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АНОТАЦІЯ 

 

Козловський А.Т. Контролінг інвестиційної діяльності на підприємствах 

молокопереробної галузі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України, 

Київ, 2020. 

 

Активне здійснення інвестиційної діяльності є однією з необхідних умов 

підтримання та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Особливо 

актуальна проблематика інвестування для підприємств, що функціонують в галузях 

масового виробництва, до яких зокрема належать молокопереробні компанії. 

Практика господарської діяльності засвідчує, що ефективність інвестицій не 

завжди виправдовує очікування менеджменту та власників, а тому питання 

побудови дієвої системи управління інвестиційною діяльністю є важливим 

завданням для багатьох вітчизняних молокопереробних підприємств. 

Дедалі частіше в організаційній структурі підприємств у складі фінансового 

департаменту виникають відділи контролінгу, у структурі 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 й формувати базу знань щодо здійснених проєктів, 

вибудовувати якісну систему стратегічного планування та управління на 

підприємстві, координувати взаємодію різних підрозділів при оцінюванні 

інвестиційних проєктів та під час інвестиційного процесу, а також проводити 

порівняння рівня інвестиційної активності та спроможності підприємства з 

конкурентами й виявляти таким чином ті напрями діяльності, які потребують 

удосконалення. 
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Якісне здійснення контролінгу інвестиційної діяльності є важливим і з точки 

зору пріоритизації інвестиційних проєктів в умовах обмеженості фінансових 

ресурсів. Водночас воно дає змогу враховувати інтереси всіх департаментів та 

зацікавлених сторін, в тому числі через побудову стратегії управління 

екологічними, соціальними інвестиціями та інвестиціями в програмне 

забезпечення. 

Практичне значення побудови ефективної системи контролінгу 

інвестиційної діяльності підприємства, недостатня теоретична та прикладна 

розробленість інструментів аналізу інвестиційних процесів та контролю за 

реалізацією інвестиційної стратегії на мікроекономічному рівні зумовлюють 

актуальність теми дисертаційної роботи, визначення мети та завдань 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. Об’єктом дослідження є контролінг інвестиційної 

діяльності підприємств в частині здійснення реальних інвестицій, а предметом − 

теоретико-методичні і практичні питання впровадження та реалізації контролінгу 

інвестиційної діяльності на підприємствах молокопереробної галузі. 

Наукові результати, одержані автором, полягають у вирішенні актуального 

науково-практичного завдання, а саме – розробка методичного забезпечення для 

впровадження або вдосконалення контролінгу інвестиційної діяльності на 

підприємствах молокопереробної галузі та підвищення економічної ефективності 

інвестиційних проєктів, що дає змогу вибудовувати ефективну систему 

стратегічного та оперативного управління інвестиційною діяльністю, 

використання методів та інструментів контролінгу інвестиційної діяльності, і, в 

кінцевому результаті –  реалізовувати інвестиційні проєкти вчасно, якісно, з 

досягненням очікуваного рівня економічного ефекту, а також формувати 

стратегічний інвестиційний план, який буде мати реальне практичне значення. 
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У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-

практичного завдання побудови структурованої та дієвої системи контролінгу 

інвестиційної діяльності на молокопереробних підприємствах на основі якісного 

використання методів та інструментів оперативного і стратегічного контролінгу 

інвестиційної діяльності, врахування соціальних аспектів інвестиційної діяльності 

та оцінки інвестиційної активності підприємств молокопереробної галузі. 

Контролінг інвестиційної діяльності є важливою складовою загальної 

системи контролінгу на підприємствах та покликаний забезпечувати якісний збір, 

обробку, аналіз та представлення інформації, що в кінцевому результаті дає змогу 

приймати оптимальні управлінські рішення у сфері інвестиційної діяльності та 

якісно й вчасно реалізовувати інвестиційні проєкти. При цьому спектр методів та 

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» зроблено висновки, що категорія 

«контролінг інвестицій» стосується всіх інструментів контролінгу, які 

використовуються при реалізації інвестиційних проєктів. Натомість контролінг 

інвестиційних проєктів обмежується безпосередньо конкретними інвестиційними 

проєктами і не охоплює процеси, що супроводжують реалізацію інвестиційних 

проєктів (кадрове забезпечення, інструментарій контролінгу та ін.). Обґрунтовано 

доцільність використання поняття «контролінг інвестиційної діяльності» у цій 

дисертації. 

Формат організації контролінгу інвестиційної діяльності, залежить від 

багатьох факторів, але ключовими для підприємств молокопереробної галузі є такі: 

ареал продажів продукції та величина підприємства. Удосконалено методику 

оцінки ефективності вдосконалення організаційної структури управління 

інвестиційною діяльністю на підприємствах задля реалізації функцій дієвого 

контролінгу цієї діяльності, зокрема впровадження підрозділу, відповідального за 

здійснення контролінгу інвестиційної діяльності на підприємствах 
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молокопереробної галузі, виходячи з очікуваного зростання середньозваженої 

рентабельності інвестиційних проєктів та планових затрат на підтримку 

функціонування такого підрозділу. Проведене дослідження показало, що з 46 

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. Аналіз інвестиційної діяльності найбільших вітчизняних 

молокопереробних підприємств дав змогу ідентифікувати ті з них, на яких доцільно 

створити відповідний підрозділ з метою підвищення економічної ефективності 

реалізації інвестиційних проєктів. 

Належність до міжнародної корпорації молокопереробних підприємств, що 

функціонують на ринку України, суттєво впливає на формат побудови контролінгу 

інвестиційної діяльності. Побудова ефективного контролінгу інвестиційної 

діяльності має здійснюватися шляхом чіткої регламентації усіх процесів, 

пов’язаних як з відбором проєктів, так і з погодженням їх фінансування та 

реалізацією. Аналіз зважених індексів рентабельності засвідчує про наявність 

розподілу підприємств на дві групи: до першої групи належать ті підприємства, в в 

організаційній структурі яких немає підрозділу або посадової особи, яка б 

займалася контролінгом інвестиційної діяльності (група компаній «Лакталіс», 

ПрАТ «Юрія», Тернопільський молокозавод, Придніпровський комбінат). На таких 

підприємствах індекс рентабельності не перевищує рівня 2 (в середньому складає 

1,78). До другої групи можна віднести ті підприємства, де тією чи іншою мірою в 

організаційній структурі передбачена посада відповідального за здійснення 

контролінгу інвестиційної діяльності («Молочний альянс», «Вімм-Білль-Данн» 

(власником є корпорація «Пепсі»), «Данон»). Для таких підприємств зважений 

індекс рентабельності сягає в середньому 2,71. Таким чином, існування посади 

відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної діяльності сприяє 

досягненню вищого рівня рентабельності інвестиційних проєктів. Різниця у 

значеннях зважених індексів рентабельності та інформація щодо ступеню 

інвестиційної активності відповідних підприємств дає змогу оцінити доцільність 
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створення окремого підрозділу, відповідального за контролінг інвестиційної 

діяльності, на тих молокопереробних підприємствах, де його наразі немає. 

Специфіка молокопереробної галузі (наявність великих інфраструктурних об’єктів 

на заводах, розподіл виробничих зон всередині підприємств на приймальне 

відділення, процесну зону, зону розливу та пакування та наявність додаткових 

інфраструктурних об’єктів) визначає пріоритетні напрями інвестицій для 

підприємств галузі, у першу чергу це інвестиції в процесні потужності, нові лінії 

розливу та пакування, які дають змогу виробляти новинки. 

Інвестиції соціальні, екологічні та в нематеріальні активи потребують 

окремого підходу щодо застосування методів та інструментів контролінгу. Для 

організації ефективного управлінського обліку та звітності щодо таких інвестицій 

важливою є тісна взаємодія між інвестиційним контролером та фінансовими 

контролерами за іншими напрямами, в результаті чого, з одного боку, підприємство 

зможе досягти стратегічних цілей за кожним з напрямів інвестування, а з іншого − 

існуватиме чіткий розподіл відповідальності. Регламентація процедур та звітності 

з інвестицій соціальних, екологічних та в нематеріальні активи підвищить 

ефективність інвестиційних вкладень підприємств молокопереробної галузі та 

забезпечить цільове використання коштів. 

Всебічне застосування методів та інструментів оперативного контролінгу 

інвестиційної діяльності на усіх стадіях інвестування (бюджетування, 

прогнозування грошових потоків внаслідок реалізації інвестицій, контроль за 

фактичною реалізацією проєктів, пост-контролінг інвестиційних проєктів) дає 

змогу не тільки підвищити економічну ефективність реалізації інвестиційних 

проєктів, відмовитися від реалізації низькорентабельних проєктів, але й підвищити 

рівень виконавської дисципліни в системі управління на молокопереробних 

підприємствах. 

Ефективне управління інвестиціями неможливе без побудови якісного 

процесу стратегічного планування на підприємстві. Роль інвестиційного 

контролера полягає не тільки у зборі інформації щодо запланованих інвестицій, але 

й у використанні методів перспективного стратегічного контролінгу: PEST-аналіз, 
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побудова матриці «МакКінсі/Дженерал Електрик». Якісне врахування всіх 

зовнішніх та внутрішніх чинників є ключовим на шляху до підвищення 

прибутковості бізнесу через чітку побудову оперативного плану дій на рік, 

виходячи з наявного стратегічного плану. Врахування зовнішніх та внутрішніх 

факторів, які безпосередньо впливають на формування стратегічного плану 

інвестицій, є ключовим в процесі побудови системи стратегічного планування на 

молокопереробних підприємствах, в тому числі, в сфері стратегічного планування 

інвестицій. 

За допомогою рангового аналізу інвестиційної активності, а також через 

розрахунок коефіцієнтів реінвестування визначено ступінь інвестиційної 

активності та спроможності до ефективної реалізації інвестиційних проєктів на 

вітчизняних молокопереробних підприємствах (на прикладі групи компаній 

«Данон» в Україні) та ідентифіковано конкурентні переваги, що пов’язані з 

внутрішньою спроможністю до реалізації інвестиційних проєктів. Запропоновано 

механізм врахування рангової оцінки для прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо напрямів інвестування для подальшого розвитку підприємства. 

Ефективна розбудова системи контролінгу інвестиційної діяльності в 

кінцевому результаті дає змогу структурувати стратегічні напрями розвитку 

підприємства, забезпечує оптимальне використання фінансових ресурсів, мінімізує 

час на прорахунок інвестиційних проєктів за одночасної якісної їх реалізації, а 

також дає змогу керівництву молокопереробних підприємств ідентифікувати ті 

напрями управління, які потребують додаткових зусиль задля досягнення 

запланованого рівня спроможності реалізовувати інвестиційні проєкти. 

Ключові слова: інвестиції, контролінг, контролінг інвестиційної діяльності, 

стратегічне управління, оперативний контролінг, стратегічний контролінг, 

молокопереробні підприємства. 
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Ukraine, Kyiv, 2020. 

 

Active investment activity is one of the necessary conditions for maintaining and 

increasing the level of competitiveness of enterprises. The issue of investment is 

especially relevant for enterprises operating on FMCG markets, which in particular 

include dairy companies. The practice of economic activity shows that the efficiency of 

investment does not always meet the expectations of management and owners, and 

therefore the issue of building an effective system of investment management is an 

important task for many domestic dairy companies. 

In view of this, more and more often in the organizational structure of enterprises 

within the financial departments there are controlling departments, which include those 

responsible for controlling of investment activities. The use of methods of controlling 

investment activities and the active role of the controller in the investment process allow 

not only to exercise ongoing control over the implementation of investment projects, but 

also to form a knowledge base on implemented projects, build a quality system of 

strategic planning and management, coordinate cooperation between investment projects 

and during the investment process, as well as to compare the level of investment activity 

and capacity of the enterprise with competitors and thus identify those areas of activity 

that need improvement. 

Qualitative implementation of controlling of investment activities is important in 

terms of prioritization of investment projects under the conditions of limited financial 

resources. At the same time, it makes it possible to take into account the interests of all 
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departments and stakeholders, including by building a strategy for managing 

environmental, social and software investments. 

The practical significance of building an effective system of controlling of 

investment activities of the enterprise, insufficient theoretical and practical development 

of tools for analysis of investment processes and control over the implementation of 

investment strategy at the microeconomic level determine the relevance of the 

dissertation, its goals and objectives. 

The purpose of the dissertation is to develop theoretical foundations and develop 

practical recommendations for the implementation of effective controlling of investment 

activities to ensure quality implementation of the investment process and the adoption of 

sound strategic decisions in the dairy industry. The object of the study is the controlling 

of investment activities of enterprises in terms of real investment, and the subject of this 

study are theoretical and methodological and practical issues of implementation of 

controlling of investment activities in the dairy industry. 

The scientific results obtained by the author are to solve an urgent scientific and 

practical problem, namely - the development of methodological support for the 

introduction or improvement of controlling investment activities in the dairy industry and 

increase the economic efficiency of investment projects, which allows to build an 

effective system of strategic and operational management investment activities, the use 

of methods and tools for controlling investment activities, and, ultimately - to implement 

investment projects in a timely manner, qualitatively, with the expected level of economic 

effect, as well as to form a strategic investment plan that will have real practical 

significance. 

The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to the 

scientific and practical problem of building a structured and effective system of 

controlling of investment activities in dairy enterprises based on the quality of methods 

and tools of operational and strategic controlling investment activities, taking into account 

social aspects of investment activities and assessing investment activity. 

Controlling of investment activities is an important component of the overall 

system of controlling in enterprises and is designed to ensure quality collection, 
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processing, analysis and presentation of information, which ultimately allows to make 

optimal management decisions in the field of investment activities and quality and timely 

implementation of investment projects. The range of methods and tools for controlling 

investment activities covers all stages of the investment process (from project initiation 

to its post-analysis), as well as operational and strategic planning. Based on the analysis 

of the differences between the concepts of "investments controlling", "controlling of 

investment projects", "controlling of investment activities", it is concluded that the 

category "investment controlling" applies to all controlling tools used in the 

implementation of investment projects. Instead, “controlling of investment projects” is 

directly limited to specific investment projects and does not cover the processes that 

accompany the implementation of investment projects (staffing, controlling tools, etc.). 

The expediency of using the concept of "controlling investment activities" in this 

dissertation is substantiated. 

The format of controlling investment activities depends on many factors, but the 

key for dairy enterprises are the following: the area of sales and the size of the enterprise. 

The paper improves the method of assessing the effectiveness of improving the 

organizational structure of investment management in enterprises to implement the 

functions of effective controlling of this activity, in particular the introduction of a unit 

responsible for controlling investment activities in the dairy industry, based on expected 

growth of weighted average profitability of investment projects. The study showed that 

out of 46 milk processing enterprises, only 13 have a separate controlling department 

(within the finance department). At other enterprises, controlling functions are performed 

within the treasury, accounting or financial managers and analysts. The analysis of 

investment activity of the largest domestic milk processing enterprises allowed to identify 

those of them on which it is expedient to create the corresponding division for the purpose 

of increase of economic efficiency of realization of investment projects. 

Belonging to an international corporation of dairy enterprises operating in the 

Ukrainian market significantly affects the format of building controlling investment 

activities. The construction of effective controlling of investment activity should be 

carried out by clear regulation of all processes related to the selection of projects, as well 
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as the coordination of their financing and implementation. Analysis of weighted 

profitability indices shows the division of enterprises into two groups: the first group 

includes those enterprises that do not have in the organizational structure the unit or 

responsible who would be engaged in controlling of investment activities (Lactalis, PJSC 

"Yuriya", Ternopil Dairy Plant, Prydniprovsky Dairy Combine). At such enterprises, the 

profitability index does not exceed level 2 (average 1.78). The second group includes 

those companies where to some extent in the organizational structure provides for the 

position of responsible for controlling investment activities (Milk Alliance, Wimm-Bill-

Dann (owned by Pepsi Corporation), Danone). For such enterprises, the weighted 

profitability index reaches an average of 2.71. Thus, the existence of the position of 

responsible for controlling investment activities contributes to achieving a higher level of 

profitability of investment projects. The difference in the values of weighted profitability 

indices and information on the degree of investment activity of the respective enterprises 

makes it possible to assess the feasibility of creating a separate unit responsible for 

controlling of investment activities in those dairy enterprises where it does not currently 

exist. The specifics of the dairy industry (the presence of large infrastructure facilities in 

factories, the division of production areas within the enterprises into a reception 

department, process area, bottling and packaging area and the availability of additional 

infrastructure facilities) determines the priority areas for investment in the industry. In 

process capacities, new bottling and packaging lines that allow to produce innovative 

products. 

