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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Активне здійснення інвестиційної діяльності є 

однією з необхідних умов підтримання та підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємств. Особливо актуальна 

проблематика інвестування для підприємств, що функціонують у 

галузях масового виробництва, до яких, зокрема, належать 

молокопереробні компанії. Практика господарської діяльності 

свідчить, що ефективність інвестицій не завжди виправдовує 

очікування менеджменту та власників, тому побудова дієвої системи 

управління інвестиційною діяльністю − це важливе завдання для 

багатьох вітчизняних молокопереробних підприємств. 

У структурі фінансових департаментів підприємств дедалі частіше 

виникають відділи контролінгу, у складі яких є відповідальні за 

контролінг інвестиційної діяльності. Використання методів 

контролінгу інвестиційної діяльності та активна роль контролера в 

інвестиційному процесі дають змогу не тільки здійснювати поточний 

контроль за реалізацією інвестиційних проєктів, але і формувати базу 

знань щодо здійснених проєктів, якісну систему стратегічного 

планування й управління на підприємстві, координувати взаємодію 

різних підрозділів при оцінюванні інвестиційних проєктів та під час 

інвестиційного процесу, а також порівнювати рівень інвестиційної 

активності та спроможності підприємства з конкурентами і виявляти 

таким чином ті напрями діяльності, які потребують удосконалення. 

Якісне здійснення контролінгу інвестиційної діяльності є важливим і 

з точки зору пріоритизації інвестиційних проєктів в умовах 

обмеженості фінансових ресурсів, оскільки дозволяє враховувати 

інтереси всіх департаментів та зацікавлених сторін у тому числі 

шляхом побудови стратегії управління екологічними, соціальними 

інвестиціями та інвестиціями у програмне забезпечення. 

Дослідженню питання суті контролінгу присвячено праці таких 

учених: О. Акєнтьєва, К. Амрайн, Ю. Аніскін, І. Антонов, 

О. Ареф’єва, С. Виноградов, Й. Вебер, Т. Вуко, В. Григор’єва, 

І. Давидович, Н. Данілочкіна, Л. Дякон, В. Івашкевич, Х. Купер, 

П. Лебедєв, Б.-В. Лінь, Й.-Х. Лінь, Е. Майєр, Р. Манн, І. Ойван, 

С. Петренко, Л. Попова, О. Портна, М. Пушкар, Т. Райхман, 

Б. Слівчинський, Т. Теплякова, В. Толкач, С. Фалько, Д. Хан, 

П. Хорват, Ч.-Й. Чен, О. Шатохін, Д. Шнайдер та ін. 

Окремі методи й інструменти контролінгу розглядають К. Азізова, 

М. Аксентюк, Ф. Алі, А. Андронова, Р. Аренд, М. Бутко, В. Воронін,  
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Л. Головкова, О. Грішнова, М. Гунченко, А. Дайле, О. Дегтярьова, 

О. Деменіна, Л. Жао, В. Загорудько, О. Зоріна, В. Івата, С. Ім, 

О. Каніщенко, Х. Кітцманн, Т. Клімович, Р. Кляйман, І. Крейдич, 

Ф. Лефрей, Т. Нейлор, Б. Ніколау, А. Панченко, В. Пастухов, 

Н. Петрусевич, Ф. Пісчасов, А. Полозова, М. Пушкар, А. Саху, 

Г. Семенов, М. Сонг, М. Стефаненко, О. Терещенко, Е. Фарагер, 

С. Хайлук, С. Ярощук та ін.  

Проблематику управління інвестиційною діяльністю, у тому числі її 

контролінгу, висвітлено в роботах таких науковців: Т. Басюк, 

Д. Баюра, О. Богуцька, М. Вакулич, В. Верещагін, Р. Гофман, 

А. Гречан, Т. Демарко, Б. Карлссон, Н. Керт, Б. Колієр, С. Кузнєцова, 

Є. Кузьмін, П. Кухта, Т. Лепейко, Ф. Ловтон, Д. Лок, Е. Морган, 

Є. Нагорний, Т. Остапчук, І. Рєпіна, Д. Сполдінг, П. Феарей, 

Б.Дж. Фейбел, Л. Шикова, Т. Якимчук, Т. Янковскі та ін.  

Питанням використання методів й інструментів стратегічного 

контролінгу присвячено праці Ф. Алкараана, Ш. Гомера, Ф. Єхеля, 

Д. Монтгомері, Д. Норткотта та ін. 

Зарубіжні та вітчизняні вчені здебільшого досліджують теоретичні 

засади контролінгу в діяльності підприємства загалом, у той час як 

важливі аспекти контролінгу інвестиційної діяльності залишаються 

без належної уваги. Недостатньо вивченими є практичні елементи 

контролінгу інвестиційної діяльності на рівні підприємств окремих 

галузей економіки України, у тому числі  молокопереробної, а також 

питання розбудови системи стратегічного контролінгу інвестиційної 

діяльності й оцінки реалізованих стратегій, аналізу методів та 

інструментів контролінгу інвестиційної діяльності, оцінки розвитку 

системи управління інвестиційною діяльністю на рівні підприємств.  

Практичне значення побудови ефективної системи контролінгу 

інвестиційної діяльності підприємства, недостатня теоретична та 

прикладна розробленість інструментів аналізу інвестиційних  

процесів і контролю за реалізацією інвестиційної стратегії на 

мікроекономічному рівні обумовили актуальність теми дисертаційної 

роботи, її мету та завдання. 

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

Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт 

економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка МОН України за комплексною 

держбюджетною темою «Модернізація економіки України на засадах 

сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 
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протиріччя, ризики» № 11БФ04-01 (номер держреєстрації 

111U006456, 2015-2019 рр.), у рамках якої ідентифіковано й 

узагальнено теоретичні засади контролінгу інвестиційної діяльності, 

розроблено рекомендації щодо його впровадження в діяльність 

вітчизняних молокопереробних підприємств, удосконалено методи та 

інструменти реалізації контролінгу інвестиційної діяльності на 

практиці. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розвиток теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій 

щодо впровадження ефективного контролінгу інвестиційної 

діяльності для забезпечення якісного здійснення інвестиційного 

процесу та прийняття обґрунтованих стратегічних рішень на 

підприємствах молокопереробної галузі. 

