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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції у розвитку промисло-

вих підприємств України, зокрема низький рівень та тенденція до зниження ре-

нтабельності діяльності, зростання частки збиткових підприємств, неоптималь-

на структура витрат, дефіцит власного оборотного капіталу, втрата фінансової 

стійкості та платоспроможності вказують на формування ознак кризового фі-

нансового стану в промисловому комплексі країни. Для подолання цих проблем 

світова практика пропонує нові методи і технології забезпечення ефективного 

функціонування суб’єктів господарювання, які комплексно реалізуються в сис-

темі фінансового контролінгу підприємства (ФКП). 

Фундаментальні засади побудови систем контролінгу на підприємствах за-

кладені у працях вітчизняних та зарубіжних науковців: О. О. Ананькіної, 

Е. А. Аткінсона, Р. Д. Банкера, І. О. Бланка, Й. Вебера, Г. Л. Вознюка, 

С. В. Данилочкіна, Р. С. Каплана, А. М. Кармінського, Х. Ю. Кюппера, Д. Хана, 

Р. Хілтона, Ч. Хорнгрена, А. І. Шигаєва, К. Штайнле та ін. Прикладний інстру-

ментарій оперативного та стратегічного ФКП досліджують, зокрема: 

В. В. Божкова, І. М. Боярко, Т. А. Васильєва, Н. О. Гура, Н. М. Дяченко, 

О. А. Зоріна, В. В. Івата, С. М. Ілляшенко, Л. О. Коваленко, О. Ю. Масленнікова, 

Н. С. Педченко, К. Л. Попченко, О. В. Прокопенко, М. С. Пушкар, Н. В. Сабліна, 

О. О. Терещенко, О. С. Тєлєтов, Г. В. Уварова, Х. Й. Фольмут та ін.  

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень щодо ефективної 

організації систем контролінгу на підприємствах, дана проблема поки що зали-

шається невирішеною остаточно. Подальшого розвитку потребує комплекс пи-

тань, пов’язаних з використанням ФКП як складової вартісно-орієнтованого 

стратегічного управління, оцінюванням фінансового ризику та потенціалу при-

бутковості підприємств як орієнтирів прийняття управлінських рішень в систе-

мі ФКП, формуванням ефективної організаційної структури системи ФКП, оп-

тимізації структури витрат на підприємстві та ін. Недостатність висвітлення у 

наукових працях цих та інших питань стали визначальними при обґрунтуванні 

актуальності теми дослідження, обумовили його мету, задачі та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослі-

дження відповідає тематиці науково-дослідних робіт Сумського державного 

університету та Української академії банківської справи. В межах теми “Меха-

нізми вартісно-орієнтованого управління підприємством” (№ ДР 0113U008383) 

розроблено науково-методичний підхід до врахування ризикованості при фор-

муванні систем ФКП; теми “Фундаментальні основи управління сталим розвит-

ком підприємства, території, суспільства” (№ ДР 0113U007870) – удосконалено 

підхід до оцінювання потенціалу прибутковості підприємства; теми “Методо-

логія інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємництва” 

(№ ДР 0113U007871) – визначено функціональні особливості інструментарію 

ФКП; теми “Реформування фінансової системи України в умовах євроінтег-

раційних процесів” (№ ДР 0109U006782) – проаналізовано фінансово-

економічні проблеми розвитку промислових підприємств України. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретико-

методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо організації сис-

теми фінансового контролінгу підприємства на основі ефективного викорис-

тання потенціалу його прибутковості та управління фінансовими ризиками. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

 узагальнити практичний досвід функціонування та організації систем ФКП в  

Україні; 

 удосконалити концептуальні засади організації системи ФКП на основі 

структурного аналізу; 

 дослідити основні етапи процесу організації системи ФКП; 

 розробити науково-методичний підхід до комплексного оцінювання фі-

нансового ризику втрати ринкової вартості підприємства в системі страте-

гічного ФКП; 

 розвинути науково-методичні підходи до управління фінансовими ризиками 

діяльності підприємства в системі ФКП та вибору відповідної фінансової 

стратегії розвитку підприємства; 

 удосконалити науково-методичні засади оцінювання потенціалу прибутко-

вості промислового підприємства як орієнтира прийняття управлінських рі-

шень в системі ФКП; 

 запропонувати типізацію центрів відповідальності як елементів системи ФКП; 

 розвинути науково-методичні підходи до оптимізації структури витрат про-

мислового підприємства в контексті ефективного використання потенціалу 

його прибутковості. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі 

організації системи ФКП. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та методичний інструмента-

рій організації системи оперативного та стратегічного ФКП. 

Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на фундаментальних поло-

женнях сучасної економічної теорії, концепцій менеджменту, економіки та фі-

нансів підприємства, економічного аналізу та контролю, управління ризиками, 

які визначають підходи до організації систем контролінгу на підприємствах. 

Відповідно до поставлених завдань використано такі методи дослідження: 

аналіз, синтез, наукова абстракція (при удосконаленні концептуальної моделі 

організації системи ФКП); порівняльний і статистичний аналіз, логічне узагаль-

нення та групування (при типізації методів та інструментів ФКП, центрів відпо-

відальності, а також оцінюванні потенціалу прибутковості підприємства); систе-

мно-структурний аналіз, структурна декомпозиція (при формуванні моделі ФКП, 

спрямованої на ефективне використання потенціалу прибутковості); економіко-

математичне моделювання (при розробці пропозицій щодо вибору стратегії уп-

равління фінансовими ризиками в системі ФКП); кореляційний, регресійний та 

дискримінантний аналіз (при визначенні оптимальних пропорцій структури ви-

трат підприємства, а також розподілу ризиків в системі стратегічного ФКП). 
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Інформаційною базою дослідження є: нормативно-правові документи з пи-

тань регламентування фінансово-господарської діяльності підприємств; звіт-

но-аналітична інформація Державної служби статистики України; опубліковані 

результати наукових досліджень щодо організації системи ФКП, а також дані 

фінансової звітності вітчизняних машинобудівних підприємств, зібрані та опра-

цьовані автором. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку теоретико-

методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо організації сис-

теми фінансового контролінгу підприємства на основі ефективного викорис-

тання потенціалу його прибутковості та управління фінансовими ризиками. 

Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційної роботи є такі:  

вперше: 

 розроблено науково-методичний підхід до комплексного оцінювання фінан-

сового ризику втрати ринкової вартості підприємства, що дозволяє врахову-

вати інтегральний вплив показників фінансового стану підприємства на фо-

рмування його економічної доданої вартості, ранжованих за пріоритетністю 

моніторингу в системі ФКП, передбачає створення масиву даних експертним 

методом, нормалізацію показників, оцінювання ступеня ризику за допомо-

гою таксонометричного підходу, визначення пріоритетності факторних оз-

нак, кількісне та якісне оцінювання цього ризику на основі мінімаксного 

підходу; 

удосконалено: 

 концептуальні засади організації системи ФКП на основі структурного під-

ходу, що на відміну від існуючих, передбачає виокремлення загальних та 

спеціальних його функцій, цілей та завдань оперативно-тактичної, стратегі-

чної та організаційно-методичної підсистем, типізацію об’єктів та суб’єктів 

ФКП за методом організації фінансів підприємств, уточнення принципів ор-

ганізації системи ФКП та функціональних складових системи ФКП (інфор-

маційне, методологічне та організаційно-технічне забезпечення), а також 

конкретизацію взаємозв’язків між складовими цієї системи;  

 науково-методичний підхід до оцінювання потенціалу прибутковості підп-

риємств як інтегральної характеристики рівня відповідності стану викорис-

тання чинників формування ринкової вартості підприємства середньоринко-

вим умовам, що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє ідентифікувати 

клас потенціалу прибутковості підприємства (оптимальний, нормальний або 

незадовільний) та сформувати інформаційну базу для прийняття стратегіч-

них та оперативних управлінських рішень. Це є підґрунтям для визначення 

ефективного комплексу заходів щодо подальшого розвитку суб’єкта госпо-

дарювання в умовах ринкової конкуренції з врахуванням взаємозв’язку між 

класами потенціалу прибутковості та видами ФКП; 

 типізацію центрів відповідальності підприємства за базовими ознаками (вид 

та об’єкт ФКП; клас центру відповідальності; показники, що обліковуються, 

аналізуються та контролюються; функціонально-технологічні та організа-
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ційні особливості ФКП) передбачає: 1) виділення класів центрів відповіда-

льності за ознакою функціонально-технологічної специфіки видів ФКП – 

стратегічні фінансові і оперативні господарські центри відповідальності; 

2) встановлення взаємозв’язків між класами, типами, видами центрів відпо-

відальності за різними класифікаційними ознаками і формування на цій ос-

нові ієрархічно впорядкованої цілісної системи центрів відповідальності 

підприємства; 

 науково-методичний підхід до визначення (на основі економіко-

математичного моделювання та лінійного програмування) оптимальної 

структури витрат промислового підприємства, що відрізняється від існую-

чих урахуванням їх впливу на ключовий елемент збалансованої системи по-

казників в системі ФКП – ринкову вартість підприємства в цілому та у розрі-

зі чинників її формування;  

набуло подальшого розвитку: 

 науково-методичний підхід до управління фінансовими ризиками діяльності 

підприємства в системі ФКП на основі побудови алгоритму варіативної оп-

тимізації, який, на відміну від існуючих, дозволяє здійснювати обґрунтова-

ний вибір фінансової стратегії розвитку промислового підприємства (гнуч-

кого управління; управління в межах існуючої ресурсної бази; нормативного 

управління) залежно від встановлених нормативних обмежень та складу під-

контрольних показників ФКП. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основ-

ні наукові положення доведено до рівня методичних розробок і практичних ре-

комендацій, які можуть застосовуватися для організації систем ФКП.  

Рекомендації щодо формування фінансової структури підприємства за 

центрами відповідальності та обґрунтування стратегії його розвитку на основі 

рівня фінансового ризику впроваджені у діяльність ПрАТ “ПЕЕМ “Центральна 

енергетична компанія” (довідка від 10.11.2014 № 12/2528); щодо визначення 

класу потенціалу прибутковості підприємств та побудови моделі ФКП – в дія-

льність ПАТ “Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе” (довідка від 31.12.2014        

№ 39-04/16); щодо оптимізації структури витрат та оцінювання фінансового ри-

зику на підприємстві – в діяльність ПАТ “Сумихімпром” (довідка від 

17.10.2014 № 35-7/459). 

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі Сумсь-

кого державного університету при викладанні дисциплін “Фінансовий контро-

лінг”, “Фінансовий менеджмент” (акт від 15.09.2015) та ДВНЗ “Українська ака-

демія банківської справи НБУ” при вивченні дисциплін “Фінансовий контро-

лінг”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємни-

цтва”, “Управління фінансами акціонерних товариств”, “Управління фінансо-

вими ризиками” (акт від 26.09.2014). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим 

дослідженням. Наукові положення, розробки, результати, висновки і рекоменда-
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ції, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок у 

працях, опублікованих у співавторстві, вказано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації допові-

далися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на міжнародних та всеукра-

їнських науково-практичних конференціях, зокрема: “Теоретико-методологічні і 

науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечен-

ня розвитку економіки” (м. Кам’янець-Подільський, 2011 р.); “Динаміка науко-

вих досліджень – 2011” (м. Пшемишль, Республіка Польща, 2011 р.); “Актуальні 

проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах” 

(м. Дніпропетровськ, 2012 р.); “Економіка для екології” (м. Суми, 2012 р.); “Еко-

номіка та менеджмент: перспективи розвитку” (м. Суми, 2012 р.); “Економічні 

проблеми сталого розвитку” (м. Суми, 2012 р., 2014 р.); “Міжнародна банківська 

конкуренція: теорія і практика” (м. Суми, 2011-2012 рр.); “Проблеми і перспек-

тиви розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2010-2012 рр.) та ін. 

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дослідження 

опубліковано в 24 наукових працях загальним обсягом 16,14 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 8,43 друк. арк., у тому числі: розділи в 2 колективних 

монографіях, 9 статей у наукових фахових виданнях з економіки (з них 5 вклю-

чено до міжнародних наукометричних баз), 13 публікацій у збірниках матеріалів 

конференцій. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 

266 стор., у тому числі основного тексту 188 стор., 44 табл., 25 рис., 3 додатки і 

список літератури з 240 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульо-

вано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну, те-

оретичне та практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі “Теоретичні засади та практичний досвід організації 

системи фінансового контролінгу на підприємстві” узагальнено практичний 

досвід та виявлено проблеми функціонування систем ФКП в промисловості 

України, удосконалено концептуальні засади їх організації. 