Investments in social, environmental and intangible assets require a separate 

approach to the application of controlling methods and tools. For the organization of 

effective management accounting and reporting on such investments, it is important to 

work closely with the investment controller and financial controllers in other areas, as a 

result, on the one hand, the company will be able to achieve strategic goals in each area 

of investment, and on the other hand secure the distribution of responsibilities. Clear 

internal instructions of procedures and reporting on investments in social, environmental 

and intangible assets will increase the efficiency of investments in the dairy industry and 

ensure the targeted use of funds. 
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Comprehensive application of methods and tools for operational control of 

investment activities at all stages of investment (budgeting, investment cash flow 

forecasting, control over the actual implementation of projects, post-controlling of 

investment projects) allows not only to increase economic efficiency of investment 

projects, to abandon the implementation of low-profit projects, but also to increase the 

level of executive discipline in the management system at dairy enterprises. 

Effective investment management is not possible without building a qualitative 

strategic planning process in the enterprise. The role of the investment controller is not 

only to collect information on the planned investment, but also to use the methods of 

long-term strategic controlling: PEST-analysis, building a "McKinsey / General Electric" 

matrix. Qualitative consideration of all external and internal factors is key to increasing 

the profitability of the business through a clear construction of an operational action plan 

for the year, based on the existing strategic plan. Taking into account external and internal 

factors that directly affect the formation of a strategic investment plan is key in the process 

of building a system of strategic planning in dairy enterprises, including in the field of 

strategic investment planning. 

With the help of the rank analysis of investment activity, as well as through the 

calculation of reinvestment ratios, the degree of investment activity and ability to 

effectively implement investment projects at dairy enterprises in Ukraine was determined 

and (on the example of Danone group of companies in Ukraine) competitive advantages 

were identified, related to the internal capacity to implement investment projects. The 

mechanism of account of a rating estimation for acceptance of effective administrative 

decisions concerning directions of investment for the further development of the 

enterprise is offered. 

Effective development of the system of controlling investment activities ultimately 

allows to structure strategic directions of enterprise development, ensures optimal use of 

financial resources, minimizes time for miscalculation of investment projects while their 

quality implementation, and allows dairy management to identify those areas of 

management that require additional efforts to achieve the planned level of capacity to 

implement investment projects. 
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ВСТУП 

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 [2], К. Амрайн [6], Ю. Аніскін [11], І. Антонов [14], О. Ареф’єва [15], 

С. Виноградов [34], Й. Вебер [220], Т. Вуко [219], В. Григор’єва [91], І. Давидович 

[55], Н. Данілочкіна [186], Л. Дякон [145], В. Івашкевич [65], Х. Купер [206], 
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П. Лебедєв [106], Б.-В. Лінь [208], Й.-Х. Лінь [208], Е. Майєр [108], Р. Манн [111], 

І. Ойван [219], С. Петренко [159], Л. Попова [66, 142, 143], О. Портна [144], 

М. Пушкар [147, 148], Т. Райхман [215], Б. Слівчинський [217], Т. Теплякова [160], 

В. Толкач [91], С. Фалько [165, 166, 167], Д. Хан [174], П. Хорват [176], Ч.-Й. Чен 

[208], О. Шатохін [183], Д. Шнайдер [186] та ін. 

Окремі методи й інструменти контролінгу розглядають К. Азізова [1], 

М. Аксентюк [3, 4], Ф. Алі [127], А. Андронова [10], Р. Аренд [192], М. Бутко [26], 

В. Воронін [122],  Л. Головкова [44], О. Грішнова [47-53], М. Гунченко [107, 112], 

А. Дайле [56], О. Дегтярьова [57], О. Деменіна [58], Л. Жао [192], В. Загорудько 

[62], О. Зоріна [64], В. Івата [67], С. Ім [192], Х. Кітцманн [73], Т. Клімович [74], 

Р. Кляйман [197], І. Крейдич [94], Ф. Лефрей [207], Т. Нейлор [123], А. Панченко 

[131], В. Пастухов [133], Н. Петрусевич [135], Ф. Пісчасов [137], А. Полозова [141], 

М. Пушкар [147], А. Саху [197], Г. Семенов [153], М. Сонг [192], М. Стефаненко 

[157], О. Терещенко [161, 162], Е. Фарагер [197], С. Хайлук [172, 173], С. Ярощук 

[189] та ін.  

Проблематику управління інвестиційною діяльністю, у тому числі її 

контролінгу, висвітлено в роботах таких науковців: Т. Басюк [16], Д. Баюра [17], 

О. Богуцька [23, 24, 195], М. Вакулич [27, 28], В. Верещагін [29-31], А. Гречан [46], 

Т. Демарко [196], Б. Карлссон [203], Н. Керт [204], Б. Колієр [196], С. Кузнєцова 

[97, 98], Є. Кузьмін [99], П. Кухта [101], Т. Лепейко [93], Ф. Ловтон [196], Д. Лок 

[196], Е. Морган [214], Є. Нагорний [119], Т. Остапчук [129], І. Рєпіна [149, 150], 

Д. Сполдінг [195], П. Феарей [196], Б.Дж. Фейбел , Л. Шикова [184], Т. Якимчук 

[188], Т. Янковскі [195] та ін.  

Питанням використання методів й інструментів стратегічного контролінгу 

присвячено праці Ф. Алкараана [190], Ш. Гомера [198], Ф. Єхеля [201], 

Д. Монтгомері [213], Д. Норткотта [190] 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 
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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, 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; 
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- 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. 

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. 
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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: 

удосконалено: 

- методику оцінки ефективності вдосконалення організаційної структури 

управління інвестиційною діяльністю на підприємствах для реалізації функцій 

дієвого контролінгу цієї діяльності шляхом порівняння очікуваного зростання 
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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 
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стратегічного 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 
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саме: розроблено й упроваджено корпоративну процедуру з управління 

інвестиційною діяльністю у вигляді нормативного документа, затвердженого 

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-
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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» (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.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1 Сутність контролінгу як елемента управлінської діяльності 

підприємства 

 

Розвиток промисловості та, як наслідок, збільшення розміру підприємств, 

ускладнення процесів виробництва та планування із середини ХІХ ст. спричинили 

необхідність поліпшення методів управління. Саме в цей час зароджується 

контролінг як система управління, метою якої є вирішення фінансово-економічних 

завдань. Найбільшою мірою на посилення ролі контролінгу в управлінській системі 

підприємства вплинула Велика Депресія у 30-х роках ХХ ст., тому що саме в 

результаті явищ, які мали місце під час цього історичного періоду, стало 

зрозумілим, наскільки значущими є внутрішнє планування та управлінський облік 

на підприємстві. 

Сам термін «контролінг» походить від англійського to control та має декілька 

значень: «управління», «спостереження», «моніторинг». Контролінг є одним із 

напрямів теорії та практики обліку, контролю й аналізу господарської діяльності 

підприємства [65, с. 10]. 

У контексті аналізу сутності та ролі контролінгу слід зауважити, що ця 

категорія має багато спільного з управлінським обліком. Однак головна його 

перевага полягає в системній комунікації управлінських функцій, взаємозв’язку 

між ними, формуванні єдиної інформаційної бази, координації заходів щодо 

досягнення цілей підприємства [187, с. 82-83]. Контролінг у сучасному розумінні 

передбачає аналіз і контроль, тоді як управлінський облік націлений на пост-аналіз. 

Слід підкреслити, що контролінг є комплексним поняттям і поєднує різні 

концептуальні напрями: планування, облік, інформаційне забезпечення, 

моніторинг і діагностику господарської діяльності, контроль, аналіз. При цьому він 
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націлений виключно на відстеження процесів на підприємстві в режимі реального 

часу, порівняння цільових результатів із фактично досягнутими. 

Необхідно звернути увагу, що підходи до інтерпретації поняття «контролінг» 

мають національний характер, оскільки його розуміння в різних країнах залежить 

від економічного стану, законодавства, правил ведення обліку, рівня освіченості 

населення, культури підприємств, що визначає цінності, норми та правила 

прийняття управлінських рішень. 

Підхід до визначення контролінгу як управлінського обліку (managerial 

accounting) характерний для англосаксонських країн. Натомість підхід до 

визначення контролінгу з акцентом на внутрішньому середовищі підприємства та 

питаннях контролю набув поширення в континентальних країнах Європи. У 

дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних учених [2; 6; 91; 111; 176; 209; 215; 

220] перший підхід отримав назву «американська концепція контролінгу», а другий 

– «німецька концепція контролінгу». 

Відповідно до американської концепції контролінг інтегрує в собі функції 

планування, складання та інтерпретації звітів, оцінки та консультування, ведення 

управлінського обліку та звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів, 

регулювання питань оподаткування, страхування, складання звітів для державних 

служб. 

Німецька концепція передбачає, що контролінг об’єднує функції 

внутрішнього (виробничого) обліку, статистики, планування, прогнозування, 

контролю та аналізу. Найголовнішим у німецькій концепції є комплекс завдань 

щодо планування із застосуванням інтегрованої системи планово-контрольних 

розрахунків на базі інформації внутрішнього виробничого обліку. 

Порівняння німецької та американської концепцій контролінгу наведено в 

табл. 1.1. Подальше дослідження буде виконано в контексті застосування німецької 

концепції контролінгу. 

Спочатку під контролінгом розуміли [65] сукупність певних завдань у сфері 

обліку і фінансів, а контролер був головним бухгалтером. Пізніше це поняття 

почали тлумачити ширше і до функцій контролінгу стали відносити фінансовий 
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контроль, оптимізацію використання фінансових ресурсів і джерел. Нині 

контролінг можна визначити як систему управління процесом досягнення кінцевих 

результатів і результатів діяльності підприємства в економічному відношенні, з 

деякою часткою умовності − як систему управління прибутком підприємства. 

 

Таблиця 1.1 − Порівняльна характеристика американської та німецької 

концепцій контролінгу 

Ознака Американська концепція Німецька концепція 
Сфера дії Фінансовий і управлінський облік Внутрішній (виробничий) 

облік 
Мета Оптимізація результату з урахуванням 

гарантії ліквідності 
Планування прибутку, 
організація контролю та 
внутрішнього обліку 

Спеціалізація 
контролера 

Переважно робота на тактичному, 
оперативному рівні. При цьому контролер 
повинен вирішувати додаткові завдання 
фінансового обліку, управління податками. 
Меншою мірою виражене стратегічне 
консультування керівництва підприємства 

Підтримка оперативних 
управлінських рішень та 
здійснення стратегічної 
підтримки керівництва 

Завдання 
контролінгу 

- складання, координація планів 
підприємства, контроль їх реалізації; 
- порівняння одержаних результатів із 
планами та стандартами;  
- інформування про результати діяльності та 
їх аналізу всіх рівнів управління;  
- оцінка різних сфер менеджменту, оцінка 
всіх процесів на різних фазах з приводу 
досягнення поставлених цілей, оцінка 
дієвості політики, організаційних структур і 
процесів;  
- формулювання і використання принципів і 
методів роботи у сфері оподаткування;  
- забезпечення безпеки майна за рахунок 
здійснення внутрішнього контролю, 
внутрішньої ревізії та нагляду за страховим 
забезпеченням (захистом);  
- постійні дослідження економічних, 
соціальних і політичних чинників і оцінка їх 
впливу на підприємства 

- консультування та 
координація при 
бюджетуванні;  
- консультування та 
координація при 
стратегічному плануванні;  
- консультування та 
координація при 
довгостроковому плануванні; 
- управління розрахунками 
«витрати / результати»;  
- управління внутрішньою 
інформаційною службою;  
- консультування та 
координація при плануванні 
процесів інвестування;  
- здійснення спеціальних 
економічних досліджень 

Джерело: [2; 6; 91; 111; 176; 209; 215; 220]. 

 

Контролінг є позафункціональним інструментом управління (може 

застосовуватися до всіх сфер та ієрархічних рівнів управління), який завдяки 
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цілеспрямованим збору й обробці інформації допомагає у процесі прийняття 

рішень та управління підприємством. Контролер дбає про достатній економічний 

інструментарій, який разом із системою планування та необхідного контролю 

використовується для досягнення поставлених цілей. 

Вітчизняні науковці визначають контролінг як спробу так охопити 

організаційний та економічний аспекти роботи підприємства, щоб мати можливість 

вчасно виявити слабкі місця підприємства, вжити заходів для уникнення кризи, яка 

загрожує його існуванню [60, с. 120]. 

Слід зауважити, що як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі немає 

однозначності щодо трактування понять «контролінг», «управлінський облік», 

«контроль». Результати аналізу спеціалізованої літератури свідчать, що 

«контролінг» є більш широким поняттям, ніж «управлінський облік» та 

«контроль». 

Управлінський облік фактично є одним із головних елементів контролінгу, 

висвітлює всю фінансово-господарську діяльність на шляху до досягнення плану. 

Управлінський облік принципово відрізняється від бухгалтерського, оскільки 

орієнтований на інформаційні потреби керівників, а не зовнішніх користувачів. 

Управлінський облік – це економічна система, пов’язана з підготовкою та 

забезпеченням системи управління інформацією при здійсненні інвестиційної, 

операційної та фінансової діяльності, яка дозволяє розробляти та в комплексі 

приймати найбільш ефективні оперативні, тактичні стратегічні рішення на різних 

рівнях управління підприємством [55, с. 83]. Таким чином, управлінський облік є 

важливою складовою контролінгу, проте не може бути ототожнений із 

контролінгом загалом. 

Щодо контролю, то основним завданням цієї функції на підприємстві є 

фіксація та оцінка фактичних подій і даних. Отже, ототожнення понять 

«контролінг» і «контроль» є помилковим. Відмінності між цими категоріями у 

вітчизняних та зарубіжних джерелах узагальнено в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 − Відмінності між поняттями «контролінг» та «контроль» 

Контролінг Контроль (огляд, ревізія) 
Працює як за стратегічним, так і за 
операційним напрямом, орієнтуючись на 
майбутнє 

Працює, спираючись на показники вже 
минулих періодів 

Керується рамками процесу планування та 
контролю 

Відбувається на різних рівнях на певний 
момент часу 

Обслуговує не лише менеджмент компанії, 
але й інших стейкхолдерів 

Діє лише в межах менеджменту 

Наглядає за розвитком успішності 
підприємства під час процесу планування та 
контролю 

Правдивість і дотримання функцій 
контрольної системи 

Діє в рамках цільових вимог інформаційного 
забезпечення 

Перевіряє контрольні показники діяльності 
компанії 

Аналізує показники дохідності Перевіряє оброблені дані, такі як економічні 
зміни на підприємстві загалом 

Джерело: [114, с. 30-31]. 

 

Отже, при аналізі трактувань поняття «контроль» увага акцентується на 

показниках минулих періодів за різними рівнями в певний момент часу щодо 

фактичних даних. У загальному процесі управління контроль відіграє роль 

інструменту зворотного зв’язку, оскільки відповідного до його вказівок 

коригуються раніше прийняті рішення та плани. Ефективно організований 

контроль орієнтує організацію на швидше досягнення кінцевих результатів в 

умовах, що склалися. Натомість аналіз категорії «контролінг» свідчить, що 

останній передбачає орієнтацію на майбутній розвиток підприємства з 

використанням контролю лише як одного з інструментів досягнення стратегічних 

й оперативних цілей підприємства. Система контролінгу інтегрує в єдину систему 

облік, планування, виробництво, поставки, збут, маркетинг, інвестиції та інші 

системи функціонування організації. Контролінг, на відміну від контролю, 

визначає напрями перспективного розвитку організації та формує критерії 

оптимальності управлінських рішень, що приймаються. 

Окремо слід відзначити, що поняття «ревізія» визначає форму 

документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, 

дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку та 

звітності. На відміну від інших форм економічного контролю, ревізія має чіткий 
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правовий статус, який закріплює межі її поширення, строки проведення, права та 

обов’язки посадових осіб, порядок оформлення і розгляду результатів. 

Поняття «огляд» означає інформаційно-аналітичний документ, у якому 

містяться відомості про діяльність одного або кількох підприємств для 

інформування підвідомчих та інших організацій про перебіг робіт або підсумки 

роботи за певний період. Огляд, на відміну від контролю, контролінгу та ревізії, 

передбачає наявність лише інформаційно-довідкового результату. 