Відповідно до зазначеної мети поставлено і вирішено такі завдання: 

уточнити суть контролінгу, визначити поняття, функції, види та рівні 

контролінгу інвестиційної діяльності; 

встановити специфіку організаційних засад регламентації контролінгу 

інвестиційної діяльності на молокопереробних підприємствах; 

проаналізувати ефективність управління інвестиційною діяльністю в 

рамках чинної на підприємствах молокопереробної галузі 

оргструктури управління та оцінити економічну доцільність 

упровадження різних варіантів її вдосконалення; 

визначити особливості здійснення контролінгу екологічних, 

соціальних інвестицій, інвестицій у нематеріальні активи на 

підприємствах молокопереробної галузі; 

удосконалити методи й інструменти оперативного контролінгу 

інвестиційної діяльності, які використовуються молокопереробними 

підприємствами на передінвестиційній, інвестиційній та 

постінвестиційній фазах для досягнення передбачених параметрів 

інвестиційних рішень у процесі експлуатації об’єкта інвестування; 

удосконалити методи й інструменти стратегічного контролінгу 

інвестиційної діяльності, які можуть використовуватися 

підприємствами молокопереробної галузі; 

узагальнити і проаналізувати методичні підходи до оцінки 

інвестиційної активності та спроможності підприємства 

забезпечувати ефективний процес інвестиційної діяльності на кожній 

його стадії з метою підвищення обґрунтованості та дієвості 

управлінських рішень, які приймаються при розробці й упровадженні 

інвестиційної стратегії. 
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Об’єктом дослідження є контролінг інвестиційної діяльності 

підприємств у частині здійснення реальних інвестицій. 

Предмет дослідження − теоретико-методичні та практичні питання 

впровадження і реалізації контролінгу інвестиційної діяльності на 

підприємствах молокопереробної галузі. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

фундаментальні положення сучасної економічної теорії, економіки 

підприємства, теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених з 

питань інвестиційної діяльності, контролінгу. 

У процесі дослідження застосовано як загальнонаукові, так і 

специфічні методи: діалектичний (при вивченні еволюції об’єкта 

дослідження протягом останніх років, виявленні шляхів і резервів його 

подальшого розвитку); системно-функціональний (при узагальненні, 

аналізі та синтезі теоретико-методологічних аспектів контролінгу 

інвестиційної діяльності на оперативному та стратегічному рівнях); 

абстрактно-логічний (при визначенні методичних підходів до побудови 

контролінгу інвестиційної діяльності, оцінюванні інвестиційної 

активності підприємств молокопереробної галузі); експертного 

опитування та статистичний (у процесі аналізу поточного стану 

використання методів й інструментів контролінгу інвестиційної 

діяльності на вітчизняних молокопереробних підприємствах); економіко-

математичні (при здійсненні аналізу економічної ефективності 

інвестиційних проєктів, аналізу їх чутливості з використанням методу 

«Монте-Карло»). 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є матеріали наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів щодо проблематики 

контролінгу (зокрема контролінгу інвестиційної діяльності), 

законодавчі та інші нормативні акти Верховної Ради України, дані 

Державної служби статистики України, матеріали фінансової та 

внутрішньої звітності підприємств молокопереробної галузі України, 

інші наукові інформаційні видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та науковому вирішенні завдання щодо розробки й 

удосконалення методичного забезпечення для впровадження дієвих 

інструментів і процедур контролінгу інвестиційної діяльності на 

підприємствах молокопереробної галузі, що дає змогу вибудовувати 

ефективну систему стратегічного й оперативного управління 

інвестиційною діяльністю. Основні результати дослідження, що 

характеризують наукову новизну, є такими: 
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удосконалено: 

методику оцінки ефективності вдосконалення організаційної 

структури управління інвестиційною діяльністю на підприємствах для 

реалізації функцій дієвого контролінгу цієї діяльності шляхом 

порівняння очікуваного зростання середньозваженої рентабельності 

інвестиційних проєктів та планових витрат на виконання зазначених 

функцій. Удосконалена методика дозволяє оцінити доцільність 

створення в системі управління підприємствами молокопереробної 

галузі підрозділу, який здійснює контролінг інвестиційної діяльності; 

організаційні засади регламентації інвестиційної діяльності, 

узагальнення функціональних обов’язків й упорядкування їх 

розподілу між працівниками підприємства, що дасть змогу визначити 

внутрішні процедури, які мають використовуватися для регламентації 

процесів, пов’язаних із реалізацією інвестиційних проєктів, досягти 

своєчасного їх виконання та сприятиме оптимальному використанню 

трудових і фінансових ресурсів підприємства при реалізації 

інвестиційних проєктів; 

науково-практичний інструментарій контролінгу щодо визначення і 

відображення в обліку та звітності соціальних, екологічних інвестицій 

та інвестицій у нематеріальні активи шляхом виявлення та 

систематизації характерних особливостей інвестиційної діяльності за 

відповідними напрямами на підприємствах молокопереробної галузі, 

що забезпечить чітко формалізовану інформаційну базу контролінгу 

інвестицій, націлених на вирішення екологічних і соціальних завдань, 

та інвестицій у нематеріальні активи; 

науково-методичний інструментарій оперативного контролінгу 

інвестиційної діяльності, що здійснюється послідовно на всіх її 

стадіях, з урахуванням специфіки молокопереробних підприємств 

шляхом розробки комплексу відповідних процедур, застосування 

яких дозволить підприємствам забезпечити послідовність планування 

інвестиційної діяльності, поліпшити координацію запуску в 

експлуатацію нових проєктів з метою оптимізації їх вартості,  

підвищити якість поточного управлінського обліку щодо 

інвестиційної діяльності; 

методичний підхід до здійснення стратегічного контролінгу 

інвестиційної діяльності на підприємствах молокопереробної галузі 

шляхом застосування матриці «Мак-Кінсі/Дженерал Електрик» у 

поєднанні з побудовою стратегічного інвестиційного плану та 

розробкою механізму виконання пост-аналізу системи стратегічного 



6 
 

корпоративного планування в частині інвестиційного напряму, що 

підвищить якість управлінських рішень щодо вибору пріоритетів для 

інвестування; 