Низький рівень рентабельності діяльності та тенденція до зростання збит-

ковості промислових підприємств України (обсяг чистих збитків промисловості 

у 2015 р. становить близько 32% чистого збитку, отриманого економікою краї-

ни в цілому, що майже у 1,5 рази вище відповідного показника 2013 р.), наяв-

ність невикористаних резервів щодо підвищення фінансових результатів і зрос-

тання прибутковості за рахунок оптимізації витрат (у 2008-2015 рр. невикорис-

тані можливості для забезпечення прибуткової діяльності промислових підпри-

ємств складають в середньому 50,6% від розрахункового обсягу резерву річно-

го приросту чистого прибутку) та поступове погіршення стану збалансованості 

основних фінансово-економічних показників вказують на посилення ознак кри-
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зового фінансового стану в промисловому комплексі України і необхідність за-

провадження систем ФКП для його покращення. 

Проблему організації контролінгу на підприємстві доцільно вивчати з по-

зиції континентальної наукової школи, яка розглядає його як цілісну систему 

інформаційної підтримки менеджменту. Виходячи з цього, ознаками, які визна-

чають взаємоінтегрованість систем стратегічного управління та контролінгу, 

слід вважати: орієнтацію на інформаційне забезпечення прийняття управлінсь-

ких рішень; єдність оперативних фінансово-економічних розрахунків і стратегі-

чних рішень; системність і комплексність; спрямованість на отримання позитив-

ного синергетичного ефекту від поєднання різних функцій, методів та прийомів.  

ФКП трактується в роботі як функціональна підсистема інформаційної 

підтримки системи фінансового менеджменту, яка передбачає комплексне ви-

користання методів, технологій та інструментів аналізу, планування, внутріш-

нього контролю, інформаційного забезпечення для вчасного виявлення впливів 

прийнятих управлінських рішень і результатів їх реалізації на фінансовий стан 

та ринкову вартість підприємства з метою забезпечення позитивного довго-

строкового ефекту щодо досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства 

в умовах динамічних змін зовнішнього та внутрішнього середовища за рахунок 

ефективного використання потенціалу прибутковості.  

Концептуальні засади організації системи ФКП представлені на рис. 1. 

Відповідно до структурного підходу запропоновано: 1) виокремлювати загальні 

та спеціальні функції, що відображають специфічне місце ФКП у системі уп-

равління підприємством; 2) виділяти цілі та завдання оперативно-тактичної, 

стратегічної та організаційно-методичної підсистем ФКП; 3) здійснити типіза-

цію об’єктів за методами організації фінансів підприємства, що дозволяє вста-

новити відмінність у цільовій спрямованості ФКП та забезпечити вибір ефекти-

вних методів та інструментів контролінгу; 4) уточнити принципи організації 

ФКП; 5) уточнити функціональні складові системи ФКП (інформаційне, мето-

дологічне та організаційно-технічне забезпечення); 6) конкретизувати взає-

мозв’язки між складовими системи ФКП. 

Характерною особливістю розвитку інструментів ФКП є їх комплексне по-

єднання з методами вартісно-орієнтованого управління, зумовлене історичною 

трансформацією системи контролінгу у базовий компонент стратегічного мене-

джменту. Дослідження інструментів ФКП дозволило уточнити їх класифікацію 

(за сферою використання – універсальні та інструменти оперативного або стра-

тегічного контролінгу, за можливістю комбінування – елементні та комплексні) 

для обґрунтованого вибору найбільш ефективних з урахуванням специфіки за-

вдань різних етапів технологічного циклу процесу контролінгу. 

Дослідження динаміки основних фінансово-економічних показників діяль-

ності промислових підприємств України засвідчують, що погіршення ефектив-

ності їх діяльності відбулося в тому числі і внаслідок загального зменшення об-

сягів виробництва та реалізації продукції (якщо у 2013 р. промислове виробни-

цтво  скоротилося  на  4,7%,  у  2014 р. –  на  10,7%,  то  у  2015 р. –  на  18,8%). 
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Забезпечення прибутковості та 
ліквідності підприємства 
Оптимізація фінансового резуль-
тату через максимізацію прибутку. 
Контроль за виконанням бюджету 

- інтеграційна (інтеграція окремих функцій управління); 
- інформаційно-консультаційна (забезпечення прийняття управлінських рішень, збір і 

систематизація інформації, структуризація інформаційної системи, економічна ефективність 
функціонування інформаційної системи); 

- координаційна (координація підсистем планування, контролю та регулювання на досягнен-
ня оперативних і стратегічних цілей);  

- оціночна (оцінювання та моніторинг ефективності управлінських рішень); 
- мотиваційна ( формування системи мотивації та стимулювання персоналу щодо ефектив-

ної реалізації фінансової стратегії підприємства) 

Спеціальні функції ФКП 

 

Мета системи ФКП 

Забезпечення найви-
щого рівня ефективно-
сті та довгострокового 

ефекту від викорис-
тання фінансових 

ресурсів та оптималь-
ної організації фінан-
сових потоків підпри-

ємства 

- облікова; 
- аналітична ; 
- контрольна ; 
- планова; 

- організаційно-методична 

Завдання 

Узгодженості Системності та 
комплексності 

Відповідальності Ефективності  Збалансованості  Адаптивності 

Оперативно-тактична підсистема 
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рів відповідальності. 
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ефективності діяльності 
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спеціальної 
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ження  
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кої діяльності для досяг-
нення основної мети 
підприємства.  
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мети підприємства 
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лених завдань 

Рисунок 1 – Концептуальні засади організації системи ФКП 
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Це обмежує процеси капіталізації машинобудівних підприємств в Україні, зни-

жує їх ринкову вартість та привабливість для внутрішніх та зовнішніх інвесто-

рів. Основними чинниками, які стримують розвиток вітчизняних промислових 

підприємств, залишаються скорочення попиту на внутрішньому та зовнішніх 

ринках та недостатність фінансових ресурсів. 

Протягом 2008-2015 рр. обмеження доступу до традиційного ринку Росії, 

низька конкурентоспроможність продукції на зовнішніх ринках через високі ви-

моги до якості, низька енергоефективність виробництва (енергоспоживання на 

промислових підприємствах в Україні, на які припадає близько 77% загального 

споживання енергоносіїв серед видів економічної діяльності, перевищує відпо-

відний показник за країнами-членами Європейського Союзу майже в 4 рази), ви-

сокий рівень зношення основних засобів у промисловості (в 2014 р. він становив 

57,3%) призвели до зниження обсягів промислового виробництва як окремих 

підприємств, так і промислового сектору економіки України в цілому (з 27,8% 

загального обсягу валового внутрішнього продукту у 2008 р. до 18% у 2015 р.). 