Таким чином, контролінг слід трактувати як інтегровану саморегулюючу 

систему методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку 

прийняття управлінських рішень і включає координацію планування, обліку та 

контролю, а також інформаційне, методологічне забезпечення і внутрішній 

консалтинг [161, с. 12]. 

Також доцільно виокремити категорію «система контролінгу»: «це 

принципово нова концепція інформації та управління, яку можна визначити як 

обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, аналізу, 

контролю, планування, забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління 

процесами досягнення цілей» [55, с. 8]. У контексті системи контролінгу важливим 

є постійний збір інформації за різними напрямами діяльності підприємства, про 

ринкові умови, а також аналіз цієї інформації та подальше планування з її 

врахуванням. Для забезпечення ефективності функціонування бізнесу велике 

значення має систематизація інформації, при цьому варто передбачати постійно 

зростаючу насиченість інформаційних потоків. 

Складові системи контролінгу: 

1) бізнес-процеси; 

2) система управлінського обліку; 

3) система планування та бюджетування; 

4) система стратегічного планування та встановлення цілей; 

5) контроль, моніторинг й аналіз результатів фінансово-господарської 

діяльності; 

6) інформаційні потоки (документообіг); 
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7) центри відповідальності підприємства; 

8) виявлення причин відхилень у межах центрів відповідальності та 

розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень. 

Різноманіття підходів до тлумачення категорії «контролінг» викликане тим, 

що різні автори по-своєму трактують функції контролінгу в загальній системі 

управління підприємством. Функції контролінгу наведено в табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 − Функції контролінгу на підприємстві 
Функція контролінгу Сутність  

Сервісна  Представлення необхідної інформації для менеджменту 
Управлінська  Формалізація методології прийняття рішень та їх координації 
Внутрішній контроль Контроль економічності роботи підрозділів та організації загалом 
Раціональності Забезпечення раціонального управлінського процесу 

Координації  Поєднання процесів планування, інформування, контролю та 
адаптації 

Обліку Формування достовірної фінансово-звітної інформації про 
діяльність підприємства 

Планування Розробка найбільш рентабельного бізнес-плану 
Інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 

Ефективне застосування програмних продуктів для забезпечення 
збору, оброблення, аналізу та прогнозу фінансово-господарської 
інформації 

Вияснення та 
документування 

Створення концепції управління компанією в довгостроковій 
перспективі, побудова інформаційної системи звітності 

Джерело: складено автором на основі [141]. 

 

Таким чином, основою системи контролінгу є прагнення забезпечити 

успішне функціонування організаційної системи в довгостроковому періоді 

шляхом: 

- адаптації стратегічних цілей до змін зовнішнього середовища; 

- погодження оперативних планів зі стратегічним планом розвитку 

організаційної системи; 

- координації та інтеграції оперативних планів за бізнес-процесами; 

- створення системи забезпечення менеджерів інформацією для різних рівнів 

управління в оптимальні періоди часу; 

- створення системи контролю за виконанням планів, коригування їх змісту 

та строків реалізації; 
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- адаптації організаційної структури управління підприємством з метою 

підвищення її гнучкості та здатності швидко реагувати на мінливі вимоги 

зовнішнього середовища [159, с. 129]. 

Результатом упровадження системи контролінгу на підприємстві є 

підвищення ефективності його діяльності шляхом: 

- поліпшення якості передбачення результатів діяльності підприємства; 

- всебічного планування діяльності з метою підвищення ефективності 

використання ресурсів; 

- вчасного одержання інформації, необхідної для прийняття управлінських 

рішень; 

- підвищення конкурентоспроможності підприємства [55, с. 291-293]. 

Більшість вітчизняних учених [126; 132] класифікують контролінг лише за 

ознакою часу, тобто виокремлюють операційний і стратегічний контролінг. 

Зокрема, А. Сухарєва і С. Петренко розкривають мету та завдання операційного і 

стратегічного контролінгу, здійснюючи їх порівняльну характеристику. На думку 

цих авторів, сутність оперативного (операційного) контролінгу полягає у 

формуванні засобів і методів ефективного управління поточними цілями 

підприємства, які можна визначити як прибутковість і ліквідність, а  стратегічного 

− в забезпеченні виживання підприємства, його орієнтації на потенціал успіху, який 

можна охарактеризувати як шанси і ризики [159, с. 19-20].  

У праці С. Марциняка [211, с. 39-41] викладено більш повну класифікацію 

контролінгу на базі трьох критеріїв: предмет діяльності, сфера діяльності, ідеї (цілі) 

діяльності (табл. 1.4). 

Аналіз видів контролінгу за предметом діяльності свідчить, що комплексна 

система контролінгу підприємства фактично включає кожен або частину із 

зазначених видів контролінгу [113]: 

1) контролінг виробничої діяльності передбачає оцінку збалансованості 

планових і фактичних показників організації виробничого процесу (фондовіддачі, 

фондоозброєності, продуктивності); формування умов ефективності виробничого 

процесу та виробничої програми; складання та надання необхідної інформації 
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іншим підрозділам про виробничі витрати, виробничі потужності підприємства 

загалом; 

 

Таблиця 1.4 − Класифікація контролінгу 
Ознака 

класифікації Вид контролінгу 

Об’єкт 
діяльності 

1. Процесу виробництва (виробничий контролінг). 
2. Процесу постачання (контролінг постачання). 
3. Процесу фінансової діяльності (фінансовий контролінг). 
4. Процесу логістики (логістичний контролінг). 
5. Процесу охорони довкілля (екологічний контролінг). 
6. Процесу інвестиційної діяльності (контролінг інвестиційної діяльності). 
7. Процесу праці (контролінг персоналу). 
8. Процесу продажів та маркетингу (контролінг продажів та маркетингу). 
9. Інших видів діяльності 

Сфера 
діяльності 

1. Комплексний. 
2. Виробничо-фінансовий. 
3. Фінансовий 

Ідеї (цілі) 
діяльності 

1. Структур 
2. Результатів 

Джерело: [211]. 

 

2) контролінг постачання передбачає аналіз та оцінку найбільш 

оптимальних партій поставок, аналіз альтернатив при виборі постачальників, 

диверсифікацію ризиків у процесі планування поставок; 

3) за допомогою контролінгу фінансової діяльності оцінюють фінансовий 

стан підприємства та контролюють використання фінансових ресурсів для 

забезпечення високого рівня ліквідності підприємства; забезпечують 

інформаційний супровід фінансового менеджменту; аналізують та оцінюють 

відхилення фактичних показників підприємства від планових; коригують 

фінансову діяльність підприємства з урахуванням змін нестабільного зовнішнього 

середовища; 

4) контролінг логістичної діяльності має на меті оперативне та стратегічне 

управління логістичною діяльністю для її оптимізації, а саме збалансування 

закупівельної, виробничої, транспортної, складської діяльності підприємства; 

5) екологічний контролінг включає аналіз та оцінку ефективності заходів, 

спрямованих на зменшення виробничого впливу на довкілля, економічної та 
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екологічної доцільності переходу на альтернативні сировинні матеріали або 

упаковку, застосування альтернативних джерел енергії; 

6) контролінг інвестиційної діяльності передбачає оцінку ефективності 

інвестиційних вкладень (термінів окупності, прибутку від інвестування) з метою 

забезпечення відтворювального виробничого процесу; оптимізацію інвестиційних 

потреб підприємства в поточному та плановому періодах; максимізацію дохідності 

від здійснення інвестиційної діяльності; 

7) метою контролінгу кадрової діяльності є оцінка рівня забезпеченості 

підприємства трудовими ресурсами, кваліфікації та рівня освіти, а також діючої 

системи матеріального та нематеріального стимулювання праці; планування і 

контроль ефективності використання трудового персоналу за певний проміжок 

часу; аналіз плинності кадрів і виявлення їх наслідків; планування продуктивності 

праці на підприємстві; 

8) контролінг маркетингової діяльності передбачає аналіз та оцінку 

маркетингової інформації, а саме дослідження ринків збуту продукції 

підприємства; визначення потенційних покупців; аналіз конкурентів і виявлення їх 

сильних і слабких сторін; розробку ринкової стратегії підприємства. 

За рівнем управління розрізняють операційний і стратегічний види 

контролінгу. Однак О. Швидка доопрацювала рівні контролінгу з урахуванням 

рівнів управління: 

1) стратегічний контролінг − забезпечує конкурентоспроможність 

підприємства на довгостроковому горизонті та контроль за рухом до встановлених 

стратегічних цілей розвитку (здійснюється акціонерами та/або наглядовою радою 

підприємства); 

2) тактичний контролінг – визначає основні кроки реалізації стратегічного 

плану через планування, бюджетування, внутрішній аудит, аналіз і консалтинг 

(здійснюється виконавчим органом та вищим менеджментом); 

3) оперативний контролінг − визначає шляхи й інструменти досягнення 

окремих дій на шляху реалізації цілей (здійснюється працівниками середньої та 

нижніх ланок); 
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4) ситуаційний контролінг − здійснення управління з пристосуванням до 

конкретної ситуації, а також визначення найбільш оптимальних шляхів реалізації 

раніше встановлених цілей на стратегічному, тактичному й оперативному рівнях. 

Залежно від сфери діяльності контролінг поділяють на:  

комплексний − контролінг усієї фінансово-господарської діяльності 

підприємства з урахуванням стану зовнішнього та внутрішнього середовища, що 

передбачає мотивацію, аналіз і оцінку, контроль різних техніко-економічних, 

організаційних і фінансових показників. Цей вид контролінгу не обмежується лише 

аналізом та оцінкою фінансових показників, а передбачає повний економічний 

аналіз (техніко-економічний, фінансовий) [54];  

виробничо-фінансовий – контролінг операційної та фінансової діяльності 

підприємства з урахуванням стану зовнішнього і внутрішнього середовища, що 

передбачає контроль різних техніко-економічних, організаційних і фінансових 

показників. Цей вид контролінгу обмежується лише основною та фінансовою 

діяльністю підприємства;  

фінансовий − охоплює лише сферу фінансів підприємства і здійснюється на 

підставі моніторингу, аналізу і контролю фінансових показників [151, с. 222].  

За допомогою контролінгу структур здійснюється моніторинг 

функціонування всіх відділів, служб, виробничих і невиробничих підрозділів 

підприємства, що виконують певні завдання в економічно-фінансовій, виробничій, 

маркетинговій та інших сферах. Контролінг структур охоплює не тільки діяльність 

тих або інших структурних підрозділів підприємства, але і моніторинг виконання 

певних функцій відповідальними особами (за центрами відповідальності) [39].  

Контролінг результатів передбачає дослідження не лише фінансових та 

економічних показників діяльності підприємства, але й організаційно-технічних. 

Проводиться аналіз відхилень фактичних даних щодо цих показників від їх 

нормативних значень [151]. 

Напрями контролінгу безпосередньо залежать від специфіки окремих 

трудових процесів, що здійснюються на тому чи іншому етапі товарного обороту. 
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Сьогодні контролінг тісно інтегрується в загальну систему управління 

інвестиційною діяльністю підприємства. Неодмінною умовою ефективного 

управління його інвестиціями є повне використання механізмів планування, 

координації та контролю реальних інвестицій. Це можна повною мірою визначити 

як організацію системи контролінгу інвестиційної діяльності. 

Істотною є також роль інвестицій у функціонуванні та розвитку економіки. 

Зміни в кількісних співвідношеннях інвестицій впливають на обсяг суспільного 

виробництва та зайнятості, структурні зрушення в економіці, розвиток галузей і 

сфер господарства. 

Термін «інвестиції» походить від латинського invest, що означає «вкладати». 

«У широкому розумінні інвестиції розглядають як вкладення капіталу з метою 

подальшого його збільшення. При цьому приріст капіталу має компенсувати 

інвестору відмову від використання наявних коштів на споживання в поточному 

періоді, винагородити його за ризик, відшкодувати втрати від інфляції в 

майбутньому періоді» [179].  

Із розвитком ринкових відносин в Україні змінюються погляди на сутність 

інвестицій, виникають і розвиваються наукові підходи до їх оцінки, а також форм, 

методів та принципів інвестування.  

Доволі повним є визначення інвестицій, викладене в Законі України «Про 

інвестиційну діяльність» (ст. 1): інвестиції – це всі види майнових і 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається 

соціальний ефект [146, ст. 1]. Дане трактування загалом відповідає міжнародному 

підходу до уявлень про інвестиційну діяльність як процес вкладення ресурсів (благ, 

майнових й інтелектуальних цінностей) з метою отримання прибутку в 

майбутньому.  

У контексті аналізу сутності поняття «інвестиційна діяльність» необхідно 

відзначити, що інвестиційна діяльність фактично є сукупністю практичних дій 

щодо реалізації інвестицій. При цьому «інвестиційна діяльність забезпечується 

шляхом реалізації інвестиційних проєктів і проведення операцій із 



42 
корпоративними правами та іншими видами майнових й інтелектуальних 

цінностей» [146, ст. 3]. 

Відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності № 7 «Звіт про 

рух грошових коштів» «інвестиційна діяльність – це придбання і продаж 

довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових 

коштів» [69]. По суті в цьому стандарті інвестиційну діяльність визначено як таку, 

що пов'язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, а також із 

здійсненням фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових 

коштів. Отже, крім придбання основних засобів, нематеріальних активів, акцій, 

облігацій, цілісних майнових комплексів тощо, до інвестиційної діяльності 

належать надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими 

коштами та позики, надані іншим суб'єктом господарювання, а також грошові 

надходження у формі дивідендів, від повернення позик, від ф'ючерсних і 

форвардних контрактів, опціонів, виплати коштів за такими контрактами. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» інвестиційна діяльність трактується як 

придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових 

інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей) 

[121]. Це визначення еквівалентне зафіксованому в міжнародних стандартах 

фінансової звітності. 

У господарській практиці інвестиційну діяльність визначають як сукупність 

активностей, спрямованих на продаж або закупівлю обладнання, будівель, 

власності, цінних паперів або інших активів, які надалі не підлягають негайному 

перепродажу, а використовуються в господарській діяльності підприємства. 

Управління інвестиційною діяльністю підприємства − це комплекс методів 

розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних зі здійсненням 

інвестиційної діяльності підприємства. Метою управління інвестиційною 

діяльністю підприємства є забезпечення її ефективності в коротко- та 

довгостроковому періодах [163]. 
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Система управління інвестиційною діяльністю підприємства являє собою 

взаємозалежну сукупність окремих елементів, що використовуються в управлінні 

інвестиціями. До елементів системи управління інвестиційною діяльністю 

належать принципи, об'єкти, суб'єкти, інвестиційна політика, функції, механізми, 

методи й інструменти управління [115, с. 170]. 

Перш ніж розглядати роль та місце контролінгу в управлінні інвестиційною 

діяльністю підприємств, необхідно проаналізувати категорії, які найчастіше 

використовують науковці при здійсненні досліджень: контролінг інвестиційної 

діяльності, контролінг інвестицій, контролінг інвестиційних проєктів. 

У загальній системі контролінгу на підприємстві виокремлюють блок, у 

межах якого здійснюється ефективне управління інвестиційною діяльністю на 

підприємстві. Інвестиційна діяльність спрямована на реалізацію інвестицій, проте 

охоплює і процеси, що передують безпосередньо реалізації інвестицій, а також 

включає ті методи та інструменти, які використовуються для аналізу вже 

реалізованих проєктів. Контролінг інвестиційної діяльності включає всі процеси, 

пов’язані з інвестиційною діяльністю, – починаючи від визначення стратегічних 

напрямів інвестування, планування, узгодження 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. Категорія «контролінг 

інвестицій» стосується всіх інструментів контролінгу, що використовуються при 

реалізації інвестиційних проєктів. Натомість контролінг інвестиційних проєктів 

обмежується безпосередньо контролінгом конкретних інвестиційних проєктів і не 

охоплює процеси, що супроводжують їх реалізацію (кадрове забезпечення, 

інструментарій контролінгу та ін.). Тому це поняття є вужчим, ніж інші 

вищезазначені категорії.  

У рамках даного дослідження використовуватиметься термін «контролінг 

інвестиційної діяльності», оскільки саме він з академічної точки зору найбільш 

повною мірою відповідає сутності цього виду контролінгу. 
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На основі аналізу існуючих трактувань категорії «контролінг» та з 

урахуванням специфіки процесів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, 

пропонується визначити контролінг інвестиційної діяльності як інтегровану 

систему методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку 

прийняття управлінських рішень, що стосуються планування, обліку та контролю 

процесів інвестиційної діяльності, а також інформаційне, методологічне 

забезпечення та внутрішній консалтинг щодо таких процесів, починаючи від 

визначення стратегічних напрямів інвестування, планування, узгодження 

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. 