теоретико-методичні засади оцінки рівня інвестиційної активності 

підприємств на основі розрахунку коефіцієнта реінвестування 

Дамодарана та застосування рангового методу для аналізу їх 

інвестиційної спроможності за різними напрямами діяльності, у 

результаті чого особи, які приймають рішення, матимуть змогу 

ідентифікувати чинники, що впливають на інвестиційну 

спроможність підприємств, та одержувати більш достовірну 

інформацію для обґрунтування рішень, які стосуються інвестиційної 

діяльності; 

дістав подальшого розвитку: 

понятійно-категоріальний апарат контролінгу інвестиційної 

діяльності шляхом аналізу підходів до визначення суті категорії 

«контролінг» і конкретизації відмінностей між поняттями «контролінг 

інвестиційної діяльності», «контролінг інвестицій», «контролінг 

інвестиційних проєктів». Запропоновано трактування контролінгу 

інвестиційної діяльності як такого виду контролінгу, що охоплює всі 

процеси, пов’язані з інвестиційною діяльністю, – починаючи від 

визначення стратегічних напрямів інвестування, планування, 

узгодження форми і схеми фінансування та реалізації інвестиційних 

проєктів і завершуючи пост-аналізом ефективності системи 

стратегічного планування та реалізованих стратегічних планів, а 

також аналізом інвестиційної активності та спроможності 

підприємства забезпечувати ефективний процес інвестиційної 

діяльності порівняно з підприємствами-конкурентами. Більш чітке 

формулювання понятійно-категоріального апарату уможливило 

вдосконалення типології контролінгу інвестиційної діяльності та 

розробку рекомендацій щодо підвищення оперативності, дієвості й 

ефективності управління інвестиційною діяльністю суб’єктів 

господарювання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні положення і науково-методичні рекомендації, викладені в 

дисертації, використано у практичній діяльності підприємств, які 

входять у групу компаній «Данон» в Україні (довідки про 

впровадження від 10.10.2016 р. та 12.11.2016 р.), а саме: розроблено й 

упроваджено корпоративну процедуру з управління інвестиційною 

діяльністю у вигляді нормативного документа, затвердженого 
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керівництвом підприємств групи «Данон», електронний інструмент  

(у програмному забезпеченні Microsoft Excel) для здійснення 

оперативного контролінгу інвестиційних проєктів, електронні 

інструменти (у програмному забезпеченні Microsoft Excel) для 

виконання аналізу економічної ефективності інвестиційних проєктів і 

модель варіаційного аналізу для оцінки чутливості параметрів 

інвестиційних проєктів за методом «Монте-Карло»; ініційовано 

розробку стратегічних планів для підприємств групи «Данон»; 

виконано оцінку ефективності створення відділу контролінгу в 

організаційних структурах вітчизняних молокопереробних 

підприємств; застосовано інструменти пост-аналізу для визначення 

ефективності реалізації інвестиційних проєктів й оцінки системи 

стратегічного управління в групі компаній «Данон».  

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України при розробці 

методичного забезпечення навчального процесу та викладанні 

дисципліни «Інвестування» (довідка № 013/441 від 25.10.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі одержані наукові, методичні та 

практичні результати, що виносяться на захист, є особистими 

розробками автора та знайшли відображення в опублікованих працях. 

Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 

використано лише ті положення, що є результатом власних 

досліджень здобувача.  

За темою дисертації опубліковано 18 наукових робіт: 9 наукових 

статей, з яких 3 – у наукових фахових виданнях, що входять до 

реєстру міжнародних наукометричних баз даних; 9 публікацій за 

матеріалами науково-практичних конференцій. Загальний обсяг 

публікацій становить 7,4 д.а., з яких особисто автору належить 5,3 д.а. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

пропозиції та їх практичне застосування обговорювалися на наукових 

і науково-практичних конференціях: «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (м. Київ, 2016 р.); «Економіка підприємства: 

сучасні проблеми теорії та практики» (м. Одеса, 2016 р.); «Сімнадцяті 

економіко-правові дискусії» (м. Київ, 2017 р.); «Фінансово-

економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької 

діяльності» (м. Черкаси, 2017 р.); «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (м. Київ, 2017 р.); «Трансформація 

фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку» 
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(м. Миколаїв, 2017 р.); «Актуальні питання економіки, фінансів, 

менеджменту та права в сучасних умовах» (м. Полтава, 2018 р.); 

«Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-

економічними системами в умовах глобалізації» (м. Дрогобич, 

2018 р.); «Information technologies and management 2018» (м. Рига, 

Латвія, 2018 р.). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається 

із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(221 найменування на 22 сторінках) і 26 додатків (на 153 сторінках), 

містить 31 таблицю (на 16 сторінках) та 6 рисунків (на 3 сторінках). 

Загальний обсяг роботи становить 387 сторінок, у тому числі 

основний текст − 234 сторінки.    

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження контролінгу 

інвестиційної діяльності підприємств» на основі узагальнення 

різних наукових підходів визначено суть, складові та функції 

контролінгу, проілюстровано  відмінності між поняттями «контроль» 

і «контролінг»; наведено класифікацію видів контролінгу; 

проаналізовано суть та інструменти контролінгу інвестиційної 

діяльності. 

Виявлено відмінності у тлумаченні категорій «контролінг 

інвестицій», «інвестиційний контролінг», «контролінг інвестиційної 

діяльності», «контролінг інвестиційних проєктів». Доведено, що в 

рамках даного дослідження найбільш доцільним є використання 

категорії «контролінг інвестиційної діяльності». У результаті аналізу 

існуючих визначень поняття «контролінг» та з урахуванням 

специфіки процесів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, 

запропоновано трактування контролінгу інвестиційної діяльності як 

інтегрованої системи методів та інструментів, спрямованої на 

функціональну підтримку прийняття управлінських рішень щодо 

планування, обліку, моніторингу й аналізу процесів інвестиційної 

діяльності, а також інформаційне, методологічне забезпечення та 

внутрішній консалтинг стосовно таких процесів, починаючи від 

визначення стратегічних напрямів інвестування, планування, 

погодження фінансування та реалізації інвестиційних проєктів і 

завершуючи пост-аналізом системи стратегічного планування та 

реалізованих стратегічних планів, а також аналізом інвестиційної 

активності та спроможності підприємств-конкурентів. 
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Ефективне застосування інструментів контролінгу інвестиційної 

діяльності на кожному з етапів інвестиційної діяльності (визначення 

інвестиційних потреб відповідно до стратегічних й оперативних 

цілей, бюджетування, аналіз зміни грошових потоків у результаті 

інвестиційних операцій, оцінка потенційної віддачі від реалізації 

проєкту, інвестиційна фаза, постінвестиційна фаза) дає змогу 

забезпечити правильну пріоритизацію інвестиційних проєктів із 

подальшою їх ефективною реалізацією. 

