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від рутинних обрахунків, автоматизувати процес вироблення й прийняття 

управлінських рішень для виконання кошторису.  

Таким чином, контролінг орієнтований на інформаційне забезпечення 

процесів прийняття управлінських рішень. Система контролінгу забезпечує 

діагностику фактичного стану фінансово-господарської діяльності ВНЗ, 

порівнює його з прогнозованим, виявляє тенденції і закономірності розвитку у 

відповідності до головної мети, попереджує про можливі наслідки негативного 

впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансовий результат та становище 

на ринку освітніх послуг. 
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Контролінг капіталу підприємств 

 

Перманентні політичні кризи в країні та чисельні макрофінансові 

дисбаланси призводять до зростання рівня фінансових ризиків у реальному 

секторі. Особливо гостро стоїть проблема дефіциту власного капіталу, що 
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призводить до зменшення фінансової стійкості вітчизняних підприємств та 

підвищує ймовірність їх банкрутства. 

Статистика свідчить, що упродовж 2011-2016 рр. балансова капіталізація 

реального сектору вітчизняної економіки знизилась на 18% [1, c.9]. Серед 

основних причин такого падіння варто виділити наступні: збитковість 

діяльності, що призводить до «проїдання» власного капіталу, з одного боку, та 

зростання боргової залежності, а отже, розмивання частки власного капіталу, з 

іншого.Звичайно, що така статистика не в повній мірі відображає реальний стан 

речей, адже вона базується переважно на даних публічної звітності 

підприємств, яка не включає тіньові грошові потоки. До того ж, корпоративний 

сектор економіки все частіше використовує схеми самофінансування через 

псевдо кредиторську заборгованість, тобто частина позикового капіталу таких 

підприємств на справді є ін’єкціями власних коштів, що здійснюється з 

тіньового сектору чи офшорних юрисдикцій через афілійовані структури. 

Однак, такі підходи до управління капіталом є тимчасовими і в рамках 

європейської інтеграції та підвищення прозорості бізнесу приречені на 

вимирання. Тому, проблема підвищення ефективності управлінням капіталом 

підприємств є надзвичайно актуальною. 

Очевидно, що процеси управління капіталом підприємств реального 

сектору економіки потребують серйозної підтримки в області контролю, 

координації та інформаційного забезпечення, яка б дозволила більш гнучко 

реагувати на стрімкі зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, такою 

підтримкою, на нашу думку, може стати підсистема контролінгу капіталу. 

Проведений критично-порівняльний аналіз теоретико-методичних 

положень, пов’язаних з розробкою підходів до управління капіталом на засадах 

контролінгу вказує на значну розпорошеність бізнес-процесів пов’язаних з 

управлінням капіталом підприємств. Зокрема, питання оптимізації структури 

капіталу більшість науковців відносить до компетенції контролінгу фінансових 

ризиків, ціни капіталу – до вартісно-орієнтованого управління, фінансову 

стійкість та ліквідність, відповідно, пов’язують з контролінгом робочого 
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капіталу підприємства. Бабяк Н.Д. слушно зазначає, що така ситуація 

призводить до того, що окремі підрозділи та операційні бізнес-одиниці 

зазвичай зосереджуються на власних цілях та заданих показниках 

рентабельності [2, c.112], і хоча дослідження згаданого науковця стосується 

контролінгу робочого капіталу, більшість тез є також характерними для 

контролінгу капіталу, вцілому. 

Сутність контролінгу капіталу підприємства виражається через його 

функції, на думку Азізової К.М. основними з них є: 

- планування показників функціонування капіталу; 

-  управлінський облікформування, розміщення та 

використання капіталу; 

- аналіз капіталу підприємства; 

- контроль функціонування капіталу; 

- вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності 

функціонування капіталу [3, c.81-82].  

На нашу думку, до цього переліку варто додати функцію координації, 

адже, як зазначалося вище елементи контролінгу капіталу притаманні багатьом 

бізнес-процесам на підприємстві. 

Загалом, контролінг капіталу вирізняється інноваційністю своїх 

інструментів, тому невід’ємною складовою його інструментарію повинні стати: 

економіко-математичне моделювання оптимальної структури капіталу, 

бенчмаркінг, факторний аналіз та, за наявності репрезентативної вибірки,CVaR.  
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Важливим елементом державного сектору економіки, який відіграє 

важливу роль у забезпеченні розвитку економіки у стратегічній перспективі та 

безпеки держави, є державні підприємства та організації. У 2017 році, за 

даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, державний 

сектор економіки складав 9,4 %, забезпечуючи при цьому формування 8,6 % 

чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг). Слід 

зазначити, що в державному секторі сконцентровано 16,9 % середньої вартості 

необоротних та оборотних активів та зайнято 13,2 % середньої кількості 

працівників. У першому кварталі 2018 року реально працювали 1 620 суб'єктів 

господарювання державного сектору і лише 941 суб’єкт, або 58 %, був 

прибутковим. Вказані показники свідчать про наявність значного потенціалу 

підприємств та організацій державного сектору у забезпеченні сталого 

економічного розвитку, а також у формуванні додаткових джерел бюджетних 

ресурсів.  

Для забезпечення ефективного використання права власності на 

підприємства та організації з боку держави необхідне запровадження та активне 