У подальшому дослідженні акцентуватиметься увага на контролінгу 

інвестиційної діяльності, пов’язаної з капітальними інвестиціями, оскільки на 

сьогодні молокопереробні підприємства в Україні не надто активно здійснюють 

фінансові інвестиції. Також немає специфіки у здійсненні фінансових інвестицій 

молокопереробними підприємствами, якщо порівнювати їх із підприємствами 

інших галузей, тоді як процеси, пов’язані зі здійсненням капітальних інвестицій на 

молокопереробних підприємствах, характеризуються наявністю специфічних 

аспектів. 
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1.2 Методи та інструменти контролінгу інвестиційної діяльності 

 

Вирішення завдань контролінгу інвестиційної діяльності передбачає активне 

використання різних методів й інструментів як на оперативному, так і на 

стратегічному рівнях. На кожному з етапів інвестиційної діяльності, починаючи з 

формування портфеля інвестиційних проєктів і завершуючи пост-аналізом 

економічної ефективності реалізованих проєктів, коректність вибору та 

правильність застосування необхідних методів й інструментів контролінгу є 

визначальним чинником на шляху до досягнення цілей підприємства. Метод 

охоплює систематизовану сукупність кроків, необхідних для виконання певного 

завдання або досягнення певної мети. При цьому в межах кожного з методів є 

окремі інструменти, які враховують перелік і послідовність відповідних кроків, 

виходячи зі специфіки очікуваного результату. 

Методи оперативного контролінгу інвестиційної діяльності за своєю 

сутністю зводяться до проєкт-контролінгу (контролінгу інвестиційних проєктів). 

Основними методами оперативного контролінгу є: 

1) розрахунок та прогноз доходів і витрат (застосовується в тому числі при 

оцінюванні економічної ефективності потенційних інвестиційних проєктів); 

2) звітність щодо результатів функціонування підприємства (при підготовці 

пропозицій щодо вдосконалення інструментів оперативного контролінгу); 

3) система планування (стратегічного та оперативного), інформування та 

контролю (при підготовці шаблонів документів для складання стратегічного плану, 

а також при розробці документів й інструментів для здійснення оперативного 

контролінгу інвестиційної діяльності); 

4) розробка системи показників (у тому числі системи збалансованої 

системи показників для працівників й учасників інвестиційного процесу); 

5) розрахунок показників економічної ефективності інвестицій (при аналізі 

економічної ефективності потенційних проєктів, а також у межах розробки 

пропозицій щодо вдосконалення методу «Монте-Карло» для здійснення 

імітаційного аналізу); 
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6) аналіз беззбитковості; 

7) розробка програм зниження/оптимізації затрат; 

8) портфоліо-аналіз; 

9) аналіз життєвого циклу, вартості, робочого часу; 

10) облік результатів; 

11) управління результатами; 

12) контроль результатів. 

У межах кожного з перелічених методів є низка інструментів, які 

використовуються в конкретних випадках. Разом із тим при контролінгу 

інвестиційної діяльності в різному масштабі можуть використовуватися всі з 

вищезазначених методів. Одним із додаткових методів контролінгу інвестиційної 

діяльності виокремлено інвестиційний аналіз. У межах кожного з наведених 

методів використано окремі інструменти при розробці процедури з управління 

капітальними інвестиціями.  

На етапі планування передбачається формування портфеля інвестиційних 

проєктів. На передінвестиційній фазі найбільш важливою є правильна оцінка 

параметрів економічної ефективності потенційних інвестиційних проєктів та 

врахування ризиків.  

На етапі оцінки інвестиційних витрат на реалізацію проєкту перш за все 

необхідно чітко ідентифікувати об’єкти інвестування. Критично важливою при 

реалізації інвестиційних проєктів є підготовка технічного завдання. Під час 

підготовки цього завдання та вибору постачальника використовується метод 

порівняння: спершу – при виборі варіантів реалізації інвестиційного проєкту, а далі 

– при виборі постачальника. У процесі вибору кінцевих постачальників важливо 

здійснювати аналіз чутливості вартості інвестиційного проєкту до зміни курсу 

валют – значна частка валютної складової може мати наслідком суттєве 

дорожчання реалізації інвестиційного проєкту в разі девальвації гривні. 

Прогнозування обсягу продажу продукції здійснюється із застосуванням 

математичних й евристичних методів: математичні (екстраполяція, статистичні та 

комбіновані методи) − при прогнозуванні обсягу продажу існуючої продукції, а 
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евристичні (експертний, метод інтерв’ю, генерації ідей, простого ранжування, 

вагових коефіцієнтів, послідовних порівнянь, метод «Делфі») − при прогнозуванні 

обсягу продажу інноваційних продуктів. При цьому необхідно враховувати 

потенційне зменшення обсягу продажу продукції підприємства, яка перебуває в 

тому самому продуктовому сегменті, що й новинки. Оцінка потенційного падіння 

обсягу продажу виконується за допомогою статистичних методів й експертних 

суджень. 

Ціни на новинки встановлюються з використанням різних методів 

ціноутворення (витратний, на основі цільової норми прибутку, відчутної цінності 

товару, рівня поточних цін, торгів). Для інноваційних товарів, у яких немає 

аналогів на ринку, частіше використовується метод на основі відчутної цінності 

товару. Завданням інвестиційного контролера на етапі прогнозування ціни для 

новинок є перевірка відповідності обраного методу для встановлення прогнозної 

ціни конкурентній ситуації на ринку: якщо аналоги відсутні, то має 

використовуватися витратний метод, метод на основі цільової норми прибутку або 

відчутної цінності товару; якщо ж аналоги на ринку присутні, то доцільно 

встановлювати ціну виходячи з рівня поточних цін аналогів. 

На етапі оцінки прогнозної собівартості новинок необхідно використовувати 

метод аналізу чутливості. Оцінка чутливості має здійснюватися виходячи з 

можливих змін на ціну сировини, матеріалів, зміни курсу валюти. Важливим 

завданням інвестиційного контролера є також коректна оцінка нарахування 

амортизації та правильне визначення прогнозного операційного прибутку в 

результаті реалізації інвестиційного проєкту. 

При аналізі грошових потоків від реалізації проєкту слід ураховувати не 

тільки прибуток, який генерується в результаті реалізації проєкту, але і вплив на 

балансові показники компанії шляхом аналізу зміни робочого капіталу [88]. 

Величина зміни робочого капіталу компанії під впливом реалізації 

інвестиційної діяльності: 

∆WCap = ∆ДЗінв + ∆З − ∆КЗ+ ПДВП ,                         (1.1) 
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де ∆ДЗінв − зміна дебіторської заборгованості в результаті початку продажу 

новинок після запуску інвестиційного проєкту у промислову експлуатацію; 

∆З – зміна рівня запасів у результаті початку виробництва нової продукції після 

запуску проєкту в експлуатацію; 

∆КЗ – зміна кредиторської заборгованості за сировину, матеріали, товари, 

послуги в результаті закупівлі для виробництва новинок у межах інвестиційного 

проєкту; 

ПДВП – зміна рівня податкової заборгованості в результаті запуску проєкту в 

експлуатацію. 

Остаточна величина зміни робочого капіталу під впливом реалізації 

інвестиційного проєкту може набувати як додатного, так і від'ємного значення. 

Від'ємне значення свідчить про те, що підприємство вивільнятиме додаткові обігові 

кошти у випадку реалізації інвестиційного проєкту, а додатне − про те, що для 

реалізації інвестиційного проєкту необхідними будуть додаткові інвестиції в 

робочий капітал, що, у свою чергу, може вплинути на кінцеве рішення щодо 

доцільності реалізації проєкту [80]. 

Одним з інструментів контролінгу інвестиційної діяльності є також 

визначення ставки дисконтування. Інвестиційний контролер може 

використовувати як класичні методи визначення ставки дисконту залежно від 

структури фінансування (WACC, CAPM, кумулятивний метод), так і індикативні 

ставки дисконтування міжнародних організацій або материнських компаній (для 

транснаціональних корпорацій). 

Наступним етапом є визначення економічних параметрів ефективності 

інвестиційних проєктів – чиста приведена вартість (NPV), внутрішня норма 

дохідності (IRR), період окупності (у тому числі дисконтований). Дані інструменти 

дають змогу встановити доцільність реалізації потенційних інвестиційних 

проєктів. При цьому використовуються математичні моделі та сценарії. Побудова 

математичних моделей передбачає розрахунок кінцевих параметрів інвестиційного 

проєкту залежно від зміни вхідних даних: ціни на проєктні роботи, курсу валюти, 

інфляції, що в свою чергу дає змогу оцінити чутливість розглянутих критеріїв 
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результативності. Вдале математичне моделювання уможливлює швидке 

прийняття рішення щодо доцільності проєкту за умови зміни базових параметрів. 

Шляхом застосування комп’ютерних аналітичних інструментів можна реалізувати 

метод «Монте-Карло», який об'єднує аналіз чутливості (сприйнятливості) та аналіз 

розподілу ймовірностей вхідних змінних і дає змогу побудувати модель, 

мінімізуючи дані, а також максимізувати значення даних, які використовуються в 

моделі. 

Спектр застосування інструментів імітаційного аналізу ризиків 

інвестиційних проєктів залишається обмеженим через їх відносну складність і 

недостатню зацікавленість з боку фінансового керівництва компаній у побудові 

якісної системи управління інвестиційною діяльністю. Хоча саме таким чином 

можна спрогнозувати значення цільового показника проєкту (чиста приведена 

вартість, термін окупності) при випадковій зміні в заданих межах усіх критичних 

вхідних параметрів. Це уможливлює розподіл проєктів на більш і менш ризикові та 

прийняття відповідних управлінських рішень щодо їх реалізації. 

Під імітацією розуміється процес проведення на ЕОМ експериментів із 

математичними моделями складних систем реального світу. Імітаційне 

моделювання в аналізі інвестиційних проєктів передбачає одночасну зміну 

декількох параметрів у заданих межах і відповідний розрахунок значення 

вихідного параметра. 

Імітаційне моделювання слід застосовувати за умов, коли здійснюється 

аналіз ризиків інвестування у проєкти, пов’язані з розширенням виробництва, 

створенням нових виробничих потужностей, запуском інновацій тощо. Практичне 

виконання аналізу містить такі етапи [87]: 

1) побудова первинної моделі з використанням засобів Microsoft Excel або 

інших програмних засобів для розрахунку базових параметрів інвестиційної 

привабливості проєкту (чистої приведеної вартості, терміну окупності, 

внутрішньої норми дохідності); 

2) вибір цільового показника, який служитиме орієнтиром для прийняття 

рішення щодо інвестування; 
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3) ідентифікація параметрів, стосовно яких буде задано випадкову зміну 

значень, і визначення діапазонів цієї зміни; 

4) моделювання кінцевих значень цільового показника за допомогою 

програмних засобів за методом «Монте-Карло»; 

5) аналіз одержаних значень і прийняття рішення щодо інвестування.  

На молокопереробних підприємствах рішення про інвестування в нові 

проєкти щодо розширення виробництва приймається на основі планових 

показників реалізації з урахуванням специфіки галузі.  

Для діючих підприємств, які реалізують проєкти щодо розширення 

виробництва, доцільним є розрахунок не кінцевого чистого прибутку, що виникає 

внаслідок реалізації проєкту, а проміжного фінансового результату без урахування 

елементів постійних витрат, які в масштабах усього підприємства не 

збільшуватимуться внаслідок реалізації проєкту та запуску його в експлуатаційну 

фазу. Тому витрати на оплату праці торгової команди та працівників головного 

офісу, інші операційні витрати, не пов’язані з основною діяльністю, а також 

фінансові (сплата банківських відсотків) не враховуватимуться при оцінці 

грошових потоків від реалізації проєкту, а до уваги фактично братиметься так звана 

чиста продуктова маржа, яка визначається як різниця між ціною продажу, 

виробничою собівартістю, змінними індустріальними затратами, змінними 

затратами на логістику та маркетинг. 

Специфіка оцінки елементів чистої продуктової маржі при застосуванні 

імітаційного моделювання полягає в такому: 

- діапазон можливої зміни ціни на новинки не може бути значним, оскільки, 

з одного боку, він обмежений середньогалузевим значенням ціни на продукти-

аналоги, а з іншого – встановлення надто високої ціни може призвести до суттєвого 

негативного ефекту еластичності, що спричинить скорочення обсягу продажу; 

- фактична ціна на сировину та матеріали може відрізнятися від планової у 

зв’язку з відмінностями між першочерговим і кінцевим переліком матеріалів, 

необхідних для виробництва новинки, а також через зміну кон’юнктури ринку 

сировини; 
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- амортизаційні відрахування прямо залежать від бюджету інвестиційних 

затрат, а отже, при їх збільшенні змінюватиметься і значення щомісячної 

амортизації; 

- можливий діапазон зміни значень логістичних, маркетингових витрат 

зазвичай є несуттєвим, оскільки динаміка зміни логістичних витрат на новинки 

відповідає аналогічним показникам для існуючої продукції, у той час як 

маркетинговий бюджет контролюється з боку менеджменту. 

Як зазначено вище, при моделюванні кінцевого планового грошового потоку 

від реалізації проєкту необхідно враховувати такі елементи: 

- зміна показників робочого капіталу внаслідок реалізації проєкту (тобто 

приріст запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості); 

- повернення амортизаційних відрахувань як негрошового елемента витрат 

до кінцевого значення грошового потоку; 

- планові додаткові платежі щодо податку на прибуток, які виникатимуть 

унаслідок реалізації проєкту. 

Останнім етапом побудови грошового потоку від реалізації проєкту є 

визначення дисконтованих грошових потоків шляхом урахування ставки дисконту. 

Далі розраховують чисту приведену вартість, термін окупності, внутрішню норму 

дохідності проєкту. 

При здійсненні імітаційного моделювання основним завданням є оцінка 

відхилення значення результативного показника, що характеризує інвестиційну 

привабливість проєкту, від його базової величини. Тому спершу розраховуються 

параметри базового сценарію (під базовим розуміється сценарій, згідно з яким усі 

параметри розрахунків відповідають їх первинно визначеним значенням). Далі 

розраховують потребу в інвестиційному бюджеті та чисту продуктову маржу. При 

цьому у процесі розрахунку чистої продуктової маржі до уваги беруться такі 

параметри, як планові обсяги продажу, ціни на новинки, собівартість. Також 

необхідно враховувати вплив змін у робочому капіталі на плановий грошовий 

потік. На основі вищезазначених параметрів проєкту розраховується чиста 
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приведена вартість (шляхом дисконтування грошових потоків), термін окупності 

та внутрішня норма дохідності за базовим сценарієм.  

Після цього необхідно побудувати імітаційну модель, де розрахункові 

параметри визначатимуться як випадкова величина в заданих рамках. Такі 

розрахунки та моделювання рекомендується виконувати у програмному 

середовищі Microsoft Excel, оскільки ця програма є універсальною та 

використовується для цього більшістю аналітиків. З урахуванням специфіки 

молокопереробної галузі та особливостей розрахунку грошових потоків 

інвестиційних проєктів для підприємств даної галузі виокремлено ті параметри, 

стосовно яких пропонується задавати випадкову зміну при імітаційному 

моделюванні (табл. 1.5). 

Межі випадкової зміни параметрів у програмному середовищі Microsoft 

Excel задаються за допомогою формули randbetween. Пропонується прописувати 

розрахунок випадкової величини через базову, скориговану на коефіцієнт зміни. 

Коефіцієнт зміни задається виходячи із запропонованих у табл. 1.5 значень. 

Наприклад, для планових обсягів продажу коефіцієнт зміни задаватиметься як 

randbetween (50;100)/100, оскільки передбачається ймовірність невідповідності між 

реальними та плановими обсягами продажу в межах від -50 до 0% від базових 

значень. Імітоване значення обсягів продажу розраховуватиметься як добуток 

коефіцієнта зміни та базового значення обсягу продажу. 

Таким чином, прописавши можливі обсяги відхилення кожного зі змінних 

параметрів, на виході одержимо розрахункове значення кінцевих показників 

економічної ефективності проєкту (чиста приведена вартість, період окупності та 

ін.) з урахуванням випадкового підбору коефіцієнта зміни кожного зі змінних 

параметрів. 