Створення передумов для виходу на нові ринки потребує підвищення 

інноваційно-інвестиційної активності в промисловому секторі економіки, моде-

рнізації виробничого потенціалу, оновлення складу та покращення якості про-

дукції. З огляду на незадовільний стан фондового ринку, високу вартість фінан-

сових ресурсів, скорочення купівельної спроможності населення, низьку інвес-

тиційну привабливість для інвесторів, можливості щодо розвитку промислових 

підприємств України, покращення їх інвестиційної активності, модернізації те-

хнологій, реалізації інновацій, спрямованих на підвищення конкурентоспромо-

жності продукції, визначаються, насамперед, прибутковістю їх діяльності. Вра-

ховуючи це, системи ФКП вітчизняних промислових підприємств, на відміну 

від закордонних, мають бути орієнтовані, у першу чергу, на вирішення завдань 

зростання прибутковості та оптимізації витрат як основи для створення та під-

вищення ринкової вартості підприємства. 

У другому розділі “Організаційно-методичне забезпечення управління 

фінансовими ризиками в системі фінансового контролінгу на промислово-

му підприємстві” уточнено праксіологічно-функціональні засади трактування 

процесу організації системи ФКП, удосконалено науково-методичні підходи до 

оцінювання та управління фінансовими ризиками в системі ФКП. 
Основними етапами процесу організації системи ФКП запропоновано вва-

жати наступні: 1) розробка концепції розвитку системи ФКП; 2) розробка мето-
дичного забезпечення системи ФКП (формування системи показників ефектив-
ності, внутрішніх нормативних методик їх розрахунку та аналізу); 3) форму-
вання організаційної структури системи ФКП за центрами відповідальності; 
4) формування інформаційного і технічного забезпечення ФКП (автоматизова-
ної системи); 5) моніторинг діяльності підприємства в цілому та окремих під-
розділів за трьома таргетами: ефективність діяльності, потенціал прибутковості 
та фінансовий ризик; 6) формування збалансованої системи показників, встано-
влення їх граничних значень та допустимих відхилень; 7) виявлення основних 
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причин негативних відхилень; 8) вибір інструментів, методів та механізмів за-
безпечення досягнення цільових параметрів розвитку підприємства. 

Моніторинг ефективності заходів з організації системи ФКП необхідно 
проводити у розрізі ланцюга відповідності “завдання – таргети – результат” за 
етапами організаційного процесу. Базовою вимогою до організації системи 
ФКП має бути побудова збалансованої системи показників, що поєднує ключо-
ві показники ефективності, визначені для суб’єктів управління, ієрархічно впо-
рядковані за рівнями системи управління підприємством, цілями і завданнями, 
поданими у вигляді стратегічної карти розвитку підприємства. 

Вивчення за результатами контролінгових процедур організаційно-
методичного забезпечення системи ФКП, яке діє на промислових підприємст-
вах України, засвідчило його недосконалість, зокрема невизначеність ключових 
таргетів моніторингу та контролю діяльності підприємства. В роботі в якості 
основних таких таргетів запропоновано використовувати рівень фінансового ри-
зику втрати ринкової вартості та рівень потенціалу прибутковості підприємства. 

В роботі запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання фінан-
сового ризику втрати ринкової вартості підприємства (рис. 2), який передбачає 
комплексне поєднання експертного методу при формуванні масиву даних, ди-
ференційованого підходу до процедури нормалізації параметрів для показників-
стимуляторів (класична нормалізація) та показників-дестимуляторів (за форму-
лою Севіджа), бального оцінювання ступеня ризику за допомогою таксономет-
ричного методу оцінки параметрів, визначення пріоритетності ознак за форму-
лою Фішберна, обґрунтування вибору рівня фінансового ризику серед існуючих 
альтернатив та його якісну оцінку (за допомогою мінімаксного методу). Такий 
підхід дозволяє отримувати інтегральну оцінку комплексного впливу чинників 
формування ринкової вартості підприємства на ризикованість його діяльності з 
урахуванням їх пріоритетності в процесі моніторингу та контролю. 

У процесі оцінювання фінансового ризику втрати ринкової вартості підп-

риємства в роботі досліджено вплив на нього дев’яти факторів формування 

економічної доданої вартості підприємства (х ij на рис. 2), а саме: інвестованого 

капіталу, рентабельності діяльності, оборотності кредиторської заборгованості, 

плеча фінансового важеля, капіталовіддачі, рівня операційних витрат, вартості 

власного капіталу, частки власних коштів в обсязі інвестованого капіталу, суми 

сплачених відсоткових платежів у розрахунку на 1 грн. інвестованого капіталу. 
Визначено, що у 2008-2013 рр. в цілому рівень фінансового ризику втрати 

ринкової вартості для промислових підприємств України був середнім (стано-
вив близько 0,40 одн.), а для найпотужнішого машинобудівного підприємства 
Сумського регіону – ПАТ “Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе” – 0,32 одн. відповідно. 

Організація ризикоорієнтованих систем ФКП передбачає використання 
спеціальних методів обґрунтування вибору стратегії управління господарською 
діяльністю підприємства з урахуванням чинників, які визначають рівень ризи-
ків його діяльності. Оптимальну стратегію запропоновано обирати за допомо-
гою інструментарію економіко-математичного моделювання, який дозволяє 
формалізувати залежність очікуваного фінансового ризику від нормативних 
обмежень та складу підконтрольних показників, прийнятих в системі ФКП.  
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1) визначення суми бальних оцінок фінансового ризику втрати ринкової вартості підприємства, зважених на рівень пріори-
тетності кожного із чинників формування ринкової вартості; 
 
2) розрахунок максимально можливої (еталонної) бальної оцінки фінансового ризи-
ку втрати ринкової вартості підприємства шляхом вибору мінімального значення 
серед двох можливих альтернатив: 
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3) розрахунок узагальнюючого індикатора 
кількісного оцінювання фінансового ризику 
втрати ринкової вартості підприємства: 
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Умовні позначення: R*
j – бальна оцінка ступеня фінансового ризику втрати ринкової 

вартості підприємства (ВРВП) за j-й рік; bij – бальна оцінка і-го показника за j-ий рік; m – 

загальна кількість показників; K – загальна кількість показників характеристики фінансового 

ризику ВРВП; х ij – значення і-го показника за j-ий рік; ix – середнє значення і-го показника; 

[ ] – ціла частина числа; n – загальна кількість років за розглянутий часовий інтервал; 

min max j – мінімальне значення максимально можливої бальної оцінки фінансового ризику 

ВРВП за j-ий рік; wi – ваговий коефіцієнт і-го показника; R j – рівень фінансового ризику 

ВРВП за j-й рік; sum j – сума зважених бальних оцінок фінансового ризику ВРВП за j-ий рік.  

