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2) Національним банком України (в частині розробки та запровадження засад 
грошово-кредитної та валютної політики, а отже, банківського нагляду та валютного 
контролю);  

3) Рахунковою палатою як вищим органом державного фінансового контролю в 
Україні. 

Відомо, що основними видами чинного законодавства з питань державного 
фінансового контролю в Україні є: моніторинг закупівлі, фінансовий аудит, перевірка 
державних закупівель, інспектування (здійснюється у формі ревізії) [2]. Отже, 
питання державного фінансового контролю в сучасних умовах, потребує єдиного 
підходу щодо визначення його сутності. Це є необхідною умовою для досягнення 
сталого економічного розвитку держави. Адже в складних сучасних економічних 
умовах, які спостерігаються останні роки в Україні, відсутній єдиний нормативно-
правовий акт, яким би визначались основні засади здійснення, види та елементи 
державного фінансового контролю.  

 
Список використаних джерел 

1. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. 
База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/679-14 (дата звернення: 05.10.2021) 

2. Симоненко В. К., Барановський О. І., Петренко П. С. Основи єдиної системи 
державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект): монографія. 
К.: Знання України. 2006. 280 с. 

 
DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.75-76  

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 
Буряк Є. В., Литвиненко В. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Відомо, що згідно з американським національним стандартом ANSI PMBoK, 

корпоративні системи управління проектами застосовуються для досягнення чітко 
поставлених цілей окремих проектів в динамічній рівновазі між обсягами роботи, 
ресурсами, можливими ризиками, часом та якістю результатів. Проектний 
менеджмент допомагає досягати успіху, якщо дотримується чіткого плану, мінімізує 
ризики, стримує відхилення від плану та здійснює ефективне керування змінами в 
проектах в тому числі шляхом використання дієвих інструментів контролінгу та 
управлінського обліку. 

Контролінг відіграє провідну практичну роль в європейській концепції 
управління підприємством, де більше ніж 90 % компаній мають відповідні відділи, а 
кожне управлінське рішення підкріплено спеціальними розрахунками. Це явище в 
теорії та практиці сучасного управління вітчизняних підприємств, яке сформувалось 
на перетині економічного аналізу, планування, управлінського обліку та 
менеджменту.  

Роль контролера можна уявити у вигляді «лоцмана» на судні, який прокладає 
для капітана бізнесу (менеджера) оптимальний маршрут між рифами, тобто розробляє 
рекомендації для прийняття управлінського рішення. Його принципова відмінність 
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від контролю в системі проектного менеджменту – цілеспрямованість на перспективу, 
оцінка поточних та майбутніх процесів, а не констатація і аналіз сухих фактів 
(нерелевантної інформації) з точки зору прийняття управлінських рішень. 

З урахуванням перспективи розширення зовнішніх ринків України в системі 
європейського вибору, підприємства, які збираються приймати активну участь в ЗЕД 
у рамках ЄС, як міжнародної організації і не тільки, повинні вже сьогодні 
впроваджувати та здійснювати апробацію цієї методики, маючи за мету ліквідувати 
переваги потенційних конкурентів, так як для більшості країн контролінг є 
стандартом в системі проектного менеджменту. Тут основними складовими системи 
мають стати: стратегічні орієнтири розвитку організації (рівень зміни стратегічних 
показників); матеріальні, вартісні та соціальні цілі (ціннісні орієнтири); виробнича 
програма (кількісні та якісні параметри продукції, асортимент, інноваційна продукція 
тощо); господарські процеси (від науково-дослідних робіт, постачання, виробництва, 
збуту до інвестування); фінансовий менеджмент (процес управління коштами та їх 
раціонального використання для безперебійного функціонування); економічні 
показники (вимірювання явища чи процесу в господарській діяльності).  

Система контролінгу виконує функцію інтегратора діяльності функціональних 
підсистем підприємства у процесі його господарювання з притаманними лише йому 
функціями розробки і створення нових управлінських технологій та інструментарію 
їх реалізації й зосереджена на питаннях створення предметних технологій вирішення 
управлінських завдань та розробці оптимальних методів їх здійснення. Отже, ціллю 
впровадження контролінгу має стати оптимізація виконання функції інтегратора 
роботи функціональних підсистем у процесі господарювання підприємства.  

Служба контролінгу на підприємстві, окрім ефективності оперативного та 
стратегічного управління, здатна дати суттєву конкурентну перевагу на етапі, коли 
період нестримного росту підприємства або закінчується, або закінчився за рахунок 
пошуку та оптимізації внутрішніх резервів. У такій ситуації керівники мають 
можливість менше інвестувати в розвиток дистрибуції та реклами, і більше – в 
розвиток управлінського обліку та бюджетування.  

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, нагромадження, 
аналізу, підготовки та передачі інформації в ланку управління з метою використання 
в системах планування, оцінки та контролю у внутрішній сфері підприємства. Він 
охоплює всі види обліків як джерело інформації, за принципом побудови може бути 
об’єднано з бухгалтерським, фінансовим обліками, або виводитися самостійним 
блоком, включаючи як вартісні, так і натуральні, трудові, якісні показники в 
обліковій та аналітичній формах. Практичні завдання в системі управління 
проектами, вирішуванні за допомогою даних управлінського обліку: управління 
організаційною та фінансовою структурами підприємства; управління товарною 
програмою та обсягами продажу; управління фінансами; управління витратами; 
управління персоналом та мотивацією праці. Недоліками управлінського обліку з 
точки зору наукових та теоретичних основ визнають – розрізнені системи обліку без 
єдиної методологічної основи; практичної методи ведення обліку – локальні методи 
без нормативної бази; дефіцит спеціалістів; наявність одиничних програм, як правило 
західного зразка, «сирих» при підході до практичного застосування; значні разові 
інвестиції на впровадження та навчання персоналу. Однак усвідомлення недоліків 
тільки стимулює бажання їх вирішити, а впровадження управлінського обліку в 
систему управління проектами у ролі вихідного елементу системи контролінгу на 
підприємстві ніким не ставиться під сумнів.  