Для структуризації випадкових значень цільового показника проєкту 

необхідно на окремому робочому листі в тому самому файлі, де здійснюються 

розрахунки, пронумерувати перший стовпчик відповідно до кількості сценаріїв, які 

буде проаналізовано (пропонується брати від 100 до 1000 сценаріїв), зробити 

посилання на значення цільового показника на розрахунковому листі 



53 
(пропонується аналізувати чисту приведену вартість) та із застосуванням формули 

Data table одержати значення кінцевого показника для заданої кількості сценаріїв. 

Для фіксації одержаних величин слід скопіювати ці цифри та вставити їх значення 

в сусідню колонку. Далі на основі одержаних значень можна виконувати 

статистичний аналіз – розрахувати середнє значення, дисперсію, мінімальне та 

максимальне значення цільового показника, встановити доцільність реалізації 

проєкту. 

 
Таблиця 1.5 − Запропонований діапазон зміни параметрів при розрахунку 

грошових потоків інвестиційних проєктів у процесі імітаційного моделювання 

Параметр  Задання меж для зміни 
параметра Межі  

1 2 3 
Вартість 
обладнання, 
монтажу, 
супутніх робіт та 
послуг 

Слід ураховувати ризик 
непередбачуваних витрат 

Залежно від точності прорахунку та з 
урахуванням складності проєкту 
випадковий рівень перевитрат має 
становити від 0 до 50% від 
першочергової вартості 

Плановий курс 
валют 

Якщо передбачається імпорт 
обладнання, то необхідно 
враховувати ризик зростання 
курсу валют 

По відношенню до планового рівня 
курсу іноземних валют щодо гривні 
пропонується враховувати 
потенційний ризик зміни в межах 20% 
убік зменшення / збільшення 

Прогнозний обсяг 
продажу 

Необхідно враховувати, що 
реальний обсяг продажу може 
бути нижчим, ніж плановий 

Для проєктів із запуску інновацій слід 
застосовувати песимістичний підхід і 
припускати можливість зміни обсягу 
продажу новинок у межах  
-50...+0% 

Ціна на новинки Ціна визначається ринковими 
умовами і перебуває під знач-
ним впливом ціни на продукти-
аналоги, тому немає необхід-
ності в суттєвому коригуванні 
можливих змін у ціні 

Не передбачено 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 
Собівартість 
новинок 

Ціни на сировину та матеріали є 
нестабільними, тому необхідно 
враховувати, що рівень 
собівартості може відрізнятися 
від планового 

Оскільки ціни на сировину та 
матеріали змінюються різносторонньо, 
слід обмежувати діапазон зміни ціни в 
межах -10…+20% від базового рівня 
собівартості, без урахування 
амортизації 

Логістичні та 
маркетингові 
витрати на 
новинки 

Є стабільними та 
контрольованими, тому 
задавати межі для зміни цих 
параметрів недоцільно 

Не передбачено 

Відтермінування 
введення проєкту 
в експлуатацію 

Оскільки відтермінування 
введення проєкту в 
експлуатацію безпосередньо 
впливає на фінансові показники 
результативності, то при 
виконанні імітаційного аналізу 
необхідно враховувати ризик 
відтермінування  

Для більшості інвестиційних проєктів у 
молокопереробній галузі ризик 
відтермінування може перебувати в 
межах від 0 до 6 місяців 

 
Джерело: складено автором. 

 

Імітаційне моделювання як науковий інструмент сценарного аналізу 

ефективності реалізації інвестиційних проєктів має значний потенціал щодо 

використання у практиці молокопереробних компаній. Простота застосування та 

наявність базового програмного забезпечення дає змогу здійснити симуляцію 

кількасот різноманітних сценаріїв, згідно з якими кінцевий показник економічної 

ефективності проєкту розраховується в умовах зміни базових параметрів у заданих 

межах. Імітаційне моделювання є важливим етапом прийняття рішення щодо 

реалізації інвестиційного проєкту, і саме застосування такого методу дозволяє 

керівництву оцінити ризик інвестиції та прийняти зважене управлінське рішення. 

Значущим завданням контролінгу інвестиційної діяльності є проведення 

попереднього відбору потенційних проєктів. Методами порівняння інвестиційних 

проєктів є такі: статичні, динамічні, сценарії та математичні моделі. 

Статичні методи дають змогу оцінити окремі інвестиційні проєкти виходячи 

з очікуваного результату від їх реалізації за однаковий період часу: 
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1) метод порівняння витрат передбачає вибір інвестиційних проєктів на 

основі чинника загальних витрат, тобто реалізовуватимуться ті проєкти, витрати по 

яких не перевищують цільових значень; 

2) метод порівняння прибутку передбачає вибір інвестиційних проєктів для 

реалізації на основі порівняння загального очікуваного рівня прибутку, без 

урахування вартості грошей у часі та інших чинників; 

3) метод порівняння рентабельності реалізується шляхом порівняння рівня 

віддачі від інвестицій (на основі співвідношення між очікуваним рівнем прибутку 

до першочергових інвестицій); 

4) метод окупності передбачає вибір тих проєктів, у яких термін окупності є 

швидшим. 

Слід зауважити, що статичні методи не враховують вартості грошей у часі, а 

лише один конкретний показник для порівняння. З метою оцінки економічної 

ефективності проєктів більш доцільно використовувати показники, які дозволяють 

розрахувати значення критеріїв ефективності проєктів, беручи до уваги 

комплексну оцінку вигід і витрат, зміну вартості грошей у часі та інші чинники. 

Правильне визначення обсягу початкових витрат на проєкт є запорукою якості 

розрахунків його окупності [179]. 

Динамічні методи інвестиційних розрахунків, на відміну від статичних, 

припускають виконання розрахунків для всього терміну реалізації інвестиційного 

проєкту з урахуванням вартості різночасних виплат і надходжень [179]. 

При застосуванні динамічних методів основними показниками є величина 

інвестицій у проєкт та грошові потоки, які генеруються в результаті його реалізації. 

Під сумою інвестицій розуміється вартість початкових грошових вкладень у 

проєкт, без яких він не може здійснюватися. Такі витрати мають довгостроковий 

характер [182]. 

Після того як рішення щодо реалізації певного проєкту прийнято, на 

інвестиційній стадії роль інвестиційного контролера полягає в поточному контролі 

за реалізацією проєкту: на етапі контрактування з підрядниками; при здійсненні 

замовлення товарів, робіт, послуг після підписання контракту; при оприбуткуванні 
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товарів, робіт, послуг; у ході перевірки відповідності фактично поставлених 

товарів або виконаних робіт прописаним у контракті; при проведенні оплати 

підрядникам; контроль бюджету; координація підрозділів, що  реалізують проєкт. 

На інвестиційній фазі передбачається безперервний контроль за 

використанням виділеного бюджету, за відсутності якого виникають такі ризики: 

1) вибір неоптимальної схеми фінансування проєкту (наприклад, чиста 

приведена вартість платежів у разі використання фінансового лізингу може бути 

значно вищою, ніж звичайна купівля активу); 

2) нецільове використання бюджету; 

3) несвоєчасне виявлення зростання вартості проєкту, що може призвести 

до його заморожування через відсутність погодження додаткового фінансування; 

4) невідповідність сум платежів контрагентам і вартості реально отриманих 

активів та послуг; 

5) некоректний облік витрат і, відповідно, викривлення фінансових 

результатів компанії. 

З метою нівелювання вищезазначених ризиків інвестиційний контролер 

повинен відігравати активну роль під час інвестиційної фази. 

У ході виконання інвестиційних проєктів незначна кількість 

молокопереробних підприємств формалізує замовлення постачальникам 

обладнання та послуг шляхом їх внесення до облікових або управлінських 

інформаційних систем. З точки зору контролінгу інвестиційної діяльності 

формалізація замовлень дозволяє інвестиційному контролеру більш точно 

контролювати та прогнозувати оприбуткування основних засобів, робіт та послуг, 

пов’язаних із реалізацією проєкту. 

Одним з елементів контролінгу інвестиційної діяльності є ведення реєстру 

оприбуткованих основних засобів, робіт та послуг. Із використанням цього 

інструменту інвестиційний контролер може чітко прогнозувати платежі за 

проєктами та розраховувати поточний відсоток готовності проєкту. 
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Завдяки моніторингу інвестиційний контролер може також своєчасно 

виявляти ризики відставання проєкту від первинно затверджених термінів й 

ініціювати проведення необхідних коригуючих дій. 

Ще одним елементом контролінгу інвестиційної діяльності є контроль за 

своєчасністю проведення оплати постачальникам обладнання, робіт, послуг. 

Ведення реєстру оприбуткованих основних засобів, робіт, послуг дає змогу чітко 

спрогнозувати очікувані дати платежів за договірними зобов’язаннями. Єдина 

система управлінського та бухгалтерського обліку дозволяє вчасно спрогнозувати 

проведення оплат контрагентам із перевіркою коректності оформлення 

документації. Пропонується, щоб на молокопереробних підприємствах 

інвестиційний контролер надавав інформацію казначейству компанії з метою 

чіткого планування фінансування для проведення інвестиційних оплат. 

Важлива роль інвестиційного контролера полягає в моніторингу одержання 

максимальної економічної вигоди від використання поточних активів підприємства 

та рекомендації менеджменту щодо доцільності перспективного використання чи 

продажу активів, які не генерують необхідної економічної вигоди. Важливим 

елементом забезпечення коректності обліку основних засобів є проведення тесту 

на знецінення основних засобів (відповідно до міжнародних стандартів 

фінансового обліку). Рекомендується раз на півроку проводити таке тестування з 

метою своєчасного виявлення активів, які генерують недостатню економічну 

вигоду, та прийняття рішення щодо їх подальшого використання або продажу. 

Ще одним напрямом контролінгу інвестиційної діяльності є ведення обліку 

основних засобів та ініціювання щорічного проведення інвентаризації. Сумлінний 

підхід до ведення обліку основних засобів і періодичне проведення часткових та 

повних інвентаризацій дозволяють стежити за цілісністю активів підприємства, 

своєчасно сповіщати щодо ризиків нецільового використання активів, вживати 

превентивних заходів задля нівелювання ризику розкрадання активів, а також 

вчасно визнавати в обліку дохід від оприбуткування надлишків, виявлених у 

результаті інвентаризації, з метою обліку тих активів, які через певні причини не 

перебували на балансі підприємства. 
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Здійснення постінвестиційного аналізу передбачає переоцінку прогнозних 

показників економічного проєкту виходячи з наявних фактичних даних на 

періодичній основі; план-факт порівняння витрат; формулювання пропозицій щодо 

можливих заходів задля покращення економічних параметрів проєкту 

Таким чином, якісне здійснення контролінгу інвестиційної діяльності на всіх 

етапах інвестиційного проєкту – починаючи від первинних розрахунків щодо 

ефективності його реалізації, погодження бюджету з менеджментом і закінчуючи 

пост-аналізом фактичних результатів і порівняння план/факт – дає змогу досягти 

кращого рівня проєктного менеджменту та контролінгу інвестиційної діяльності на 

підприємстві. Реалізація запропонованих удосконалень щодо ведення контролінгу 

інвестиційної діяльності на вітчизняних молокопереробних підприємствах 

сприятиме формуванню стійкої системи внутрішнього контролю бюджетів 

проєктів, мінімізації ризику нецільового використання коштів, своєчасному 

виявленню ризиків зростання вартості проєкту та погодженню додаткового 

фінансування, а також накопиченню бази знань щодо минулих проєктів, що 

дозволить менеджменту підприємства сформувати правильні та зважені 

управлінські рішення. 

Важливою передумовою здійснення оперативного контролінгу інвестиційної 

діяльності є наявність якісної системи управлінського обліку та інформаційного 

забезпечення. Система управлінського обліку включає виокремлення та наявність 

центрів фінансової відповідальності (центр витрат, центр доходів, центр прибутку, 

центр інвестицій), розробку складу управлінської звітності за об’єктами 

інвестування, класифікацію витрат за напрямами, вибір системи управлінського 

обліку інвестиційних витрат (таргет-костинг, стандарт-костинг, АВС-метод), 

розробку та наявність регламенту управлінського обліку. Система інформаційного 

забезпечення передбачає розуміння працівниками їх ролі у процесі здійснення 

інвестиційної діяльності, обов’язків щодо обміну та надання інформації, а також 

знання джерел одержання інформації та періодичність її оновлення. 

Методи стратегічного контролінгу – це сукупність дій, організованих для 

вирішення конкретних стратегічних завдань підприємства, а саме: SWOT-аналіз, 
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аналіз п’яти сил Портера, стратегічне управління витратами, матриця БКГ, аналіз 

розривів, матриця МакКінсі/Дженерал Електрик, аналіз вартісного ланцюга, 

бенчмаркінг. 

При цьому окремі інструменти можуть використовуватися в рамках різних 

методів. Сьогодні найбільш поширеними є такі інструменти стратегічного 

контролінгу: 

1) збалансована система показників – використання різноманітних 

показників оцінювання бізнес-процесів шляхом збалансування фінансових і 

нефінансових цілей; 

2) система розподілу непрямих витрат – основна мета цього інструменту 

полягає в тому, щоб визначити вартість непрямих витрат у собівартості одиниці 

продукції; 

3) теорія обмежень – інструмент вимірювання продуктивності підприємства 

на основі збільшення пропускної здатності (через усунення «вузьких місць») або 

зменшення матеріальних чи операційних витрат; 

4) стратегічні мапи – передбачає побудову стратегії підприємства у 

схематичному вигляді шляхом цифрового відображення успіху підприємства; 

5) стандарт якості шість сигма − припускає досягнення підприємством рівня 

якості, коли на кожен мільйон одиниць виготовленої продукції буде не більше 3-4 

дефектів; 

6) політика відкритої звітності − персонал бере безпосередню участь в 

управлінні підприємством, а цілі підприємства стають цілями кожного працівника; 

7) аналіз розривів − встановлення різниці між показниками стратегічного 

плану та реальними можливостями підприємства. 

При реалізації стратегічного контролінгу інвестиційної діяльності на 

молокопереробних підприємствах використовуються збалансована система 

показників, стратегічні мапи та політика відкритої звітності, оскільки ключовим 

завданням реалізації інвестиційних проєктів є чітка відповідність між плановими 

показниками та реально досягнутими результатами, і ці інструменти стратегічного 

контролінгу дозволяють повною мірою вирішити ці завдання. 
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Завдання оцінки ефективності підрозділу з контролінгу на підприємстві в 

часовому аспекті може бути розподілене на дві частини: оцінка майбутньої 

ефективності підрозділу, який здійснюватиме контролінгові функції, якщо є плани 

щодо його створення в майбутньому, або ж оцінка ефективності роботи підрозділу 

з контролінгу за фактично відпрацьований період. Труднощі розрахунків при 

оцінці ефективності контролінгу на підприємстві пов’язані з невизначеністю 

майбутніх грошових потоків і суб’єктивністю розрахунків. 

Ефективність системи контролінгу на етапі запровадження оцінюється з 

використанням систем показників ефективності, а також із застосуванням 

стандартних методів оцінки інвестиційного проєкту або методів, що 

використовуються при визначенні ефективності впровадження різних ІТ-

технологій, ERP-систем. 

Ефективність формування системи контролінгу на підприємстві оцінюється 

на підставі ймовірного приросту обсягу реалізації продукції та збільшення 

прибутку, отриманого за рахунок використання системи контролінгу та прийняття 

зважених управлінських рішень. Виконується розрахунок чистого дисконтованого 

доходу та інших показників ефективності для варіанта розвитку підприємства із 

системою контролінгу та без неї. 

Запровадження системи контролінгу тісно пов’язане з розгортанням ІТ-

систем для уможливлення детального обліку, планування всіх бізнес-процесів, 

оперативного аналізу проміжних результатів діяльності підприємства. Методи 

оцінки ефективності запровадження нових ІТ-систем передбачають визначення 

можливого рівня скорочення втрат у випадку запровадження відповідної системи. 

Для оцінки ефективності функціонування існуючої системи контролінгу на 

підприємстві використовуються кількісні та якісні показники. До кількісних 

належать зростання ринкової вартості підприємства, зростання частки ринку, 

показники рентабельності грошового потоку, податкова економія, рівень зниження 

ризиків, оцінка конкурентоспроможності підприємства. Однак  здійснити 

однозначну оцінку причин зміни кількісних показників і ролі системи контролінгу 

неможливо, тому зазвичай у ході оцінки ефективності використання системи 
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контролінгу на підприємстві використовують експертні судження щодо 

ефективності прийнятих рішень за допомогою існуючої системи контролінгу. 