На етапі оцінювання ефективності планових інвестицій до уваги 

беруться такі показники, як дисконтований грошовий потік, ставка 

дисконту, середньозважена вартість капіталу, чиста приведена 

вартість, внутрішня норма дохідності, дисконтований період 

окупності, чинник зміни робочого капіталу. При цьому на практиці 

частіше використовуються динамічні методи інвестиційних 

розрахунків шляхом урахування чинника вартості грошей у часі. Для 

аналізу чутливості проєкту застосовуються сценарний метод і метод 

«Монте-Карло». 

Діяльність відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної 

діяльності на підприємстві дає змогу чітко реалізовувати весь 

комплекс заходів щодо ефективного управління інвестиційним 

процесом та побудови інвестиційної стратегії – від генерування ідей 

до аналізу фактично отриманих фінансових показників проєкту. При 

цьому ефективний контролінг інвестиційної діяльності є неможливим 

без відповідного організаційного забезпечення. Формат організації 

контролінгу інвестиційної діяльності (або надання цих функцій 

фінансовому директору, або створення посади інвестиційного 

контролера, або передача цих функцій на аутсорсинг) залежить від 

того, які цілі має керівництво підприємства, впроваджуючи 

контролінг інвестиційної діяльності. 

Процес контролінгу інвестиційної діяльності не тільки передбачає 

аналіз економічних та статистичних показників і прийняття 

відповідних управлінських рішень, але і має наслідком постійну 

взаємодію багатьох підрозділів підприємства. У зв’язку з цим 

необхідно враховувати значний синергетичний ефект від 

запровадження контролінгу інвестиційної діяльності, який 

проявляється у: необхідності якісного управління працівниками, що 

реалізують інвестиційні проєкти на практиці; розробці 

попереджувальних заходів та внутрішніх процедур для 

унеможливлення зловживань й економічних злочинів при 
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контрактуванні та реалізації інвестиційних проєктів; вживанні заходів 

щодо забезпечення одночасного відображення результатів від 

реалізації інвестиційних проєктів у виробничому, збутовому, 

маркетинговому, логістичному планах працівниками, які 

відповідають за кожен функціональний блок на стадії  планування; 

оцінюванні наявних та необхідних трудових ресурсів для реалізації 

запланованих інвестиційних операцій. Запропонована методика 

аналізу ефективності контролінгу інвестиційної діяльності передбачає 

порівняння очікуваного результату від удосконалення управління 

інвестиційною діяльністю з відповідними витратами на зміни в 

оргструктурі управління, зокрема виконання розрахунку додаткового 

грошового потоку в результаті реалізації рішення щодо створення 

підрозділу, відповідального за здійснення функцій контролінгу 

інвестиційної діяльності, а також порівняння цього грошового потоку 

з очікуваними витратами на утримання такого підрозділу. 

У другому розділі «Контролінг в управлінні інвестиційною 

діяльністю підприємств молокопереробної галузі» досліджено стан 

організаційного забезпечення та роль контролінгу інвестиційної 

діяльності на молокопереробних підприємствах; виконано оцінку 

ефективності контролінгу інвестиційної діяльності на вітчизняних 

молокопереробних підприємствах; встановлено особливості 

застосування інструментів контролінгу при реалізації соціальних й 

екологічних проєктів. 

Ринок молочної продукції в Україні представлений великою 

кількістю виробників (близько 50 великих заводів). При цьому 

характерною є сезонність як щодо сировинного забезпечення, так і 

щодо попиту на окремі категорії кінцевої продукції. Обсяг 

виробництва молока коров’ячого досягає піку в літні місяці, у першу 

чергу за рахунок сезонного зростання виробництва в індивідуальних 

господарствах, що спричиняє зменшення закупівельної ціни на сире 

молоко. Натомість узимку обсяги забезпечення молочною сировиною 

є мінімальними, тому ціна на сире молоко зростає на 10-20% 

порівняно з літніми місяцями. Протягом 2011-2017 рр. обсяг 

виробництва молока та більшості категорій цільномолочних 

продуктів зменшився на 14% унаслідок зміни споживчих уподобань 

населення, зростання обсягу імпорту цільномолочної продукції. 

Сьогодні вітчизняні молокопереробні підприємства здійснюють 

активну інвестиційну діяльність – нарощують виробничі потужності, 

здійснюють інноваційну діяльність як у площині якості та 
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асортименту продукції, так і в площині технологічного оновлення. На 

підприємствах галузі значного розвитку набула практика створення у 

складі фінансового департаменту окремого відділу контролінгу, 

головними завданнями якого є планування, контроль за фінансовими 

показниками діяльності підприємства, у тому числі інвестиційними 

проєктами. У складі фінансових департаментів на більшості з 

46 розглянутих підприємств є відповідальні за здійснення контролінгу 

інвестиційної діяльності. Часто ці функції розподілені між кількома 

працівниками фінансових департаментів, тоді як окрема посада 

контролера з інвестиційної діяльності є лише на деяких 

підприємствах. 

В Україні багато великих суб’єктів господарювання на ринку 

молокопереробки належать до складу міжнародних корпорацій. При 

цьому, як показує практика, материнські компанії суттєво впливають 

на локальні (зокрема українські) підрозділи, що має як позитивні, так 

і негативні наслідки в контексті реалізації інвестиційної діяльності, 

прийняття рішень щодо фінансування та здійснення контролінгу 

інвестиційної діяльності загалом. 