5. Кількісне оцінювання фінансового ризику втрати ринкової вартості підприємства мінімаксний підхід 

4. Визначення пріоритетності факторних ознак формула Фішберна 

3. Бальна оцінка ступеня фінансового ризику втрати ринкової вартості 
підприємства 

таксонометричний підхід 

1. Обґрунтування доцільності вибору показників та формування масиву вхідної інформації 
 

2. Нормалізації показників характеристики фінансового ризику 
втрати ринкової вартості підприємства 

експертний метод 

стимулятори – природна нормалізація;  
дестимулятори – формула Севіджа 

Етап Спосіб реалізації 

 

Рисунок 2 – Науково-методичний підхід до оцінювання фінансового ризику 

втрати ринкової вартості підприємства в системі стратегічного фінансового 

контролінгу 

Діапазони значень фінансового ризику  
втрати ринкової вартості  

промислового підприємства 
Значення Рівень ризику 

[0; 0,15] Ризик відсутній 

(0,15; 0,35] Низький  

(0,35; 0,55] Середній  

(0,55; 0,75] Високий  

(0,75; 1] Катастрофічний  
 



11 

У дисертації розвинуто науково-методичні підходи до управління фінансо-
вими ризиками діяльності в системі ФКП на основі параметричного програму-
вання та побудови економіко-математичних моделей варіативної оптимізації. 
Це дозволяє здійснювати обґрунтований вибір серед трьох можливих альтерна-
тивних фінансових стратегій розвитку промислового підприємства: 

1) гнучкого управління з врахуванням рівня чутливості ключових стратегі-
чних показників ефективності до впливу факторів їх формування (ця стратегія 
передбачає управління ризикованістю діяльності підприємства за рахунок ко-
ригування ступеня впливу різних таргетів збалансованої системи показників в 
системі ФКП на ризик втрати ринкової вартості підприємства): 
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(1) 

  

2) управління в межах існуючої ресурсної бази (ця стратегія передбачає ре-
гулювання кількісних характеристик рівня фінансового ризику на основі варіа-
ції показників ресурсної бази діяльності підприємства, жорсткий контроль від-
повідності обсягів потреби підприємства в різних ресурсах можливостям щодо їх 
залучення):  
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3) нормативне управління (ця стратегія передбачає контроль допустимих 
меж варіації норм витрачання ресурсів для досягнення планових показників ді-
яльності підприємства): 
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(3) 

 

де r – ризикованість діяльності підприємства, що оцінюється сукупним 
відхиленням показника ефективності різних видів діяльності (операційної, фі-
нансової, інвестиційної) від його планового (модального) значення; хj – змінна 
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управління, тобто певний таргет стратегії розвитку підприємства (прибуток, 
ринкова вартість підприємства, економічна додана вартість та ін.); aij, pij – 
константи, які відображають норми витрат наявного обсягу ресурсів підпри-
ємства для досягнення певного значення таргету вибору стратегії розвитку 
підприємства; cj, dj – константи, які відображають ступінь впливу кожної 
змінної управління на кількісну характеристику ефективності діяльності підп-
риємства (прибутковості, доходності інвестицій та ін.); bi, gi – константи, що 
визначають наявний обсяг ресурсів для реалізації діяльності підприємства; t – 
параметр, що характеризує частку використання наявного обсягу ресурсів, яка 
залежить від  обраної стратегії управління, для досягнення певного значення 
таргету вибору стратегії розвитку підприємства; М0(Х) – модальне значення 
кількісної характеристики змінних управління; j – вид діяльності підприємства; i 
– вид ресурсу; n – кількість розглянутих видів діяльності; m – кількість ресурсів. 

 
Управління фінансовими ризиками діяльності підприємства на основі па-

раметричного програмування передбачає вибір оптимальної стратегії управлін-
ня шляхом вирішення задачі мінімізації показника ризикованості діяльності 
підприємства (r) симплексним методом, що дозволяє досягти найвищого рівня 
ефективності та довгострокового ефекту від використання фінансових ресурсів 
за рахунок мобілізації реальних та потенційних фінансових можливостей збі-
льшення прибутку та нарощення ринкової вартості підприємства. 

У третьому розділі “Методичні засади організації фінансового контро-

лінгу в контексті ефективного використання потенціалу прибутковості 
промислового підприємства” удосконалено науково-методичні підходи до 
оцінювання потенціалу прибутковості промислового підприємства, розроблено 
пропозиції щодо типізації центрів відповідальності як елементів ФКП та опти-
мізації структури витрат промислових підприємств в контексті ефективного ви-
користання потенціалу прибутковості. 

Комплексна реалізація стратегічних і тактичних завдань розвитку підпри-
ємства забезпечується за рахунок раціонального розподілу функціональних 
обов’язків між суб’єктами ФКП та диференціації методів за етапами реалізації 
контрольних процедур в організаційно-економічній моделі ФКП, яка узгоджує 
складові методичного забезпечення системи організації ФКП у частині реаліза-
ції стратегічної мети розвитку підприємства – зростання його ринкової вартості 
за рахунок максимізації прибутковості діяльності. 

У роботі удосконалено типізацію центрів відповідальності як базових еле-

ментів системи ФКП. На відміну від існуючих, вона передбачає: 1) виділення 

класів центрів відповідальності за функціонально-технологічною специфікою 

стратегічного і оперативного ФКП (стратегічні фінансові і оперативні господар-

ські центри відповідальності); 2) встановлення взаємозв’язків між класами, ти-

пами, видами центрів відповідальності за різними класифікаційними ознаками 

(вид фінансового контролінгу, клас центру відповідальності, об’єкт фінансово-

го контролінгу; показники, що обліковуються, аналізуються та контролюються; 

функціонально-технологічні та організаційні особливості). Це дозволяє підви-
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щити ефективність організаційно-технічного забезпечення системи ФКП за ра-

хунок чіткого розмежування її складових за роллю і призначенням в фінансовій 

структурі підприємства, сферами приналежності, об’єктами і завданнями, пока-

зниками, що обліковуються, аналізуються та контролюються. 