 

 

1.3 Методика оцінки ефективності контролінгу інвестиційної діяльності 

 

Система контролінгу на виробничих підприємствах охоплює всі напрями 

діяльності – починаючи від виробництва і закінчуючи продажами та маркетингом. 

Незважаючи на те що контролінг інвестиційної діяльності становить основу при 

здійсненні управління інвестиціями, інші його види також є елементом управління 

інвестиційною діяльністю підприємств, оскільки контролінг відіграє значну роль у 

всебічному досягненні стратегічних цілей та вирішенні оперативних завдань. 

Результати аналізу збалансованості планових і фактичних показників 

організації виробничого процесу із застосуванням виробничого контролінгу дають 

змогу оцінити потребу в додаткових інвестиціях у виробничі потужності.  

Якісний контролінг постачання, з одного боку, забезпечує оптимальну ціну 

на очікувані товари, роботи, послуги, пов’язані з реалізацією інвестиційної 

діяльності, а з іншого – гарантує вчасне виконання контрактних зобов’язань 

контрагентами. Також інформація про вхідні ціни на сировину в межах контролінгу 

постачання є важливим підґрунтям для правильних розрахунків при оцінюванні 

економічної ефективності потенційних інвестиційних проєктів. 

Застосування інструментів фінансового контролінгу уможливлює 

мінімізацію вартості фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів, а 

чітко побудована інформаційно-аналітична система та фінансова дисципліна − 

вчасне одержання необхідних аналітичних даних й дисципліну у проведенні 

платежів та документообіг.  

Необхідно розрізняти функції, які виконує інвестиційний контролер 

(здійснює контролінг інвестиційної діяльності), і функції, які виконують 

інвестиційні аналітики, проєктні й інвестиційні менеджери (інвестиційна 
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діяльність підприємства) та інші фінансові контролери (контролінг у системі 

управління підприємством) (табл. 1.6). 

Інвестиційний аналітик на сучасних підприємствах виконує частину функцій 

інвестиційного контролера, більшість яких передбачає виконання аналітичних 

розрахунків, що дозволяють інвестиційному контролеру приймати обґрунтовані 

рішення. Роль інвестиційного менеджера полягає в управлінні фінансовими 

інвестиціями (а не капітальними інвестиціями) і не є об'єктом даного дослідження. 

Інформація про складські та транспортні витрати є продуктом застосування 

логістичного контролінгу, а також формує базу для оцінки супутніх операційних 

витрат при оцінюванні доцільності інвестування в нові напрями. 

Екологічні ініціативи зазвичай потребують інвестиційної підтримки, а тому 

екологічний контролінг та контролінг інвестиційної діяльності в цьому аспекті 

тісно переплітаються. 

Контролінг людського капіталу є важливим при оцінюванні спроможності 

реалізовувати та завершувати інвестиційні проєкти працівниками підприємства, а 

також для врахування очікуваних витрат на наймання та оплату праці тих, хто 

безпосередньо реалізовуватиме інвестиційний проєкт. 
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Таблиця 1.6 − Порівняння функцій відповідальних за інвестиційну діяльність 

на підприємствах 
Напрям діяльності 
(відповідальні за 

здійснення) 
Функції 

Контролінг у 
системі управління 
підприємством 
(фінансові 
контролери) 

Постановка цілей компанії. 
Оперативний управлінський облік. 
Планування. 
Систематизація інформаційних потоків. 
Моніторинг. 
Аналіз результатів, планів, відхилень. 
Контроль за досягненням цілей компанії 

Контролінг 
інвестиційної 
діяльності 
(інвестиційний 
контролер) 

Постановка цілей для проєктних менеджерів. 
Оперативний управлінський облік інвестиційних проєктів. 
Планування інвестиційних програм (стратегічний аспект) та бюджетів 
на окремі інвестиційні проєкти (оперативний аспект). 
Аналіз економічної доцільності реалізації інвестиційних проєктів. 
Аналіз відхилень між планом і фактом реалізації інвестиційних 
проєктів з фінансової точки зору. 
Фінансовий контроль інвестиційних проєктів (документообіг, 
проведення платежів) 

Управління 
інвестиційною 
діяльністю 
(проєктний 
менеджер) 

Технічне планування інвестиційних проєктів. 
Планування кадрового забезпечення для реалізації інвестиційних 
проєктів. 
Забезпечення співпраці з підрядниками на всіх етапах планування та 
реалізації інвестиційних проєктів. 
Контроль за якістю виконання підрядниками контрактних робіт. 
Підготовка та контроль за вчасним оформленням проєктної 
документації. 
Підготовка управлінської звітності для інвестиційного контролера 

Джерело: розроблено автором. 

Контролінг продажів і маркетингу є важливим у контексті визначення 

стратегічних пріоритетів підприємства та, відповідно, формування запитів на 

інвестиції задля випуску інноваційної продукції. Також застосування цих 

інструментів контролінгу дає змогу достовірно оцінити ймовірний попит та ціну на 

інноваційну продукцію, що є ключовим при аналізі економічної привабливості 

потенційних інвестиційних проєктів. 

Найбільшою мірою з реалізацією інвестиційної діяльності пов’язаний 

контролінг інвестиційної діяльності. Існують різні трактування сутності даної 

категорії. Одні дослідники ототожнюють його з внутрішнім контролем 

інвестиційної діяльності, який передбачає спостереження за реалізацією 

інвестицій; вимірювання і діагностику відхилень фактичних результатів від 



64 
передбачених; розробку управлінських рішень щодо поточної інвестиційної 

діяльності та її цілей [90, с. 181]. Інші розглядають контролінг інвестиційної 

діяльності як систему моніторингу, оцінки та контролю за реалізацією 

інвестиційних проєктів з метою вироблення управлінських рішень, що дозволяють 

досягти поставлених цілей підприємства [7, с. 118-120].  

У рамках німецької концепції визначення сутності контролінгу контролінг 

інвестиційної діяльності трактується як система контролю, яка забезпечує 

концентрацію контрольних функцій за найбільш пріоритетними напрямами 

інвестиційної діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних 

результатів від планових показників і прийняття оперативних управлінських 

рішень, що забезпечує нормалізацію інвестиційної діяльності. 

Американська концепція тлумачення ролі контролінгу передбачає 

стратегічну залученість контролінгу інвестиційної діяльності, що являє собою 

системну організаційну надбудову, головна функція якої – відбір інвестиційних 

проєктів на основі визначених показників ефективності та відповідно до стратегії 

підприємства, а також оперативний контроль за виконанням обраних проєктів. 

Контролінг інвестиційної діяльності розглядається як ефективна система 

координації забезпечення взаємозв’язку між формуванням інформаційної бази, 

інвестиційним аналізом, інвестиційним плануванням, внутрішнім інвестиційним 

контролем на підприємстві. 

Контролінг інвестиційних проєктів включає систему моніторингу, оцінку і 

контроль інвестиційних проєктів з метою вироблення управлінських рішень. 

Основними завданнями контролінгу інвестиційних проєктів є: 

- аналіз методики планування інвестиційних проєктів; 

- розробка системи критеріїв для оцінки ефективності інвестиційних 

проєктів; 

- координація процесу планування і бюджетування інвестиційних проєктів; 

- економічний аналіз планів і бюджетів інвестиційних проєктів; 

- інформаційне забезпечення прийняття рішень щодо інвестицій; 
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- поточний контроль за реалізацією інвестиційного проєкту; аналіз змін 

середовища реалізації інвестиційного проєкту; 

- аналіз причин відхилення результатів; 

- оцінка майбутньої ефективності проєкту в мінливих умовах; 

- розробка рекомендацій [179]. 

Контролінг інвестиційної діяльності характеризується такими 

особливостями, які дозволяють виокремити його серед інших різновидів 

контролінгу: 

- орієнтований на досягнення не оперативних, а стратегічних цілей і по суті 

є стратегічним контролінгом; 

- здійснюється не за центрами відповідальності, як оперативний контролінг, 

а за проєктами; 

- пов'язаний із матричним підходом до розгляду організаційної структури: в 

кожному проєкті задіяно безліч центрів відповідальності, і система контролінгу має 

на меті забезпечення їх злагодженої взаємодії у процесі досягнення поставлених 

цілей. 

Таким чином, контролінг інвестиційної діяльності − підсистема управління, 

яка охоплює головні сфери інвестиційного процесу, а саме: планування 

інвестиційної діяльності, організаційний і фінансовий контроль інвестиційних 

проєктів, аналіз їх доцільності й ефективності, інтеграцію та координацію 

діяльності підрозділів для досягнення інвестиційних цілей підприємства. Іншими 

словами, контролінг інвестиційної діяльності − це концепція ефективного 

управління інвестиційним процесом на підприємстві [71, с. 87]. 

Контролінг інвестиційної діяльності відіграє провідну роль у загальному 

процесі управління підприємством, оскільки від ефективності здійснення 

контролю за інвестиціями залежить доцільність вкладення коштів інвесторів.  

На багатьох підприємствах запроваджена посада фахівця з контролю за 

інвестиціями або менеджера з контролю за інвестиціями, або інвестиційного 

контролера. У рамках даного дослідження вживатиметься термін «інвестиційний 
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контролер» − посадова особа, яка безпосередньо здійснює контролінг інвестиційної 

діяльності на підприємстві. 

Контролінг інвестиційної діяльності має вагоме значення в таких аспектах: 

1) визначення пріоритетів щодо здійснення інвестицій (стратегічні 

довгострокові проєкти або тактичні проєкти з незначним періодом окупності); 

2) ідентифікація напрямів розвитку підприємства (пріоритизація існуючих 

проєктів за напрямами); 

3) підвищення прибутковості компанії – саме завдяки реалізації 

інвестиційних проєктів компанія має можливість підвищити рівень рентабельності 

активів і досягти таким чином вищого рівня прибутковості (за умови коректного 

вибору напрямів для здійснення інвестицій), при цьому наявність структурного 

підрозділу, що здійснює контролінг інвестиційної діяльності, дозволяє відсіювати 

проєкти, які не мають необхідного рівня віддачі; 

4) збереження коштів компанії – через здійснення контролінгу інвестиційної 

діяльності унеможливлюється неправомірне виведення коштів із підприємства (за 

умови злагодженої роботи разом із підрозділом внутрішнього контролю); 

5) вчасне виконання інвестиційних проєктів відповідно до плану шляхом 

контролю підрозділу, що здійснює реалізацію інвестиційних проєктів; 

6) зниження юридичних і податкових ризиків, оскільки однією з функцій 

контролінгу інвестиційної діяльності є контроль за документальним оформленням 

операцій, пов’язаних з інвестиціями. 

Таким чином, контролінг інвестиційної діяльності забезпечує не лише 

поточний контроль за реалізацією інвестиційних проєктів, але і по суті дає змогу 

ідентифікувати стратегічний напрям розвитку підприємства з метою постійного 

нарощування рівня прибутковості. 

Різноманіття напрямів інвестиційної діяльності та складність цього процесу 

приводить до зростання потреби в активному застосуванні контролінгу на всіх 

етапах реалізації проєктів: починаючи від бюджетування і закінчуючи 

співставленням фактичних результатів від реалізації проєкту з плановими 

показниками. Ідентифікація та структуризація всіх заходів у рамках контролінгу 
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інвестиційної діяльності здійснюються задля досягнення чіткої організації даного 

процесу, при цьому важливо визначити сфери відповідальності за кожним блоком 

робіт та проводити безпосередній поточний моніторинг і контроль інвестиційних 

проєктів на кожному з етапів їх реалізації. 

У вітчизняній літературі [55; 144] виокремлюють такі напрями контролінгу 

інвестиційної діяльності: 

1) планування і координація інвестиційної діяльності в рамках 

стратегічного й оперативного планування на підприємстві; 

2) реалізація інвестицій (проєкт-контролінг); 

3) контроль за реалізацією інвестицій, який включає поточний моніторинг 

реалізації проєкту, а також контроль бюджету інвестиційного проєкту. 

Наведений підхід до визначення напрямів контролінгу інвестиційної 

діяльності неповною мірою враховує всі заходи, що розглядаються в межах 

контролю за інвестиціями. При ідентифікації напрямів контролінгу інвестиційної 

діяльності передусім необхідно звертати увагу на послідовність здійснення 

інвестиційних проєктів, а також на те, яким чином ті чи інші напрями поточної 

діяльності підприємства піддаються впливу інвестиційних процесів. Важливим є 

вплив інвестиційної діяльності на організаційно-соціальні аспекти функціонування 

підприємства. 

Для оцінки ефективності контролінгу інвестиційної діяльності на 

підприємствах перш за все необхідно оцінити ефективність реалізації інвестицій 

загалом. 

Ефект конкретного інвестиційного проєкту можна виміряти за допомогою 

багатьох показників, таких як чиста приведена вартість (NPV), внутрішня норма 

дохідності (IRR), індекс рентабельності (PI). При цьому індекс рентабельності дає 

змогу порівняти ефект здійснення інвестицій безвідносно до їх обсягу. Саме тому 

при оцінюванні ефективності реалізації інвестицій на підприємстві пропонується 

розраховувати зважений індекс рентабельності за основними інвестиційними 

проєктами, спрямованими на запуск інновацій або досягнення значного 

економічного ефекту, за такою формулою: 
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𝑃𝑃𝑃𝑃зв = ∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑖𝑖
𝐼𝐼заг

,     (1.2) 

де РІі – індекс рентабельності для окремого інвестиційного проєкту підприємства; 

Ii – обсяг капітальних інвестицій за відповідним проєктом; 

Іі – загальний обсяг інвестицій за проєктами, для яких оцінено індекс 

рентабельності. 

При цьому для проєктів, життєвий цикл продукції яких уже завершився, 

індекс рентабельності можна оцінити на основі фактичних даних. Для проєктів, 

життєвий цикл продукції яких ще не завершено (тобто інвестиції вже здійснені, але 

продукція, що виготовляється в результаті реалізації проєкту, ще присутня в 

продуктовому портфелі підприємства), індекс рентабельності необхідно визначати 

відповідно до наявної фактичної інформації та прогнозного рівня грошових 

потоків.  

Додатковий річний грошовий потік у результаті використання інструментів 

контролінгу інвестиційної діяльності розраховується виходячи з того, чи 

використовуються інструменти контролінгу інвестиційної діяльності на даний 

момент на підприємстві. Якщо інструменти не використовуються, то річний 

грошовий потік визначатиметься як 

ОГПн = (РІзв2 − РІі) × І ̅,     (1.3) 

де ОГПн – очікуваний річний грошовий потік у результаті використання 

інструментів контролінгу інвестиційної діяльності для підприємств, де наразі не 

сформований відділ, що здійснює контролінг інвестиційної діяльності; 

РІзв2 – середньогруповий зважений індекс рентабельності для групи 

підприємств, де існує підрозділ, що здійснює контролінг інвестиційної діяльності; 

РІі – зважений індекс рентабельності відповідного підприємства; 

І ̅– середньорічний обсяг інвестицій в інноваційні та оптимізаційні проєкти. 

Якщо на підприємстві використовуються інструменти контролінгу 

інвестиційної діяльності, то додатковий річний грошовий потік визначається як 

ОГПє = (РІзв1 − РІі) × І ̅,     (1.4) 
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де ОГПє – очікуваний річний грошовий потік у результаті використання 

інструментів контролінгу інвестиційної діяльності для підприємств, де є відділ або 

відповідальний за впровадження інструментів контролінгу інвестиційної 

діяльності; 

РІзв1 − середньогруповий зважений індекс рентабельності для групи 

підприємств, де немає підрозділу, що здійснював би контролінг інвестиційної 

діяльності. 

Додатковий річний грошовий потік для підприємств, де наразі немає відділу 

або відповідального за впровадження інструментів контролінгу інвестиційної 

діяльності, відображає додаткові вигоди у випадку побудови такого відділу або 

визначення відповідального, виходячи з припущення, що підприємство досягне 

середньогрупового значення рентабельності інвестицій для групи підприємств, де 

є підрозділ, що впроваджує інструменти контролінгу інвестиційної діяльності. Для 

підприємств, де вже є відділ контролінгу інвестиційної діяльності або визначений 

відповідальний за його реалізацію, ця цифра відображає потенційні втрати в разі 

звільнення працівників, відповідальних за впровадження інструментів контролінгу 

інвестиційної діяльності. 