Алгоритм погодження інвестиційних проєктів на молокопереробних 

підприємствах здебільшого передбачає розрахунок дисконтованих 

грошових потоків у результаті реалізації проєкту, оцінку вартості 

інвестиційного проєкту на основі попередніх комерційних пропозицій 

від постачальників та підрядників, розрахунок економічних 

параметрів проєкту (чиста приведена вартість, період окупності), 

погодження фінансування з керівництвом (рисунок 1). 

Одним з ефективних форматів оперативного контролінгу 

інвестиційної діяльності на молокопереробних підприємствах є 

організація щомісячних комітетів з інвестування. З урахуванням 

багатоаспектності кожного з процесів у межах інвестиційної 

діяльності регламентація трудової діяльності працівників, які 

безпосередньо задіяні в реалізації інвестиційних проєктів, приводить 

до систематизації їх дій, забезпечує підґрунтя для вчасної та якісної 

реалізації всіх етапів проєктів. Роль інвестиційного контролера в 

цьому аспекті полягає в тому, щоб вибудувати чітку схему 

взаємозв’язків між різними функціональними підрозділами 

підприємства на всіх етапах реалізації інвестиційних проєктів та 

відповідно ідентифікувати ті регламенти, які регулюватимуть 

відповідні процеси на кожному з етапів реалізації інвестиційних  
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Рисунок 1 – Типовий  алгоритм  погодження  інвестиційних  проєктів  

на молокопереробних підприємствах України 

проєктів. При цьому на практиці частина обов’язкових процедур, 

передбачених у рамках регламентації трудових процесів, пов’язаних з 

інвестиційною діяльністю, успішно здійснюється за допомогою 

спеціального програмного забезпечення. 

Чітка формалізація процесів, пов’язаних із реалізацією інвестиційних 

проєктів, дозволяє оптимізувати процес відбору проєктів, а при 

якісній організації інвестиційних операцій – пришвидшити їх 

виконання, мінімізувати ризики збільшення вартості або відстрочення 

реалізації інвестиційних проєктів, а також розподілити 

відповідальність між працівниками функціональних підрозділів 
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підприємства. Формат організації контролінгу інвестиційної 

діяльності багато в чому визначається розміром конкретного 

молокопереробного підприємства та ареалом його продажів. Із 

збільшенням розміру підприємства, розширенням асортименту його 

продукції та ринку продажів потреба в залученні працівників, 

відповідальних за здійснення контролінгових функцій, зростає. При 

цьому слід зауважити, що з 46 досліджених молокопереробних 

підприємств лише на 13 є відокремлений відділ контролінгу (у складі 

фінансового департаменту). На інших підприємствах контролінгові 

функції здійснюються в межах казначейства, бухгалтерією або 

фінансовими менеджерами та аналітиками. 

Виконані розрахунки щодо оцінки ефективності контролінгу 

інвестиційної діяльності на вітчизняних молокопереробних 

підприємствах засвідчили, що на великих підприємствах, де 

реалізується багато інвестиційних проєктів, які можна ідентифікувати 

як інноваційні та оптимізаційні, доцільно створювати окремий 

підрозділ, відповідальний за впровадження контролінгу інвестиційної 

діяльності, оскільки економічна ефективність у результаті цього є 

високою (у середньому по досліджених підприємствах індекс 

рентабельності для інвестиційних проєктів становить менше 2,0 для 

молокопереробних підприємств, де немає відповідальних за 

здійснення контролінгу інвестиційної діяльності, тоді як для 

підприємств, на яких є відповідальні за здійснення цих функцій, 

даний індекс зростає до 2,5-3,0). У той же час для підприємств, які не 

надто активно здійснюють інвестиції, створення відділу або 

залучення персоналу, який упроваджуватиме інструменти 

контролінгу інвестиційної діяльності, може бути недоцільним. 

Щодо контролінгу соціальних й екологічних інвестицій важливою є 

тісна взаємодія між інвестиційним контролером та іншими 

контролерами за діяльністю із забезпечення сталого розвитку. У 

результаті, з одного боку, підприємство зможе досягти стратегічних 

цілей за кожним із напрямів інвестування, а з іншого – існуватиме 

чіткий розподіл відповідальності за цими видами інвестицій. 

У третьому розділі «Пріоритетні напрями застосування 

контролінгу інвестиційної діяльності для забезпечення 

стратегічного розвитку молокопереробних підприємств» 

запропоновано можливі вдосконалення процесів оперативного 

контролінгу інвестиційної діяльності молокопереробних підприємств; 

підкреслено необхідність періодичного пост-аналізу системи 
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стратегічного планування й інструментів контролінгу інвестиційної 

діяльності, а також контролінгу окремих інвестиційних проєктів; 

виконано оцінку інвестиційної активності підприємств 

молокопереробної галузі з метою пошуку резервів для зростання. У 

даний час контролінг інвестиційної діяльності на вітчизняних 

молокопереробних підприємствах не досяг того рівня розвитку, щоб 

відповідати вимогам ефективної організації інвестиційної діяльності в 

умовах посилення конкуренції. 

Інвестиційна фаза, яка означає фактичну реалізацію проєктів, 

передбачає активне залучення інвестиційного контролера до 

здійснення контролінгу на кожному з його етапів. При виборі схеми 

фінансування проєкту й укладенні контракту роль інвестиційного 

контролера полягає не тільки в консультуванні щодо вибору 

оптимальної схеми фінансування, але і в контролі відповідності суті 

контракту тому, що було зафіксовано на етапі погодження бюджету. 

Контроль за всіма етапами життєвого циклу інвестиційного проєкту 

запропоновано здійснювати за допомогою ведення реєстру 

інвестиційних проєктів, у якому, серед іншого, інвестиційний 

контролер фіксує затверджені до реалізації інвестиційні проєкти та їх 

бюджети, обсяги законтрактованих робіт, акти наданих послуг у 

прив’язці до відповідних проєктів і договорів, здійснені платежі 

постачальникам та підрядникам у прив’язці до договорів і проєктів. 

З метою узагальнення та структуризації основних методів і блоків 

контролінгу інвестиційної діяльності на молокопереробних 

підприємствах розроблено відповідну схему (рисунок 2). 

