів від операційної діяльності. На кінець планування 

операційної діяльності підприємства розраховується чистий прибуток, 

ураховуючи всі податки та збори, понесені підприємством за період, який 

планується. У товаристві створено систему внутрішнього контролю, яка 

спрямована на забезпечення порядку здійснення і досягнення цілей 

внутрішнього контролю. Метою запровадження системи внутрішнього 

контролю у товаристві є створення внутрішнього механізму захисту від 

потенційних помилок, порушень, утрат та збитків для забезпечення 

надійності, законності, ефективності, а також безпеки діяльності Товариства 

у цілому.  

складання бюджетів;  

 

розгляд бюджетів 

сумісно з вищим 

керівництвом розгляд 

бюджетів сумісно з 

вищим керівництвом 

 

аналіз розгляду 

бюджетів; 
затвердження 

бюджетів. 
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В АТ «Турбоатом» рішенням Наглядової ради Товариства створена та 

функціонує Служба внутрішнього аудиту, яка звітує перед Дирекцією та 

Наглядовою радою, а у своїй діяльності підконтрольна Наглядовій раді 

Товариства.[26] 

Можна виділити основні недоліки діючої системи бюджетування які 

наведені на рисунку 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2. Основні недоліки діючої системи бюджетування 

Упровадження ефективного бюджетного управління сприятиме 

вирішенню таких завдань АТ «Турбоатом»: сформувати ефективну систему 

фінансового управління, зростання інвестиційної привабливості процесу 

бюджетування, оптимізація доходів і витрат як у цілому по підприємству, так 

і по окремих його департаментах, створення нового формату звітності 

завдяки впровадженню сучасних інформаційних обслуговуючих систем, 

підвищення ефективності управління підприємством у цілому [25].  

Ефективною технологією сполучення стратегічних і тактичних цілей 

діяльності підприємства, що працює у системі бюджетування, є система 

показників (BSC – Balanced Scorecard).  

BSC дає спроможність підприємству узгоджено здійснювати процеси 

стратегічного планування та створення річного бюджету.  

KPI – (Key Performance Indicators) - спрямована на досягнення 

багатовимірної мети, реалізується з використанням системи ключових 

показників ефективності, які розробляються для підприємства у цілому і 

кожного центру фінансової відповідальності (ЦФВ). 

Недоліки системи бюджетування  

процес бюджетування - займає 

багато часу та коштів;  

 

фіксувати великі масштаби маніпуляцій даними звітності.  

організація бюджетування – яка не 

відповідає сьогочасних вимогам і потребам 

керівників та операційних менеджерів; 
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Стратегічні цілі АТ «Турбоатом» в системі KPI: збільшення доданої 

вартості (блок «Фінанси»), збільшення рентабельності продажів (блок 

«Клієнти»), виконання графіків та кошторисів проєктно-конструкторських 

робіт, формування укомплектованого штату висококваліфікованих 

працівників (блок «Розвиток і навчання»). Набір показників ефективності 

окремих ЦФО істотно залежить від ролі цього центру відповідальності в 

системі управління і від виконуваних ним функцій. 

 Системи ключових показників ефективності АТ «Турбоатом» наведено 

на рисунку 3.3.:  

 

 

економічна додана вартість 

рентабельність активів (ROA) – відношення прибутку до оподаткування до середньої 

величини активів;  

рентабельність інвестицій (ROI) – відношення чистого прибутку до інвестицій; 

частка управлінських витрат у виручці – відношення управлінських витрат до виручки;  

виконання плану продажів продукції підприємств енергоіндустрії – відношення 

фактичної виручки звітного періоду до планової, виражене у відсотках; 

відхилення фактичних управлінських витрат від бюджету;  

продуктивність праці (виробіток на одного працюючого) робочих цеху – відношення 

обсягу виробленої продукції до середньооблікової чисельності робітників цеху 

Рис. 3.3. Системи ключових показників ефективності АТ «Турбоатом» 