Аналіз ефективності контролінгу інвестиційної діяльності на підприємствах 

пропонується здійснювати на основі розрахованого за розробленою методикою 

додаткового грошового потоку та очікуваних річних витрат на утримання 

підрозділу, що здійснює контролінг інвестиційної діяльності. При цьому такі 

витрати включають: 

- заробітну плату персоналу, що здійснює контролінг інвестиційної 

діяльності, включно з нарахуваннями на заробітну плату (як поточні витрати); 

- адміністративно-господарські витрати на утримання персоналу (як 

поточні витрати); 

- очікувані інвестиції в матеріально-технічне забезпечення (у випадку 

створення підрозділу з контролінгу інвестиційної діяльності на підприємствах, де 

такий відсутній, – як капітальні витрати); 
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- очікувані інвестиції у програмне забезпечення, необхідне для здійснення 

контролінгу інвестиційної діяльності (як капітальні витрати); 

- інші витрати, що виникнуть у зв’язку зі створенням підрозділу, 

відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної діяльності (для 

підприємств, де такого немає), або пов’язані з утриманням такого підрозділу (для 

підприємств, де він є). 

У сучасних умовах здійснення інвестиційного процесу містить такі етапи 

[84]: 

1) ідентифікація напрямів інвестування (капітальне інвестування, 

капітальний ремонт обладнання, соціальні інвестиції, еколого-орієнтовані 

інвестиції та ін.); 

2) бюджетування інвестиційного проєкту; 

3) аналіз зміни грошових потоків унаслідок реалізації інвестиційних 

активностей; 

4) оцінка потенційної віддачі та доцільності реалізації проєкту; 

5) інвестиційна фаза (фаза реалізації самого проєкту); 

6) постінвестиційна фаза (аналіз та порівняння кінцевих підсумків із 

першочерговим планом, моніторинг фактичних грошових потоків у результаті 

реалізації проєкту). 

Заходи контролінгу інвестиційної діяльності мають охоплювати саме 

окреслені етапи інвестиційних проєктів, а також ураховувати стратегічні та 

тактичні аспекти планування й управління інвестиційною діяльністю. Зважаючи на 

господарську практику та специфіку організації контролінгу на вітчизняних 

великих підприємствах визначено заходи контролінгу інвестиційної діяльності 

(додаток Г). 

Структуризація заходів контролінгу інвестиційної діяльності свідчить, що 

він не обмежується лише плануванням і контролем за реалізацією інвестицій, але 

враховує значно ширший спектр заходів, що виникають при здійсненні 

інвестиційної діяльності. 
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На етапі визначення напрямів здійснення інвестицій керівництво 

підприємства має звернути увагу на поточну ринкову ситуацію, інноваційну 

активність у галузі, ступінь зносу основних засобів, ситуацію щодо розвитку 

людського капіталу на підприємстві, екологічну ситуацію (порівняно з 

конкурентами) та на основі цього розробити інвестиційну стратегію на найближчі 

3-5 років, а також ідентифікувати напрями здійснення інвестицій у плановому році 

(тактичне планування). Роль контролінгу інвестиційної діяльності на цьому етапі 

полягає в адекватній оцінці тих чинників, які впливають на рішення щодо 

розподілу інвестицій, а також у зборі інформації від усіх структурних підрозділів 

підприємства (технічний департамент, маркетинг, відділ управління персоналом) 

щодо потенційних потреб у фінансуванні інвестиційних проєктів та донесення 

даної інформації до керівництва.  

В оперативному плані роль фінансового контролера полягає в оцінці 

наявності ресурсів для реалізації планових інвестиційних проєктів на поточний рік 

та формуванні коригуючих дій з метою дотримання термінів їх реалізації. 

Етап бюджетування є однією з ключових стадій у контролінгу інвестиційної 

діяльності, оскільки від коректності визначення бюджету на реалізацію проєкту 

залежить правильність подальших розрахунків. Виходячи з технічного завдання 

інвестиційний контролер спільно з проєктною командою та технічними 

працівниками аналізує спектр планових робіт у рамках проєкту, виконує грошову 

оцінку вартості їх реалізації та відповідним чином формує кінцевий кошторис для 

здійснення проєкту. При цьому на етапі проведення тендерів інвестиційний 

контролер виконує моніторинг відповідності кінцевих цін та умов, передбачених у 

плані, та фактично законтрактованих параметрів. 

Для оцінювання доцільності реалізації інвестиційного проєкту здійснюється 

оцінка грошових потоків, що виникатимуть унаслідок цього. Перш за все, на основі 

бюджету оцінюються інвестиційні грошові потоки, які включають не тільки 

бюджет на закупівлю обладнання чи проведення робіт у рамках проєкту, але й 

оплату праці інженерів, які винайматимуться під реалізацію конкретного проєкту. 

Далі необхідно визначитися з фінансовими джерелами, за рахунок яких проєкт 
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реалізовуватиметься (зазвичай це або кошти власників, або банківське 

кредитування). Третім важливим блоком є операційні грошові потоки, що 

генеруватимуться в результаті реалізації проєкту. 

У процесі оцінювання операційних грошових потоків контролер зобов'язаний 

урахувати потребу в додаткових фінансових ресурсах, що можуть бути 

необхідними для фінансування робочого капіталу у зв'язку з реалізацією проєкту, 

оскільки зміна дебіторської заборгованості, запасів і кредиторської заборгованості 

внаслідок реалізації проєкту можуть суттєво вплинути на обсяг додаткового 

фінансування, необхідного для здійснення інвестиційної та подальшого ведення 

операційної діяльності. 

Правильність оцінки параметрів інвестиційного проєкту є ключовим 

чинником для подальшого аналізу. Завищені обсяги реалізації нової продукції, 

заниження витрат на обслуговування нового обладнання та інші неточності можуть 

призвести до неефективності проєкту. Саме тому контроль за правильністю 

вхідних параметрів є важливим напрямом контролінгу інвестиційної діяльності. 

Також має бути докладно проаналізовано соціальний та екологічний ефект, тому 

що неврахування потенційних негативних соціальних чи екологічних наслідків 

може спричинити навіть призупинення реалізації інвестиційного проєкту. 

Інвестиційна фаза реалізації проєкту є ключовим етапом інвестиційної 

діяльності загалом, і від чіткості проведення контролю залежить не тільки вчасне 

виконання етапів інвестиційного проєкту, але й економічна безпека підприємства. 

Роль інвестиційного контролера полягає не тільки в дотриманні вчасного та 

коректного контрактування товарів, робіт та послуг, але і в ідентифікації ризиків, 

які виникають при реалізації проєкту, їх грошовій оцінці, а також у жорсткому 

контролі за віднесенням витрат на інвестиційні й операційні складові, недопущенні 

ситуацій, коли за рахунок інвестиційного бюджету фінансуються поточні 

операційні активності підприємства, що не мають жодного зв'язку з конкретним 

проєктом. 
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Постінвестиційна фаза передбачає фіналізацію та порівняння фактичних 

витрат на проєкт із плановими, а також контроль за генеруванням планових 

операційних грошових потоків від його реалізації. 

На кожному етапі інвестиційної діяльності використовуються ті інструменти 

та методи контролінгу, за допомогою яких можна найбільш якісно проаналізувати 

стан інвестиційного проєкту на відповідному етапі його здійснення. При цьому слід 

зауважити, що на етапі вибору інвестиційних проєктів та їх бюджетування 

превалюють аналітичні інструменти та методи, які дають змогу шляхом 

розрахунків параметрів проєктів приймати рішення щодо доцільності їх реалізації.  

На інвестиційній фазі найбільш активно використовуються інструменти 

порівняння фактичних і планових даних щодо проєктів, а на  постінвестиційній − 

інструменти для виконання аналізу досягнення планових грошових потоків після 

введення проєкту в експлуатаційну фазу. 

Керівники підприємств, застосовуючи стратегічний контролінг інвестиційної 

діяльності, мають можливість знизити майбутні ризики шляхом системного 

пристосування підприємства до змін у навколишньому середовищі. Для цього 

необхідно сформулювати системну концепцію довгострокового інвестиційного 

планування, що синхронізується із загальним стратегічним плануванням. 

Складність і багатоетапність інвестиційного процесу підприємств 

зумовлюють потребу в організації в управлінській структурі підприємства 

підрозділу, що здійснює контролінг. При цьому підхід до розподілу обов'язків 

щодо проведення контролінгу інвестиційної діяльності залежить від масштабів 

діяльності підприємства, активності ведення інвестиційної діяльності, галузі 

діяльності, а також ролі, яку відводить керівництво підприємства контролінгу 

інвестиційної діяльності в загальній організаційній структурі підприємства. 

Необхідність упровадження контролінгу на підприємствах пояснюється 

такими причинами [57, с. 73]: 

- підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові 

вимоги до управління підприємствами; 
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- ускладнення процесу управління підприємством потребує застосування 

механізму внутрішньої координації системи підприємства; 

- інформаційний ажіотаж при нестачі певної інформації потребує побудови 

спеціальної системи інформаційного забезпечення управління; 

- загальнокультурне прагнення до синтезу, інтеграції різних сфер знань і 

людської діяльності. 

Організація роботи відповідальних за здійснення контролінгу інвестиційної 

діяльності є складним процесом, оскільки навантаження на цих працівників прямо 

залежатиме від активності та масштабів інвестиційної діяльності. У випадку 

реалізації значних інвестиційних проєктів навантаження буде суттєвим і 

потребуватиме багатьох ресурсів, тоді як при низькій інвестиційній активності 

навантаження буде мінімальним. 

«Побудова системи контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві 

базується на визначених принципах, основними з яких є такі: 

1. Спрямованість системи контролінгу інвестиційної діяльності на реалізацію 

розробленої інвестиційної стратегії підприємства. Для того щоб бути ефективним, 

контролінг інвестиційної діяльності має відображати основні пріоритети розвитку 

інвестиційної діяльності підприємства. Це визначає цілеспрямоване обмеження 

контролюючих операцій. Детальний контроль за всіма поточними інвестиційними 

операціями не має сенсу, оскільки лише відволікатиме інвестиційних менеджерів 

від більш важливих цілей управління інвестиційною діяльністю. 

2. Багатофункціональність контролінгу інвестиційної діяльності – має 

забезпечувати контроль за пріоритетними показниками розвитку інвестиційної 

діяльності не тільки по підприємству загалом, але і в розрізі окремих його центрів 

інвестицій, можливість порівняння контролюючих показників зі 

середньогалузевими, взаємозв'язок контролюючих інвестиційних показників з 

іншими важливими показниками господарської діяльності підприємства. 

3. Орієнтованість контролінгу інвестиційної діяльності на кількісні 

стандарти. Ефективність контрольних дій значно зростає, якщо контролюючі 

стандарти діяльності виражені конкретними кількісними показниками. Це не 
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означає, що контролінг не повинен охоплювати якісні аспекти. Йдеться лише про 

те, що ці якісні аспекти мають бути виражені в системі кількісних стандартів, що 

виключає різне їх тлумачення. 

4. Відповідність методів контролінгу інвестиційної діяльності специфіці 

методів інвестиційного аналізу та інвестиційного планування. У процесі організації 

внутрішнього інвестиційного контролю необхідно орієнтуватися на весь арсенал 

вищезазначених систем і методів інвестиційного планування (при підготовці 

стандартів контролю) та аналізу (при підготовці показників, що відображають 

фактично досягнуті результати, і виявленні причин їх відхилення від стандартів). 

5. Своєчасність операцій контролінгу − проявляється не у високій швидкості 

або частоті здійснення контрольних функцій, а в адекватності періодів 

контрольних дій періоду здійснення окремих операцій, пов'язаних із формуванням 

результатів інвестиційної діяльності. Основна умова своєчасності контролінгу 

інвестиційної діяльності полягає в тому, що він повинен мати характер «раннього 

попередження кризового розвитку», дозволяти виправляти наявні відхилення, 

перш ніж вони набудуть серйозного характеру. 

6. Гнучкість побудови контролінгу. Внутрішній контроль інвестиційної 

діяльності формується з урахуванням можливості пристосування до нових 

інструментів інвестування, норм і видів здійснення інвестиційної діяльності, 

технологій і методів здійснення інвестиційних операцій. Без достатнього ступеня 

гнучкості система контролінгу не буде ефективною навіть у тих сферах контролю 

інвестиційної діяльності, для яких вона спочатку розроблялася. 

7. Простота побудови контролінгу. Простіші форми і методи побудови 

інвестиційного контролю, сформованого відповідно до його цілей, потребують 

менше зусиль менеджерів і, як правило, є більш економічними.  

8. Економічність контролінгу. Витрати на здійснення контролінгу 

інвестиційної діяльності мають бути мінімізовані з позицій адекватності ефекту від 

такого контролю. Це означає, що сума витрат для організації контролінгу не 

повинна перевищувати ефекту (зниження витрат, збільшення прибутків), який 

досягається у процесі його здійснення» [55, с. 309-310]. 
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Наявність структурного підрозділу, який здійснює контролінг інвестиційної 

діяльності на підприємстві, дає змогу реалізовувати весь комплекс заходів щодо 

ефективного управління інвестиційними проєктами – від генерування ідей до 

аналізу фактичних фінансових показників. 

Ефективна структурна побудова системи контролінгу інвестиційної 

діяльності неможлива без відповідного організаційного забезпечення. При цьому 

важливим є не тільки професіоналізм інвестиційного контролера, але і можливість 

інших пов’язаних функцій відповідати вимогам формування ідей та реалізації 

конкретних інвестиційних проєктів. 

Важливим чинником у виборі підходу до організації контролінгу 

інвестиційної діяльності є концепція контролінгу, якої дотримується керівництво 

підприємства. У даному контексті виокремлюють три групи концепцій 

контролінгу, пов'язані з його функціональним обґрунтуванням та інституційним 

поданням: концепції, орієнтовані на бухгалтерський облік, інформацію та 

координацію [174, с. 351]. 

При орієнтації на бухгалтерський облік основним завданням контролінгу 

вбачається максимізація прибутку підприємства, що у випадку інвестиційного 

контролінгу передусім характеризується акцентом на реалізації проєктів із 

швидким терміном окупності та максимально високим IRR.  

При використанні підходу, орієнтованого на інформацію, ураховуються не 

тільки цілі щодо прибутку, але й інші показники ефективності діяльності 

підприємства – генерування грошового потоку, соціальні цілі, підтримання 

ліквідності тощо.  

Підхід, орієнтований на координацію, розподіляється на два напрями – 

планування та орієнтація на управлінську систему загалом. У рамках підходу, 

спрямованого на планування, контролінг являє собою підсистему управління, яка 

координує підсистеми планування, контролю та інформаційного забезпечення, 

підтримуючи тим самим системоутворюючу координацію. Згідно з другим 

підходом, орієнтованим на управлінську систему загалом, контролінг 
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розглядається як інструмент координації всієї управлінської системи для 

забезпечення цілеспрямованого керівництва підприємством [174, с. 352]. 

Організація контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві багато в 

чому залежить від галузі функціонування підприємства. Підприємства банківської 

діяльності, страхового бізнесу орієнтуються на здійснення фінансових інвестицій, 

тому контролінг інвестиційної діяльності фактично виконує значна частина 

працівників, які приймають рішення щодо доцільності інвестування в той чи інший 

об'єкт чи актив. Для підприємств машинобудування, металургії, харчової галузі 

актуальним є здійснення інвестицій у модернізацію обладнання та виробничих 

майданчиків. Для підприємств галузі торгівлі пріоритетним є інвестування в нові 

торговельні площі. Характер і різноманіття напрямів діяльності підприємства 

визначає підхід до організації структурного підрозділу, що здійснює контролінг 

інвестиційної діяльності. 

Слід відзначити, що інвестиційна діяльність є багатоетапним процесом, і на 

різних етапах її здійснення вживаються відповідні заходи щодо контролінгу 

інвестиційної діяльності. Саме тому активність ведення інвестиційної діяльності 

(інвестиційна активність) не тільки зумовлює виникнення потреби в організації 

підрозділу, що здійснює контролінг інвестиційної діяльності, як окремої 

структурної одиниці, але і підвищує рівень залученості працівників практично всіх 

департаментів до того чи іншого етапу реалізації інвестиційних проєктів. 