Динамічною комплексною характеристикою наявних резервів досягнення 

головної мети ФКП є потенціал прибутковості – складова фінансового потенці-

алу, яка визначається можливостями щодо зростання прибутку та збільшення 

ринкової вартості підприємства. В роботі удосконалено науково-методичний 

підхід до його оцінювання на основі інтегральної комплексної характеристики 

рівня відповідності середньоринковим значенням системи показників, які є 

чинниками формування економічної доданої вартості підприємства (рис. 3). 

Запропонований підхід дозволяє визначити орієнтири у застосуванні захо-

дів системи ФКП для підприємств з різним класом потенціалу прибутковості. В 

контексті диференціації ступеня сформованості та використання потенціалу 

прибутковості підприємств виділено три класи – оптимальний, нормальний та 

незадовільний, що дозволяє підвищити ефективність ФКП за рахунок вибору 

відповідного комплексу управлінських заходів. 

При цьому встановлено, що методи та прийоми стратегічного контролін-

гу можуть використовуватися переважно на підприємствах, які мають оптима-

льний та нормальний клас використання потенціалу прибутковості, а якщо він 

є незадовільним, то управління фінансово-економічною діяльністю підпри-

ємства має бути орієнтовано на пріоритетне застосування інструментарію 

оперативного ФКП. 

Ефективне використання потенціалу прибутковості підприємства передба-

чає спрямованість системи ФКП на оптимізацію сукупних витрат за критерієм 

максимізації ринкової вартості підприємства з урахуванням впливу обсягів та 

структури операційних витрат на її формування. 

Для визначення цільової структури сукупних витрат в системі ФКП, дося-

гнення якої забезпечує прибуткове функціонування та нарощення ринкової вар-

тості підприємства, розроблено науково-методичний підхід, який засновано на 

моделюванні залежності ринкової вартості підприємства та чинників її форму-

вання від зміни обсягів та структури сукупних витрат засобами економіко-

математичного та лінійного програмування (рис. 4). 

У результаті практичних розрахунків за даними ПАТ “Сумське НВО 

ім. М. В. Фрунзе” встановлено, що в умовах посилення об’єктивних обмежень 

щодо ефективного функціонування промисловості в України, викликаних кри-

зовими явищами в економіці, оптимальною є структура витрат, у якій опера-

ційні витрати промислового підприємства становлять понад 80%. Це зумовлює 

віднесення складу, структури і доходності операційних витрат до числа ключо-

вих підконтрольних параметрів в системі ФКП.  
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Рисунок 3 – Методичні засади оцінювання потенціалу прибутковості  

підприємства в системі ФКП 
 

Умовні позначення: хнорм – нормалізоване значення показника; хі – значення показника; 

хср – середньогалузеве значення показника; x1 – інвестований капітал; x2 – рентабельність 

операційної діяльності; x3 – оборотність кредиторської заборгованості; x4 – співвідношення 

безвідсоткових зобов’язань і платного капіталу; x5 – коефіцієнт загальної капіталовіддачі; x6 

– частка операційних витрат на 1 грн. реалізованої продукції; x7 – вартість власного капіталу; 

x8 – частка власних коштів в обсязі інвестованого капіталу; x9 – сума сплачених відсоткових 

платежів на 1 грн. інвестованого капіталу; ri – оцінка впливу показника-фактора на форму-

вання ринкової вартості підприємства; R – інтегральна оцінка впливу факторів на формуван-

ня ринкової вартості підприємства. 

 

 

1. Створення інформаційної бази щодо середньорин-
кових та фактичних значень показників – факторів 
формування ринкової вартості промислового підприєм-

ства відповідно до детермінованої факторної моделі 

2. Нормалізація показників відносно середньогалузе-
вої величини: 
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3. Визначення класу фактору формування ринкової 

вартості промислового підприємства: 

1,5 

х

норм 

0,5 Клас С Клас В Клас А 

4. Оцінка впливу чинників на формування ринкової 
вартості промислового підприємства (r i) в балах:  
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5. Визначення інтегральної рейтингової оцінки потен-

ціалу прибутковості підприємства: R = ∑ r i  

6. Визначення класу потенціалу прибутковості підпри-
ємства: 

–9 3 

Нормальний Оптимальний 

9 –3 

Вжиття заходів щодо коригування 
показників і подолання негативних 
тенденцій розвитку підприємства 

у межах оперативного ФКП 

Відслідковування тенден-
цій зміни показників у 

середньостроковій перспе-
ктиві та їх коригування в 
межах стратегічного ФКП 

Підтримка існуючого фінансового стану підпри-
ємства, збереження досягнутих показників і 

довгострокових тенденцій його розвитку  

в межах стратегічного ФКП 

Нормалізовані значення показників – чинників 
 формування економічної доданої вартості 

ПАТ “Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе” 

Показник 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 
x1 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 
x2 1,0 0,7 1,1 0,9 2,2 
x3 0,8 1,5 1,0 1,2 1,0 
x4 1,1 1,1 1,0 0,8 0,9 
x5 1,0 1,3 0,8 1,1 1,1 
x6 0,8 1,0 0,8 0,9 1,7 
x7 0,8 0,7 1,5 1,2 1,1 
x8 0,8 1,1 1,1 1,2 1,0 
x9 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

Оцінка потенціалу прибутковості 
ПАТ “Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе” 

Показник 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 
x1 В/0 В/0 В/0 В/0 В/0 
x2 В/0 В/0 В/0 В/0 А/1 
x3 В/0 В/0 В/0 В/0 В/0 
x4 В/0 В/0 В/0 В/0 В/0 
x5 В/0 В/0 В/0 В/0 В/0 
x6 В/0 В/0 В/0 В/0 А/1 
x7 В/0 В/0 В/0 В/0 В/0 
x8 В/0 В/0 В/0 В/0 В/0 
x9 В/0 В/0 В/0 В/0 В/0 
R 0 0 0 0 2 

Клас 
потенціалу 

прибутковості 
нормальний 

 

R 

хнорм 

Незадовільний 
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Рисунок 4 – Науково-методичний підхід до оптимізації структури витрат 

промислового підприємства в системі ФКП 

 