 

Отже, найцінніше, що дає підприємству бюджетування, – це 

координація всіх боків діяльності, зусиль усіх підрозділів на досягнення 

кінцевого результату і, як наслідок, підвищення ефективності та фінансової 

стійкості. Однак вигоди якісного складання бюджетів у повному обсязі та 

контролю над їх виконанням цілком окупають витрати на їх упровадження і 

розроблення 

 

 3.2 Створення служби фінансового контролінгу в АТ «Турбоатом» для 

підвищення ефективності управлінської діяльності 

 

Ключових показників ефективності 
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Фінансовий контролінг є тією технологією, котра відповідає за 

управління фінансовими ресурсами підприємств. Його наявність у системі 

управління підприємством сприятиме забезпеченню наступних вимог (рис. 

3.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4. Вимоги фінансового контролінгу [23]. 

 

Для ефективного функціонування фінансового контролінгу на 

підприємстві, слід створити такий самостійний структурний підрозділ як 

служба контролінгу, в якому будуть призначені відповідальні контролери. 

Основні завдання служби контролінгу представлено на рис. 3.5. 

 

 

 координація управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства 

 створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління 

підприємством. 

 забезпечення раціональності управлінського процесу. 

впровадження систем планування, контролю й аналізу діяльності. 

забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи підприємства. 

 вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи з питань 

удосконалення якості системи управління підприємством. 

 методичне і організаційне керівництво роботою з питань удосконалення якості системи 

управління підприємством. 

Основні завдання служби контролінгу 

Вимоги фінансового 

контролінгу  

формування системи 

інформаційної 

підтримки рішень на 

всіх рівнях управління;  
 

адаптації стратегічних цілей 

розвитку підприємства з 

урахуванням змін у 

зовнішньому середовищі; 

гармонізації оперативних 

та стратегічних планів 

розвитку підприємства;  
 

координації усіх 

бізнес-процесів 

за допомогою 

інструментів 

контролінгу;  
 

гнучкість системи 

управління підприємством, 

створюючи умови для 

досягнення головної мети та 

виконання поставлених 

завдань;  

 

підвищенні продуктивності 

праці персоналу на всіх рівнів 

управлінської ієрархічної 

системи на основі мотивації 
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розробка та здійснення заходів щодо реалізації політики з удосконалення якості системи 

управління підприємством. 

розробка, впровадження форм і методів роботи по удосконаленню якості системи 

управління підприємством. 

Рис.3.5. Завдання служби контролінгу [24] 

 

Основною відмінністю служби контролінгу від інших 

фінансовоекономічних служб полягає у вирішенні завдань щодо поліпшення 

економічної роботи. Щодо створення служби контролінгу і визначення її 

місця в організаційній структурі АТ «Турбоатом», то ісує декілька варіантів. 

[25] 

Один із варіантів, коли у структуру служби контролінгу входить 

робоча група із декількох чоловік, котрі є висококваліфікованими і мають всі 

повноваження. Перш за все, служба контролінгу має забезпечувати 

керівництво тією інформацією, яка підлягала їхній аналітичній обробці. 

В таблиці 3.1 представлено переваги та недоліки, які можуть служити 

основою для прийняття кінцевого рішення керівником.  

Таблиця 3.1  

Переваги та недоліки створення відділу контролінгу [22] 

Переваги створення служби контролінгу Недоліки створення служби 

контролінгу З'явиться конкретна особа (контролер), з 

якої можна буде спитати за результати 

роботи і виконання покладених обов'язків 

Доведеться змінювати сталу 

організаційну структуру управління і 

пояснювати, навіщо це потрібно 
Інформація про фінансово-економічний 

стан підприємства зосередиться в одному 

місці та її можна буде одержувати досить 

оперативно. 

