
РЕ ФЕ РА Т  

 

Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему «Фінансовий 

контролінг в системі управління підприємством» (на прикладі ПАТ «Завод «Універсал-А» 

ДАХК «Артем»)» містить 110 сторінок, 13 таблиць, 10 рисунків, 11 формул, 7 додатків. 

Перелік посилань  нараховує 60 найменувань. 

Актуальність роботи. Актуальність теми дослідження зумовлено необхідністю 

пошуку нових напрямків управління підприємством в умовах загострення конкуренції на 

ринку, нестабільності зовнішнього середовища, зміни технологій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дипломну роботу 

другого (магістерського) рівня вищої освіти виконано в Національному технічному 

університеті України «КПІ» (м. Київ) відповідно до планів науково-дослідних робіт 

кафедри менеджменту. Результати дослідження, проведеного в роботі, є частиною наукової 

теми: «Управління розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень» (№ ДР 

0114U001135) – внесок автора полягає в обґрунтуванні організаційно-економічних заходів 

й обґрунтування ефективності впровадження фінансового контролінгу на підприємстві 

ПАТ «Завод «Універсал-А», як основи системи прийняття фінансових рішень в умовах 

управління підприємством на засадах розробленої керівником представленої дипломної 

роботи методології комплексного аналізу й оцінювання інтегрального значення 

ефективності впровадження контролінгу на підприємстві.  

Метою роботи є узагальнення теоретичних засад та обґрунтування управлінських 

механізмів удосконалення фінансового контролінгу на  промисловому підприємстві. 

Завдання дослідження:  

– визначити сутність, принципи та методи фінансового контролінгу на 

підприємстві; 

– розглянути використання  інструментарію фінансового контролінгу на 

вітчизняних підприємствах; 

– провести аналіз ефективності розвитку фінансового контролінгу ПАТ «Завод 

«Універсал-А»; 

– визначити основні заходи по вдосконаленню фінансового контролінгу на 

ПАТ «Завод «Універсал-А»; 

– розрахувати економічну ефективність реалізації запропонованих заходів на 

ПАТ «Завод «Універсал-А». 

Об’єктом дослідження є фінансовий контролінг в системі управління 

промислового підприємства. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічний інструментарій фінансового 

контролінгу підприємства. 

У дипломній роботі було використано методи дослідження: метод кількісних і 

якісних оцінок, методи економічного та фінансового аналізу (для визначення основних 

показників фінансово-господарської діяльності підприємства та оцінювання критеріїв 

ефективності функціонування фінансового контролінгу). 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у розробленні 

теоретико-методичних та практичних рекомендацій з удосконалення фінансового 

контролінгу в умовах управління промисловим підприємством й обґрунтуванні моделі 

фінансового контролінгу, яка дозволить формалізувати послідовність системи організації 

роботи підприємства і спостерігати за проміжними результатами управління діяльністю 

господарюючого суб'єкта на засадах введення фінансового контролінгу. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані організаційно-

економічні заходи удосконалення процесів управління на підприємстві на засадах 

інструментарію фінансового контролінгу можуть бути використані суб’єктами 

підприємництва для економічного обґрунтування ефективності прийняття управлінських 

та фінансових рішень. 



Апробація результатів. Розроблені в дипломній роботі другого (магістерського) 

рівня вищої освіти рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення механізму розвитку 

підприємства були представлені на розгляд керівництву ПАТ «Завод «Універсал-А» ДАХК 

«Артем», яким визнано можливість практичного застосування в майбутньому окремих 

пропозицій в частині розвитку фінансового контролінгу (акт впровадження №179/6 від 

22.10.2015 р.). 
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