Впровадження цих пропозицій дозволить промисловим підприємствам Ук-

раїни ефективно організовувати системи ФКП і повноцінно реалізовувати ная-

вний потенціал їх прибутковості. 
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Етап 3. Прак-
тична реалі-
зація задачі 
оптимізації 
структури 

витрат підп-

риємства 

1. Вибір цільової функції дослідження Максимізація економічної доданої вартості 

 
 

2. Встанов-
лення фо-
рми спе-
цифікації і 
системи 
обмежень 
моделі лі-
нійної мно-
жинної ре-
гресійної 

залежності  

2.1. Встановлення форми специфікації цільової функції 
Результати статистичного аналізу залежності економічної доданої вартості (цільової 

функції) від операційних та інших витрат (змінних управління) 

Показник 
Коефіцієнт 
кореляції 

Стандартна 
похибка 

t-статис-
тика 

Нижні 95% 
Верхні 
95% 

Y-перетин -159763,1 1300819,7 -0,12 -4299551,7 3980025,6 

Операційні 
витрати 

0,11 0,24 0,43 -0,67 0,89 

Інші витра-
ти 

0,75 0,82 0,91 -1,87 3,36 

 

2.2. Формалізація залежності обмеження від операційних та інших витрат (змінних 
управління): 1) рентабельності операційної діяльності; 2) оборотності кредиторської 
заборгованості; 3) частки власних коштів в обсязі інвестованого капіталу; 4) величи-
ни загальних витрат на 1 грн. реалізованої продукції 

 
 
 
3. Лінійне 
програму-
вання за 
критерієм 
максиміза-
ції ринкової 
вартості 
підприємс-

тва 

Вирішення задачі оптимізації структури 
витрат за допомогою інструментарію “По-

шук рішення” MS Excel 

Результат оптимізації для ПАТ “Сумське 
НВО ім. М. В. Фрунзе”: 

операційні витрати – 89,11%; інші – 10,89%. 
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де EVA – економічна додана вартість, грош. одн.; OV – операційні витрати, грош. 
одн.; IV – інші витрати, грош.одн.; E(ROD) – середнє значення рентабельності 
операційної діяльності за досліджуваний період часу, одн.; E(OKZ) – середнє 
значення оборотності кредиторської заборгованості за досліджуваний період 
часу, одн.; E(CHVK) – середнє значення частки власних коштів в обсязі інвесто-

ваного капіталу за досліджуваний період часу, одн.; 
 t

t
CHZVЕ

 – середнє зна-
чення частки загальних витрат на 1 грн. реалізованої продукції за досліджуваний 
період часу, одн. 

 

Етап 1. Обґрунтування складу збалансованої системи показників ФКП на основі ідентифікації істотних характеристик 

промислового підприємства, їх взаємозв’язків, виявлення основних тенденцій розвитку 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

прикладної задачі розвитку теоретико-методичних засад та розробки практич-

них рекомендацій щодо організації системи фінансового контролінгу підприєм-

ства на основі ефективного використання потенціалу його прибутковості та уп-

равління фінансовими ризиками 

За результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки: 

1. При вивченні проблем організації ФКП доцільно виходити з постулатів 

континентальної наукової школи та розглядати його як функціональну підсис-

тему інформаційної підтримки системи фінансового менеджменту на підприєм-

стві. Це забезпечує отримання позитивного синергетичного ефекту від взаємної 

інтегрованості систем стратегічного управління та контролінгу за рахунок ком-

плексного поєднання їх функцій, методів та прийомів, системної узгодженості 

оперативних фінансово-економічних розрахунків і стратегічних рішень. 

2. Концептуальні засади організації системи ФКП слід розглядати з позиції 

структурного підходу, який дозволяє: 1) відобразити специфічну роль ФКП у 

системі управління шляхом поділу його функцій на загальні та спеціальні; 

2) структурувати систему ФКП на підсистеми за їх цільовим спрямуванням та 

функціональним призначенням – оперативно-тактичну, стратегічну та організа-

ційно-методичну; 3) встановити відмінність у цільовій спрямованості ФКП та 

обґрунтовано обирати ефективні методи та інструменти залежно від методу ор-

ганізації фінансів, який застосовується на підприємстві; 4) покращити інформа-

ційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень за ра-

хунок встановлення взаємозв’язків між складовими системи ФКП – об’єктами, 

суб’єктами (центрами відповідальності), принципами та елементами (методоло-

гічне та організаційно-технічне забезпечення, інформаційна система). 

3. Головним напрямом розвитку інструментів ФКП в сучасних умовах слід 

вважати поєднання їх з методами вартісно-орієнтованого управління. При цьо-

му вибір інструментів залежить від специфіки завдань на різних етапах техно-

логічного циклу ФКП, що передбачає класифікацію інструментів за сферою ви-

користання – універсальні та інструменти оперативного або стратегічного кон-

тролінгу, за можливістю комбінування – елементні та комплексні. 

4. В збалансованій системі показників, на основі якої здійснюється управ-

ління діяльністю в системі ФКП, у якості ключового таргету слід використову-

вати рівень фінансового ризику втрати ринкової вартості підприємства. В про-

цесі його оцінювання доцільно враховувати інтегральний вплив чинників фор-

мування ринкової вартості підприємства, ранжованих за пріоритетністю моні-

торингу в системі ФКП, що досягається шляхом комплексного поєднання низки 

методів та підходів (експертний метод, процедура нормалізації параметрів, так-

сонометричний підхід бальної оцінки параметрів, визначення пріоритетності 

ознак, мінімаксний метод) в багатосходинковому алгоритмі оцінювання. 

5. Стратегію управління господарською діяльністю в ризикоорієнтованих 

системах ФКП слід обирати на основі економіко-математичного моделювання 
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залежності очікуваного фінансового ризику з урахуванням нормативних обме-

жень та складу контрольованих параметрів збалансованої системи показників 

на підприємстві. При цьому у якості можливих альтернатив мають використо-

вуватися такі фінансові стратегії підприємства: гнучке управління, управління в 

межах існуючої ресурсної бази, нормативне управління. 

6. З метою забезпечення можливості ефективної реалізації цілей та завдань 

системи ФКП, центри відповідальності слід класифікувати за такими базовими 

ознаками – вид та об’єкт ФКП, клас центру відповідальності, показники, що 

обліковуються, аналізуються та контролюються; функціонально-технологічні та 

організаційні особливості ФКП. Це дозволяє впорядкувати організаційну підси-

стему системи ФКП шляхом встановлення відповідності між класами, типами 

та видами суб’єктів ФКП, взаємозв’язків між ними. 