Виникнуть проблеми з підрозділами 

підприємства, у яких будуть вилучені 

окремі функції, а натомість з'являться 

додаткові. Важко знайти фахівця, який 

міг би працювати як контролер 

Плани всіх підрозділів будуть краще 

скоординовані і перевірені на 

правдоподібність, якщо цим питанням 

займатиметься одна служба. Знизяться 

тенденції до ізоляції підрозділів 

Є небезпека надмірного посилення 

впливу служби контролінгу на інші 

підрозділи, що викличе незадоволення в 

колективі 

 

Достовірна та своєчасна інформація є одним з факторів, що 

забезпечують зниження витрат виробництва і підвищення його ефективності. 

Раціональне використання інформації досягається шляхом організації на 
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підприємстві інформаційної мережі, яка являє собою формалізоване безліч 

інформаційних потоків від джерел інформації до її споживачам.  

Отже, так як фінансовий контролінг забезпечує цілісний погляд на 

діяльність підприємства та здійснює комплексний підхід щодо виявлення та 

вирішення проблем, то впровадження служби контролінгу на АТ 

«Турбоатом» є доцільним та необхідним. Визначення місця контролінгу в 

організаційній структурі управління підприємством допомогло прийняти 

рішення щодо створення організації служби контролінгу, аналізу 

інформаційних потоків та можливих варіантів впровадження контролінгу на 

підприємстві. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Одним із засобів налагодження системи управління підприємством є 

організація фінансового контролінгу. 

Поняття «фінансовий контролінг» визначається багатьма вченими-

економістами. Однак, незважаючи на досить велику кількість публікацій з 

даної проблеми, залишається відкритим для дискусій питання про сутність 

фінансового контролінгу на підприємстві. 

Підсумовуючи проаналізовані підходи до визначення контролінгу, 

можна зробити висновок, що фінансовий контролінг це – управлінська 

технологія, в основу якої покладено синтез елементів планування, 

організації, мотивації, обліку, аналізу та контролю всіх аспектів фінансово-

господарської діяльності підприємства, яка забезпечує інструментальну і 

методичну підтримку прийняття управлінських рішень, генерацію та оцінку 

альтернативних підходів при здійсненні оперативного та стратегічного 

управління підприємства в процесі досягнення цільових параметрів його 

діяльності. 
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Варто зазначити, що дослідження системи організації контролінгу 

дозволило виділити типові причини, які вказують на необхідність організації 

механізму контролінгу на підприємстві. 

Базою дослідження було обрано АТ «Турбоатом» - належить до числа 

найбільших підприємств світу з проектування та виробництва парових турбін 

для теплових електростанцій (ТЕС); теплоелектроцентралей (ТЕЦ); атомних 

електростанцій (АЕС). 

Попередній аналіз фінансової діяльності АТ «Турбоатом» показав, що 

протягом досліджуваного періоду (2017-2019 рр.) стан підприємства 

стабільний, спостерігається позитивна динаміка в усіх напрямках виробничо-

господарської діяльності .  

Підприємство не залучає банківські кредити; немає заборгованості по 

зарплат, податках, перерахуванню платежів у Державний бюджет України та 

єдиному соціальному внеску, вчасно сплачує за спожиті енергоресурси. 

Для вдосконалення формування та функціонування організації 

фінансового контролінгу АТ «Турбоатом» в роботі запропоновано 

використання інформаційної підтримки процесу прийняття управлінських 

рішень та системи збалансованих показників. 

Закордонний досвід в економічномічному житті підприємства України 

є неможливим зважаючи на значний розрив між підходами до управління, 

системами обліку і звітності, а також технічною базою і кадрами, які існують 

між підприємствами України і розвинутих країн заходу. Саме тому необхідна 

адаптація існуючої системи організації фінансового контролінгу до 

сучасного правового, організаційного та економічного стану на 

підприємствах нашої країни із застосуванням внутрішніх особливостей та 

психології і філософії бізнесу. 
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