
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет економіки і управління

Кафедра економіки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи
магістра з менеджменту

(управління інноваційною діяльністю)

на тему:
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ 

КОНТРОЛІНГУ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

ТОВ «ДОБРОВЕЛИЧКОВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»)

Виконав : студент 6 курсу 
групи ІД-16-1зм
спеціальності 073– менеджмент
(освітньо-професійна програма 
управління інноваційною діяльністю)
Назаренко Д.М.
Керівник Маслак О.І.
Рецензент Коноваленко О.Д.

Кременчук – 2018 року



ЗМІСТ

Вступ 6

Розділ 1 Теоретичні основи діагностики фінансового 

стану з використанням системи контролінгу 10

1.1. Основні завдання системи контролінгу 

на підприємстві 10

1.2. Методологічні засади застосування 

системи фінансового контролінгу 23

1.3. Наукові підходи щодо діагностики 

фінансового стану підприємства під впливом 

механізму контролінгу 28

Розділ 2 Оцінка ефективності системи контролінгу 

на ТОВ «Добровеличковський молокозавод» 35

2.1. Техніко-економічні показники 

діяльності підприємства 35

2.2 Фінансовий аналіз діяльності підприємства 53

2.3 Аналіз функціонування контролінгу та 

оцінка прогнозування фінансового стану 

ТОВ «Добровеличковський молокозавод» 71

2.4. Охорона праці на підприємстві 79

Розділ 3 Розвиток механізму діагностики 

фінансового стану ТОВ «Добровеличковський 

молокозавод» в рамках системи контролінгу 93

Висновки 101

Список використаних джерел           104



У  роботі  розглянуто  основні  характерні  риси  фінансового  контролінгу 

бізнес  процесів;  основні  завдання  системи  контролінгу  на  підприємстві; 

методологічні засади функціонування фінансового контролінгу; сучасні наукові 

підходи  до  діагностики  фінансового  стану  компанії  під  впливом  механізму 

контролінгу;  проведено  оцінку  ефективності  діяльності  та  визначено  тип 

фінансової стійкості ТОВ «Добровеличковський молокозавод» за період з 2014 

по 2016 роки; здійснено оцінку прогнозування фінансового стану підприємства 

та аналіз функціонування системи контролінгу; запропоновано шляхи розвитку 

механізму діагностики фінансового стану в рамках системи контролінгу.

Ключові  слова: система  контролінгу,  діагностика  фінансового  стану, 

планування  фінансової  діяльності,  фінансові  резерви,  фінансова  стійкість, 

стабільність фінансового стану.

The paper considers the main characteristic features of the financial controlling 

of  business  processes,  the  main  objectives  of  the  system  of  controlling  on  the 

enterprise  and  the  methodological  fundamentals  of  functioning  of  the  financial 

controlling. The modern scientific approaches to diagnostics of the financial state of 

company  under  the  influence  of  the  mechanism  of  controlling  are  taken  into 

consideration. The estimation of efficiency of activity is conducted and the type of 

financial  stability  of  LLC "Dobrovelichkovsky Dairy Plant"  is  defined for  period 

from 2014 to 2016; the estimation of prediction of financial state of the enterprise and 

analysis  of  functioning  of  the  system  of  controlling  is  carried  out;  the  ways  of 

development of mechanism of diagnostics of the financial state within the framework 

of controlling system are offered.

Keywords:  system of controlling, diagnostics of the financial state, planning 

of financial activity, financial reserves, financial firmness, stability of the financial 

state.
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