7. Спроможність підприємства досягати головну мету системи ФКП (збі-

льшення ринкової вартості) визначається сформованістю та використанням по-

тенціалу прибутковості підприємства. Його необхідно оцінювати на основі кі-

лькісної інтегральної оцінки рівня відповідності системи показників-факторів 

формування ринкової вартості підприємства середньоринковим значенням. При 

цьому комплекс управлінських заходів та інструментів, який рекомендується 

використовувати підприємству для підвищення ринкової вартості в системі 

ФКП, визначається класом потенціалу прибутковості. 

8. Для ефективного використання потенціалу прибутковості підприємствам 

слід скеровувати систему ФКП на оптимізацію витрат з урахуванням впливу 

обсягів та структури операційних витрат на формування ринкової вартості підп-

риємства. У сучасних умовах, які визначають об’єктивні обмеження щодо ефекти-

вного функціонування промисловості в України, оптимальною є структура витрат, 

у якій операційні витрати промислового підприємства становлять понад 80%. Це 

засвідчує доцільність застосування в системах ФКП у якості основних підконт-

рольних параметрів показників, які характеризують склад, структуру і доход-

ність операційних витрат. 
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АНОТАЦІЯ 

Рябенков О. В. Організація системи фінансового контролінгу на промисло-

вому підприємстві. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Сумський державний університет, Суми, 2016. 

Дисертаційне дослідження присвячене розвитку теоретико-методичних за-

сад та розробці практичних рекомендацій з організації системи фінансового ко-

нтролінгу підприємств (ФКП) на основі ефективного використання потенціалу 

його прибутковості та управління фінансовими ризиками. Удосконалено кон-

цептуальні засади організації та побудовано модель системи ФКП, спрямовану 

на ефективне використання потенціалу прибутковості; розроблено науково-
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методичний підхід до оцінювання фінансового ризику втрати ринкової вартості 

підприємства та потенціалу прибутковості промислового підприємства; поглибле-

но методичні засади оптимізації структури витрат, які передбачають врахування 

залежності ринкової вартості підприємства від чинників її формування; запропо-

новано підходи до управління фінансовими ризиками діяльності в системі ФКП. 

Ключові слова: контролінг, фінансовий контролінг підприємства, стратегічне 

управління, управління ризиками, оптимізація витрат, потенціал прибутковості. 

АННОТАЦИЯ 

Рябенков О. В. Организация системы финансового контроллинга на про-
мышленном предприятии. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам эко-
номической деятельности). – Сумский государственный университет, Сумы, 2016. 

В диссертационном исследовании решается важная научно-практическая за-
дача развития теоретико-методических основ и формирования рекомендаций в 
области организации систем финансового контроллинга промышленных предпри-
ятий (ФКП) на основе эффективного использования потенциала прибыльности. 
Результатом исследования является совершенствование концептуальных основ 
организации систем ФКП, а также предложения и разработки, касающиеся со-
вершенствования организационного и методического обеспечения финансового 
контролинга. При этом в качестве основных целевых параметров мониторинга 
в системах контроллинга на предприятии рассматриваются финансовый риск и 
потенциал прибыльности. В работе предложен научно-методический подход к 
оценке финансового риска, позволяющий учитывать тенденции его формирова-
ния под воздействием факторов создания рыночной стоимости предприятия. 
Изложены авторские подходы к управлению рисками предприятия в системе 
ФКП, основанные на использовании параметрического линейного программиро-
вания эффективности и рискованности деятельности промышленного предприя-
тия. Их применение позволяет осуществлять обоснованный выбор стратегии 
управления финансовыми рисками с учетом реальных и потенциальных финансо-
вых возможностей, существующих финансово-экономических ограничений, а 
также воздействия стимулирующих и дестимулирующих факторов формирования 
рыночной стоимости предприятия. Определены требования и направления фор-
мирования функциональных элементов организации системы ФКП (организа-
ционно-технического, методического обеспечения, информационной системы), 
представлена классификация центров ответственности по классам, типам, ви-
дам, построена модель финансового контроллинга, направленного на эффек-
тивное использование потенциала прибыльности. Разработан научно-
методический подход к проведению оценки потенциала прибыльности про-
мышленного предприятия, предполагающий расчет интегрального уровня, ха-
рактеризующего соответствие факторов формирования рыночной стоимости 
предприятия их среднерыночным значениям. Он позволяет идентифицировать 
класс использования потенциала прибыльности и осуществлять формирование 
комплекса мер, ориентированного на управление стоимостью финансового 
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контроллинга с учетом финансово-экономических особенностей текущего фи-
нансового состояния предприятия. Предложен научно-методический подход к 
определению оптимальной структуры расходов промышленного предприятия, 
предусматривающий применение приёмов экономико-математического модели-
рования и линейного программирования для формализации влияния изменения 
структуры расходов на рыночную стоимость предприятия и другие финансово-
экономические показатели. Эти показатели являются факторами формирования 
экономической добавленной стоимости в сбалансированной системе показателей, 
используемой для конкретизации целевых и контролируемых параметров страте-
гии развития предприятия в системе ФКП. 

Ключевые слова: контроллинг, финансовый контроллинг предприятия, 
стратегическое управление, управление рисками, потенциал прибыльности. 

SUMMARY 

Ryabenkov O. V. Organization of financial controlling system on industrial en-

terprise. – Manuscript. 

The dissertation for reception of scientific degree of candidate of economic 

science on speciality 08.00.04 – Economics and management (according to economic 

activity types). – Sumy State University, Sumy, 2016. 

Dissertation research is devoted to the development of theoretical and method-

ical background and formation of practical recommendations for the organization of 

the enterprise financial controlling system through the effective use of its profitability 

potential and financial risk management. Conceptual basis of the organization of en-

terprise financial controlling system and the model that is oriented on the effective 

use of enterprise profitability potential are developed; scientific and methodical ap-

proach to the assessment of financial risk of enterprise market value loss and its prof-

itability potential is developed; methodical framework to the optimization of cost 

structure that takes into account dependence of enterprise market value on the factors 

of it formation is deepened; approaches to the financial risks management in the en-

terprise financial controlling system are proposed.  

Key words: controlling, financial controlling of enterprise, strategic manage-

ment, risk management, cost optimization, profitability potential. 
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