Рамка проведення пост-аналізу охоплює три системи. По-перше, 

необхідно здійснювати пост-аналіз окремих інвестиційних проєктів 

шляхом порівняння фактичних і планових параметрів проєкту 

(бюджет, ключові показники ефективності, економічний ефект) та 

формування бази даних про реалізовані проєкти для врахування в 

майбутньому непередбачених подій, що виникли при реалізації 

проєкту. По-друге, доцільно виконувати пост-аналіз реалізованих 

стратегій, у тому числі інвестиційних, що дозволяє проаналізувати 

досягнення стратегічних цілей компанії та врахувати всі відхилення 

у процесі оновлення або розробки нової стратегії. По-третє, 

запропоновано проводити пост-аналіз системи стратегічного 

контролінгу з метою вдосконалення використаного інструментарію 

контролінгу, що забезпечить синхронізацію цілей, пріоритетних 

напрямів діяльності підприємства й інструментів контролінгу, зокрема 

інструментів контролінгу інвестиційної діяльності (рисунок 3). 
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Вхідні параметри, які формують стратегічний план інвестицій 
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Рисунок 2 − Система контролінгу інвестиційної діяльності для 

підприємств молокопереробної галузі      
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Рисунок 3 − Напрями пост-аналізу в системі корпоративного 

стратегічного планування та реалізації інвестиційних 

проєктів 
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основних засобів виробничим і споживчим потребам, реалізація 

інвестиційних проєктів, які суперечать напряму розвитку компанії, 

надмірне та/або нецільове витрачання коштів при реалізації 

інвестиційних проєктів, економічна недоцільність реалізації тих чи 

інших інвестиційних проєктів. 

Стратегічне планування інвестицій є ключовим процесом на шляху 

до побудови якісної стратегії розвитку в межах усієї компанії. 

Стратегічний інвестиційний план має враховувати маркетинговий 

план (де вказано перелік інновацій, які потребують капітальних 

інвестицій), майстер-план заводу, очікувані фінансові результати 

його діяльності. Роль інвестиційного контролера полягає в 

ініціюванні складання стратегічних планів усіма підрозділами 

підприємства, здійсненні комплексного інтегрування інвестиційних 

потреб та інвестиційних можливостей, що зрештою формалізується у 

стратегічному інвестиційному плані. 

Встановлено, що стратегічний контролінг інвестиційної діяльності 

також не використовується молокопереробними підприємствами, 

незважаючи на його цінність у процесі визначення стратегічних 

пріоритетів інвестування. Запропоновано використовувати матрицю 

«Мак-Кінсі/Дженерал Електрик» та здійснювати «аналіз розривів» з 

метою визначення пріоритетів для інвестування, а також при 

розробці стратегічного інвестиційного плану. 

Оцінка інвестиційної активності є окремим напрямом контролінгу 

інвестиційної діяльності, який стосується конкурентної позиції 

підприємства на ринку. Запропоновано застосовувати такі 

інструменти оцінки інвестиційної активності, як розрахунок 

коефіцієнта реінвестування Дамодарана (у межах структурно-

індексного методу) і ранговий метод для аналізу інвестиційної 

активності та спроможності до реалізації інвестиційних проєктів, 

який дозволяє визначити ті напрями діяльності підприємства, де 

порівняно з конкурентами підприємство має переваги або слабкості. 

Виконано оцінку інвестиційної діяльності підприємств 

молокопереробної галузі з використанням зазначених методів. На 

прикладі підприємств групи компаній «Данон» в Україні 

проаналізовано їх інвестиційну активність та спроможність до 

реалізації інвестиційних проєктів. Обґрунтовано рекомендації щодо 

використання цих методів при побудові та реалізації інвестиційної 

стратегії. 
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ВИСНОВКИ 

Результатом дисертаційної роботи є вирішення важливого науково-

практичного завдання, яке полягає в розвитку теоретичних засад і 

розробці практичних рекомендацій щодо запровадження системи 

контролінгу інвестиційної діяльності промислових підприємств 

України, зокрема молокопереробних, з урахуванням їх виробничих і 

маркетингових особливостей. Одержані результати дослідження 

дозволили дійти таких висновків.  

1 Контролінг інвестиційної діяльності є важливою складовою 

загальної системи контролінгу на підприємствах і покликаний 

забезпечувати якісний збір, обробку, аналіз та подання інформації, 

що дозволяє приймати оптимальні управлінські рішення у сфері 

інвестиційної діяльності, якісно та вчасно реалізовувати 

інвестиційні проєкти. При цьому спектр методів й інструментів 

контролінгу інвестиційної діяльності охоплює всі етапи 

інвестиційного процесу (від ініціювання проєктів до їх пост-

аналізу), а також оперативне та стратегічне планування. На основі 

аналізу відмінностей між поняттями «контролінг інвестицій», 

«контролінг інвестиційних проєктів», «контролінг інвестиційної 

діяльності» встановлено, що контролінг інвестицій стосується всіх 

інструментів контролінгу, які використовуються при реалізації 

інвестиційних проєктів. Натомість контролінг інвестиційних 

проєктів обмежується безпосередньо конкретними інвестиційними 

проєктами та не охоплює процесів, які супроводжують реалізацію 

інвестиційних проєктів (кадрове забезпечення, інструментарій 

контролінгу та ін.). Обґрунтовано доцільність використання 

поняття «контролінг інвестиційної діяльності» в рамках даного 

дослідження. 

2 Формат організації контролінгу інвестиційної діяльності залежить 

від багатьох чинників, але ключовими для підприємств 

молокопереробної галузі є ареал продажів продукції та розмір 

підприємства. Удосконалено методику оцінки ефективності 

вдосконалення організаційної структури управління інвестиційною 

діяльністю на підприємствах для реалізації функцій дієвого 

контролінгу цієї діяльності, зокрема впровадження підрозділу, 

відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної діяльності 

на підприємствах молокопереробної галузі, виходячи з очікуваного 

зростання середньозваженої рентабельності інвестиційних проєктів 

та планових витрат на підтримку функціонування такого 



19 
 

підрозділу. Установлено, що з 46 досліджених молокопереробних 

підприємств лише на 13 є відокремлений відділ контролінгу (у 

складі фінансового департаменту). На інших підприємствах 

контролінгові функції здійснюються в межах казначейства, 

бухгалтерією або фінансовими менеджерами й аналітиками. У 

результаті аналізу інвестиційної діяльності найбільших 

вітчизняних молокопереробних підприємств ідентифіковано ті з 

них, на яких доцільно створити відповідний підрозділ з метою 

підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних 

проєктів. 

3 Належність до міжнародної корпорації молокопереробних 

підприємств, що функціонують на ринку України, суттєво впливає 

на формат побудови контролінгу інвестиційної діяльності. 

Ефективний контролінг інвестиційної діяльності має формуватися 

шляхом чіткої регламентації всіх процесів, пов’язаних як з 

відбором проєктів, так і з погодженням їх фінансування та 

реалізацією. Аналіз зважених індексів рентабельності підприємств 

молокопереробної галузі свідчить про можливість їх розподілу на 

дві групи. До першої належать ті підприємства, у яких немає в 

організаційній структурі ані підрозділу, ані посадової особи, які б 

займалися контролінгом інвестиційної діяльності («Лакталіс», 

ПрАТ «Юрія», Тернопільський молокозавод, Придніпровський 

комбінат). На таких підприємствах індекс рентабельності не 

перевищує 2 (у середньому 1,78). До другої віднесено ті 

підприємства, де певною мірою в організаційній структурі 

передбачена посада відповідального за здійснення контролінгу 

інвестиційної діяльності («Молочний Альянс», «Вімм-Білль-Данн», 

власником якого є корпорація «Пепсі», «Данон»). Для таких 

підприємств зважений індекс рентабельності становить у 

середньому 2,71. Доведено, що передбачення в оргструктурі 

управління підприємством та посадових інструкціях реалізації 

функції контролінгу інвестиційної діяльності сприяє досягненню 

вищого рівня рентабельності інвестиційних проєктів. Різниця у 

значеннях зважених індексів рентабельності та інформація про 

ступінь інвестиційної активності відповідних підприємств 

дозволили оцінити доцільність створення окремого підрозділу, 

який виконує функції контролінгу інвестиційної діяльності, на тих 

молокопереробних підприємствах, де його наразі немає. Специфіка 

молокопереробної галузі (наявність на заводах великих 
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інфраструктурних об’єктів, розподіл виробничих зон усередині 

підприємств на приймальне відділення, процесну зону, зону 

розливу та пакування, наявність додаткових інфраструктурних 

об’єктів) визначає пріоритетні напрями інвестицій для підприємств 

галузі: передусім це інвестиції у процесні потужності, нові лінії 

розливу та пакування, які дають змогу оновлювати асортимент 

продукції. 

4 Інвестиції в соціальні, екологічні об’єкти та нематеріальні активи 

потребують специфічного підходу до застосування методів й 

інструментів контролінгу. Для організації ефективного 

управлінського обліку та звітності щодо таких інвестицій 

важливою є тісна взаємодія між інвестиційним контролером і 

фінансовими контролерами за іншими напрямами діяльності. У 

результаті, з одного боку, підприємство зможе досягти 

стратегічних цілей за кожним із напрямів інвестування, а з 

іншого − існуватиме чіткий розподіл відповідальності. Чітка 

регламентація процедур контролінгу та звітності для подібних 

інвестицій підвищить ефективність інвестиційних вкладень 

підприємств і забезпечить цільове використання коштів. 

5 Всебічне застосування запропонованих методів й інструментів 

оперативного контролінгу інвестиційної діяльності на всіх стадіях 

інвестування (бюджетування, прогнозування грошових потоків 

унаслідок реалізації інвестицій, контроль за фактичною реалізацією 

проєктів, пост-контролінг інвестиційних проєктів) дозволяє не 

тільки збільшити економічну ефективність реалізації інвестиційних 

проєктів, відмовитися від реалізації низькорентабельних проєктів, 

але і підвищити рівень виконавчої дисципліни в системі управління 

на підприємствах. 

6 Ефективне управління інвестиціями неможливе без побудови 

якісного процесу стратегічного планування на підприємстві. Роль 

інвестиційного контролера полягає не тільки у зборі інформації про 

заплановані інвестиції, але й у використанні методів 

перспективного стратегічного контролінгу (PEST-аналіз, матриця 

«МакКінсі/Дженерал Електрик»). Для збільшення прибутковості 

бізнесу ключовим є врахування всіх зовнішніх і внутрішніх 

чинників шляхом чіткого складання оперативного плану дій на рік, 

виходячи з наявного стратегічного плану. Урахування зовнішніх і 

внутрішніх чинників, які безпосередньо впливають на формування 

стратегічного плану інвестицій, є головним при побудові системи 
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стратегічного планування на молокопереробних підприємствах, у 

тому числі у сфері стратегічного планування інвестицій. 

7 У результаті рангового аналізу інвестиційної активності, а також 

розрахунку коефіцієнтів реінвестування визначено ступінь 

інвестиційної активності та спроможності молокопереробних 

підприємств України до ефективної реалізації інвестиційних 

проєктів; на прикладі групи компаній «Данон» в Україні 

ідентифіковано конкурентні переваги, пов’язані з внутрішньою 

спроможністю до реалізації інвестиційних проєктів. Запропоновано 

механізм урахування рангової оцінки при прийнятті ефективних 

управлінських рішень щодо напрямів інвестування для подальшого 

розвитку підприємства. 

Ефективна розбудова системи контролінгу інвестиційної діяльності 

дозволяє структурувати стратегічні напрями розвитку підприємств, 

забезпечує оптимальне використання фінансових ресурсів, 

мінімізує час на обґрунтування інвестиційних проєктів за 

одночасної якісної їх реалізації, а також дає змогу керівництву 

молокопереробних підприємств ідентифікувати ті напрями 

управління, які потребують додаткових зусиль для досягнення 

запланованого рівня спроможності до реалізації інвестиційних 

проєктів. 
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наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
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національний університет імені Тараса Шевченка МОН України; 

Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню контролінгу інвестиційної 

діяльності на вітчизняних молокопереробних підприємствах. 

Розглянуто теоретичні засади визначення суті контролінгу 

інвестиційної діяльності. Систематизовано науково-практичний 

інструментарій здійснення контролінгу у сфері оперативного та 

стратегічного управління інвестиційною діяльністю. Консолідовано 

організаційні засади регламентації інвестиційної діяльності, 
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запропоновано підхід до оцінювання ефективності запровадження 

використання контролінгу інвестиційної діяльності на підприємствах 

молокопереробної галузі. Розроблено науково-практичний 

інструментарій контролінгу соціальних, екологічних та інвестицій у 

нематеріальні активи; визначено роль інвестиційного контролера в 

даному процесі. Надано практичні рекомендації щодо використання 

інструментів оперативного та стратегічного контролінгу 

інвестиційної діяльності. Запропоновано рамку здійснення пост-

аналізу системи стратегічного планування (у тому числі в частині 

інвестиційного плану), системи стратегічного контролінгу 

інвестиційної діяльності та окремих інвестиційних проєктів. 

Виконано оцінку інвестиційної активності та спроможності 

підприємств молокопереробної галузі, а також рангову та 

структурно-індексну оцінку інвестиційної активності підприємств 

галузі, надано релевантні пропозиції. 

Ключові слова: контролінг, інвестиційна діяльність, молокопереробні 

підприємства, пост-аналіз, інвестиційна активність, інвестиційна 

спроможність, контролінг інвестиційної діяльності. 
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Диссертация посвящена исследованию контроллинга 

инвестиционной деятельности на отечественных 

молокоперерабатывающих предприятиях. Рассмотрены 

теоретические основы определения сущности контроллинга 

инвестиционной деятельности. Систематизирован научно-

практический инструментарий осуществления контроллинга в сфере 

оперативного и стратегического управления инвестиционной 

деятельностью. Консолидированы организационные основы 

регламентации инвестиционной деятельности, а также предложен 

подход к проведению оценки эффективности внедрения 
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использования контроллинга инвестиционной деятельности на 

предприятиях молокоперерабатывающей отрасли. Разработан 

научно-практический инструментарий контроллинга социальных, 

экологических и инвестиций в нематериальные активы; определена 

роль инвестиционного контролера в данном процессе. Представлены 

практические рекомендации по использованию инструментов 

оперативного и стратегического контроллинга инвестиционной 

деятельности. Предложена рамка проведения пост-анализа системы 

стратегического планирования (в том числе в части инвестиционного 

плана), системы стратегического контроллинга инвестиционной 

деятельности и отдельных инвестиционных проектов. Проведена 

оценка инвестиционной активности и способности предприятий 

молокоперерабатывающей отрасли, а также ранговая и структурно-

индексная оценка инвестиционной активности предприятий отрасли, 

представлены релевантные предложения. 

Ключевые слова: контроллинг, инвестиционная деятельность, 

молокоперерабатывающие предприятия, пост-анализ, 

инвестиционная активность, инвестиционная способность, 

контроллинг инвестиционной деятельности. 

 

SUMMARY 

Kozlovskyy A.Т. Investment activities controlling at dairy industry 

enterprises. – Qualification Scientific Work. Manuscript. 

Dissertation for the economic sciences candidate degree with a 

specialization in 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 

the types of economic activities). – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine; Institute of 

Industrial Economics of the National Academy of Science of Ukraine, 

Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of investment activities 

controlling at domestic dairy processing enterprises. The theoretical 

principles of determining the essence of investment activities controlling, 

by analyzing approaches to the definition of the category "controlling", 

are investigated; The differences between the concepts of "investment 

activities controlling", "investments controlling", "investment projects 

controlling" were determined. The directions of investment activities 

controlling at each stage of the investment process are separated and 

methodical tools used in the course of investment activities controlling are 
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investigated. This ultimately enables to identify the scope of responsibility 

of the investment controllers and the tools they use. 

The scientific and practical tools for carrying out controlling in the field 

of operational and strategic management of investment activity are 

systematized by identifying necessary tools at the pre-investment, 

investment and post-investment stages of project implementation and 

investment strategy as a whole. This makes it possible to determine 

optimal schemes of financing approval for various categories of 

investment projects, as well as a practical mechanism for analyzing the 

sensitivity of investment projects using the Monte-Carlo method. 

Organizational principles of regulation of investment activities by 

defining internal procedures that should be used for the regulation of 

processes related to the implementation of investment projects were 

consolidated. This will ultimately allow to achieve faster project 

implementation, optimal use of labor and financial resources of the 

company during the implementation of investment projects. An estimation 

of investment activities controlling application efficiency at domestic 

dairy processing enterprises is carried out. 

Also, approaches to the analysis of options for organizing the investment 

activities controlling at enterprises were offered. This should be done in 

relation to the overall level of investment activity and taking into 

consideration the position of management of the company. 

The scientific and practical tools for controlling of investments in social, 

environmental and intangible assets are presented, as well as the role of 

the investment controller in this process. 

Methodical provision of tools for strategic investment activities 

controlling through the definition of the mechanism and timing of 

implementation of actions related to the preparation of the strategic plan, 

proposals for categorization of projects, fixation of the format of 

provision and presentation of data within the preparation of the strategic 

plan. A survey among management of the largest dairy enterprises was 

also conducted on the scale of use of strategic planning. Specific tools for 

post-analysis of strategic planning, including investment strategy, as well 

as for post-analysis of implemented strategies were presented. Tools for 

specific investment projects post analysis were also presented. 

Opportunities were offered for improvement of the current controlling 

process, for example, using specific controlling instruments during the 

analysis of investment projects. Opportunities were suggested for 
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improvement of the process of investment projects financing 

coordination. 

The framework for post-analysis of the strategic planning system 

(including, in terms of the investment plan), the system of strategic 

control of investment activities and the post-analysis of individual 

investment projects was proposed. 

An assessment of the investment activity and capacity of dairy processing 

enterprises was also conducted. In addition, rank and structural-index 

estimations of investment activity of dairy industry enterprises were 

conducted. 

Keywords: controlling, investment activities, dairy industry enterprises, 

post-implementation review, investment activity, investment capacity, 

investment activities controlling. 
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