Напрями можливої організації підрозділу, який здійснює контролінг 

інвестиційної діяльності, полягають у такому: 

- ведення контролінгу інвестиційної діяльності внутрішніми ресурсами 

підприємства. При цьому безпосередньо координацію контролінгу інвестиційної 

діяльності за різних умов може здійснювати керівник підприємства, фінансовий 

директор, фінансовий контролер (до обов'язків якого входить контролінг й інших 

напрямів діяльності підприємства), інвестиційний контролер (який займається 

виключно контролінгом інвестиційної діяльності); 



78 
- використання аутсорсингу контролінгу інвестиційної діяльності, коли 

заходи щодо контролінгу інвестиційної діяльності здійснює спеціалізована 

компанія або зовнішній консультант [90, с. 117]. 

Різноманіття етапів здійснення інвестиційної діяльності приводить до того, 

що на практиці підприємства часто поєднують вищенаведені напрями організації 

функції контролінгу інвестиційної діяльності, тобто частина функціоналу може 

виконуватися за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства, тоді як контролінг 

інших етапів інвестиційної діяльності може передаватися на аутсорсинг. 

З урахуванням практики здійснення господарської діяльності, а також 

концепції, якої дотримується керівництво підприємства при організації функції 

контролінгу інвестиційної діяльності, розроблено підхід, що відображає 

відповідальних за вживання заходів щодо контролінгу інвестиційної діяльності на 

підприємствах із різним ступенем активності інвестиційної діяльності залежно від 

концепції контролінгу, обраної керівництвом (табл. 1.7). 

 

Таблиця 1.7 − Вибір відповідального за здійснення заходів щодо 

оперативного контролінгу інвестиційної діяльності 
Концепція керівництва щодо орієнтації 
контролінгу інвестиційної діяльності 

Ступінь активності інвестиційної діяльності 
слабкий середній високоактивний 

Бухгалтерський облік Керівник 
Фінансовий 
директор або 
аутсорсинг 

Фінансовий 
директор або 
аутсорсинг 

Інформація Фінансовий 
директор 

Фінансовий 
контролер або 
аутсорсинг 

Інвестиційний 
контролер 

Координація Фінансовий 
контролер 

Інвестиційний 
контролер 

Інвестиційний 
контролер 

Джерело: розроблено автором [85]. 
 

Підприємства, які практично не здійснюють інвестиційної діяльності або 

кількість реалізованих інвестиційних проєктів на яких є дуже незначною, не 

потребують виокремлення структурного підрозділу, що здійснює контролінг 

інвестиційної діяльності. На таких підприємствах обов’язки щодо здійснення 

заходів із контролінгу інвестиційної діяльності є додатковими до основних 

обов'язків або керівника, або фінансового директора, або фінансового контролера. 
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Якщо підприємство розглядає концепцію контролінгу інвестиційної діяльності 

через призму максимізації прибутку і досягнення якнайшвидшої віддачі від 

здійснених інвестицій, то керівнику підприємства буде достатньо контролювати, 

щоб реалізовували проєкти з такими параметрами, а також виконувати поточний 

контроль під час активної фази інвестиційних проєктів.  

Такий підхід найбільш характерний для малих і середніх підприємств, де 

масштаб інвестиційних проєктів є не надто великим. Підприємства, завдання яких 

не обмежуються показниками прибутку, зосереджують функції контролінгу 

інвестиційної діяльності в руках фінансового директора, основне завдання якого 

полягає не тільки у відборі інвестиційних проєктів, які реалізовуватимуться, але й 

у співставленні потенційного впливу результатів їх реалізації на інші показники 

діяльності підприємства – ліквідність, обсяги продажів та ін.  

Якщо ж керівництво підприємства дотримується концепції координації, то 

функції контролінгу інвестиційної діяльності зосереджуються в руках фінансового 

контролера, який додатково до контролінгу інших сфер діяльності підприємства 

(продажі, витрати) очолює та контролює інвестиційну діяльність – починаючи від 

вибору проєкту для реалізації і закінчуючи аналізом фактичних грошових потоків, 

згенерованих унаслідок його реалізації. 

Системний підхід до формування інформаційного забезпечення відділу 

контролінгу відповідно до MC ISO 9000:2000 передбачає, що служба контролінгу 

здійснює контроль і моніторинг процесів, за які відповідальні керівники 

визначених напрямів, у тому числі за тими напрямами, які стосуються 

інвестиційної діяльності. При цьому інформаційно-аналітичні системи мають 

забезпечувати можливість обробки обліково-економічної інформації, формування 

основних підконтрольних показників, розробку коригуючих і попереджувальних 

дій щодо відхилень, підготовку рекомендацій та розробку альтернативних 

варіантів у прийнятті управлінських рішень. 

Середня інвестиційна активність характерна для тих підприємств, які 

здійснюють просте відтворення основних засобів, − це середні або великі 

підприємства. Протягом року інвестиційний процес є практично безперервним, і 
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узагальнено основним параметром для віднесення інвестиційної активності до 

рівня «середній» є приблизна рівність між річною сумою амортизації та річною 

сумою інвестицій. У такому випадку на підприємстві може бути затверджена 

постійна посада проєктного менеджера, який здійснює керівництво проєктами на 

інвестиційній фазі їх реалізації.  

Залежно від концепції, яку керівництво підприємства обирає щодо орієнтації 

контролінгу інвестиційної діяльності, функції проєктного менеджера можуть бути 

покладені як на фінансового директора (у випадку бухгалтерського підходу), так і 

на фінансового контролера (у випадку інформаційного підходу), а якщо ж базовим 

для керівництва компанії є координаційний підхід, то може бути затверджена 

окрема посада інвестиційного контролера (особливо це характерно для великих 

підприємств). При цьому на інвестиційній фазі проєктний менеджер активно 

співпрацює з відповідальним за реалізацію контролінгу інвестиційної діяльності, 

натомість ступінь реалізації контролінгових заходів на інших етапах інвестиційної 

діяльності залежить від обраної концепції щодо орієнтації контролінгу 

інвестиційної діяльності. 

Слід відзначити, що при середньому рівні інвестиційної активності обсяг 

завдань, які постають перед фінансовим директором або фінансовим контролером, 

може бути дуже значним. У такому випадку керівництву підприємства доцільно 

передавати частину заходів щодо контролінгу інвестиційної діяльності на 

аутсорсинг. Найбільш доцільно залишати за працівниками підприємства 

стратегічні питання, що виникають на до- та післяінвестиційній фазах проєктів: 

стратегічний та оперативний розподіл інвестиційних потреб, бюджетування 

проєктів, оцінка потенційної віддачі від їх реалізації, постінвестиційний аналіз. 

Такі елементи контролінгу інвестиційної діяльності, як контроль за 

контрактуванням товарів, робіт та послуг відповідно до проєктного технічного 

завдання та попередньо проведених тендерів, контроль за виконанням робіт, 

поставками товарів і наданням послуг у межах сум та переліку, передбачених у 

контракті, контроль за своєчасною оплатою зобов’язань за контрактами в межах 

договірних строків розрахунків, аудит вартості та фактичного виконання робіт 
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доцільно передавати на аутсорсинг, особливо якщо інвестиційна активність на 

підприємстві є непостійною.  

Таким самим чином необхідно діяти за умов високої інвестиційної 

активності, якщо для керівництва підприємства важливим є лише досягнення 

планового рівня прибутковості (бухгалтерська концепція). При цьому зовнішні 

консультанти при дотриманні бухгалтерської концепції можуть також залучатися і 

до інших фаз інвестиційної діяльності – як доінвестиційної (для вибору 

стратегічних напрямів розвитку підприємства, ідентифікації найбільш 

пріоритетних проєктів, бюджетування), так і післяінвестиційної (для аналізу 

результативності реалізованих проєктів). 

Якщо керівництво підприємства керується інформаційною або 

координаційною концепцією щодо орієнтації контролінгу інвестиційної діяльності, 

а також у випадку високого рівня інвестиційної активності (коли активно 

реалізуються проєкти з розширення обсягів виробництва, збільшення торговельних 

площ, розширеного відтворення основних засобів) найбільш доцільно організувати 

окрему посаду фінансового інвестиційного контролера, який об'єднуватиме весь 

функціонал контролю за інвестиційною діяльністю – починаючи з вибору проєктів 

і завершуючи контролем за фактичним результатом їх реалізації. Такий підхід 

найбільшою мірою характерний для великих підприємств, які здійснюють постійну 

активну інвестиційну діяльність. 

Заходи щодо стратегічного контролінгу інвестиційної діяльності 

здійснюються за безпосередньої участі наглядової ради підприємства (якщо така є 

в організаційній структурі підприємства або групи підприємств). Генеральний 

директор разом із з фінансовим директором використовують інструменти 

стратегічного контролінгу інвестиційної діяльності, а стратегічний план, у тому 

числі в частині інвестицій, затверджує наглядова рада підприємства. При цьому 

наглядова рада та збори акціонерів (власників) можуть брати участь у погодженні 

фінансування найбільших інвестиційних проєктів. 

Після розгляду методики вибору відповідального за провадження заходів 

щодо контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві важливо описати, яким 
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чином відбувається організаційне забезпечення реалізації контролінгу 

інвестиційної діяльності на різних етапах інвестиційних проєктів. На кожному з 

них контролінг інвестиційної діяльності реалізується з чітко визначеною метою, 

при цьому відповідальний за це (фінансовий директор, фінансовий контролер або 

інвестиційний контролер) тісно співпрацює з представниками інших 

департаментів. Відповідальним за здійснення контролінгу має бути охоплено весь 

спектр етапів інвестиційної діяльності, при цьому на практиці частини цих етапів 

при реалізації інвестиційних проєктів може не бути, а контролінг за іншою 

частиною може бути переданий на аутсорсинг. Організаційне забезпечення 

реалізації контролінгу наведено в табл. 1.8. 

Запропонований підхід до організаційного забезпечення дозволяє окреслити 

функції відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної діяльності на 

кожному з етапів, при цьому чітко визначається роль інших департаментів у 

процесі якісного збору інформації та здійснення конкретних дій з метою вирішення 

поставлених завдань на кожному з етапів інвестиційного процесу. 

Джерелами фінансування інвестиційних проєктів на вітчизняних 

молокопереробних підприємствах є власні кошти, кошти державного та місцевого 

бюджетів, вітчизняних й іноземних інвесторів, кредитні кошти. 

Процес контролінгу інвестиційної діяльності не тільки передбачає аналіз 

економічних та статистичних показників і прийняття управлінських рішень, але і 

має наслідком постійну взаємодію багатьох підрозділів підприємства, тому 

необхідно враховувати значущий соціальний аспект контролінгу інвестицій. 

Напрями контролінгу, що пов’язані з організаційними та трудовими аспектами, є 

такими: 
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Таблиця 1.8 − Організаційне забезпечення реалізації контролінгу на різних етапах інвестиційної діяльності 

Етап 
інвестиційної 

діяльності 

Мета контролінгу 
інвестиційної діяльності 

Роль відповідального за 
контролінг інвестиційної 
діяльності (фінансовий 
директор / фінансовий 

контролер / інвестиційний 
контролер 

Інші підрозділи, які 
беруть участь у 

реалізації проєкту 
Роль інших підрозділів підприємства 

1 2 3 4 5 
Стратегічний 
та оперативний 
розподіл 
інвестиційних 
потреб 

Відповідність обраних 
напрямів інвестування 
стратегічному курсу та 
оперативним інвестиційним 
потребам підприємства 

Збір ідей щодо інвестування 
від усіх департаментів. 
Відбір проєктів, які 
відповідають стратегічним 
та оперативним цілям 
підприємства 

Керівник 
підприємства, 
директор з продажів, 
операційний 
директор, 
маркетинговий 
директор 

Надання інформації про інвестиційні 
ініціативи, обґрунтування доцільності 
реалізації того чи іншого проєкту 

Бюджетування 
інвестиційного 
проєкту 

Коректність оцінки фінан-
сових потреб на реалізацію 
проєкту 

Консолідація інформації 
щодо витрат на реалізацію 
інвестиційного проєкту та 
строків його виконання 

Відділ поставок, 
операційний 
департамент, 
проєктний менеджер 

Надання інформації щодо робіт, послуг, 
обладнання, які мають бути закуплені 
при реалізації проєкту; цін і строків 
реалізації 

Аналіз зміни 
грошових 
потоків та 
оцінка віддачі 
від реалізації 
проєкту 

Оцінка інвестиційних, 
операційних та фінансових 
грошових потоків 

Консолідація інформації 
щодо фінансових 
показників, розрахунок 
терміну окупності та чистої 
приведеної вартості, аналіз 
впливу на робочий капітал 

Відділ фінансового 
контролінгу, 
департамент 
планування 

Надання інформації про обсяг продажу 
нової продукції, вплив на витрати та інші 
параметри, що впливатимуть на 
прибутковість у результаті реалізації 
проєкту 

Інвестиційна 
фаза – 
контроль за 
виконанням 
робіт 

Контроль за відповідністю 
фактично отриманого 
обладнання / виконаних 
робіт і послуг контрактним 
умовам 

Підтвердження відповід-
ності виконаних робіт 
законтрактованим умовам 

Проєктний 
менеджер,  
відділ внутрішнього 
контролю 

Проєктний менеджер спільно з відпові-
дальним за контролінг інвестиційної 
діяльності погоджує документацію по 
проєкту, завданням відділу внутріш-
нього контролю є співставлення 
задокументованої інформації з реально 
виконаними роботами (отриманим 
обладнанням) 
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Продовження табл. 1.8 
1 2 3 4 5 

Інвестиційна 
фаза – 
контроль за 
своєчасною 
оплатою 

Здійснення вчасної оплати 
за товари, роботи, послуги в 
межах контрактних 
зобов'язань 

Підтвердження можливості 
здійснення оплати 
контрагентам у межах 
наявного бюджету та 
відповідно до контрактних 
умов 

Проєктний 
менеджер, 
казначейство, 
бухгалтерія 

Бухгалтерія перевіряє коректність 
оформлення документації; проєктний 
менеджер формує запит на здійснення 
оплати, а казначейство, за погодженням 
відповідального за контролінг 
інвестиційної діяльності, проводить 
оплату 

Інвестиційна 
фаза – ризики 
та облік 

Контроль за ризиками, а 
також коректністю відне-
сення витрат відповідно до 
облікової політики 
підприємства 

Моніторинг строків 
реалізації інвестиційних 
проєктів, збір інформації 
про потенційні можливості 
перевищення реальних 
обсягів інвестицій над 
плановими 

Проєктний 
менеджер,  
відділ фінансового 
контролінгу, 
бухгалтерія,  
відділ внутрішнього 
контролю 

Проєктний менеджер ідентифікує 
потенційні ризики перевищення 
реальних інвестиційних витрат над 
бюджетними, відповідальний за 
контролінг інвестиційної діяльності 
спільно з відділом фінансового 
контролінгу стежать за коректністю 
віднесення витрат на операційні та 
капітальні 

Пост-
інвестиційна 
фаза 

Фіналізація здійснених 
інвестиційних витрат і 
контроль за тим, щоб 
результат відповідав 
початковому плану 

Збір інформації про 
фактичні витрати на 
реалізацію інвестиційного 
проєкту. Періодичне 
порівняння фактичних 
показників продажів / 
економії з початковим 
планом 

Проєктний 
менеджер, 
департамент 
аналітики,  
відділ фінансового 
контролінгу 

Спільно з проєктним менеджером 
проводиться фіналізація інвестиційних 
затрат. Далі з встановленою 
періодичністю на основі даних 
аналітичного департаменту та відділу 
фінансового контролінгу фактичні 
грошові потоки аналізуються та 
порівнюються з плановими 

Джерело: складено автором. 
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- необхідність підсилення підрозділів підприємства, що займаються 

інвестиційними проєктами, на активних етапах реалізації найбільших із них, і 

потреба у звільненні або переведенні працівників цих підрозділів на інші посади в 

межах компанії в періоди зниження інвестиційної активності; 

- регулювання мотиваційної програми працівників, які реалізують 

інвестиційні проєкти; 

- розробка попереджувальних заходів і внутрішніх процедур для 

унеможливлення зловживань та економічних злочинів у процесі контрактування та 

реалізації інвестиційних проєктів; 

- вживання заходів щодо забезпечення одночасного відображення 

результатів від реалізації інвестиційних проєктів у виробничому, збутовому, 

маркетинговому, логістичному планах працівниками, які відповідають за 

відповідний блок планування; 

- оцінка наявних і необхідних трудових ресурсів, представлених 

працівниками, їх професійних навичок та обізнаності задля визначення можливості 

реалізації запланованих інвестиційних активностей. 

Урахування соціального аспекту є важливим елементом реалізації функції 

контролінгу інвестиційної діяльності, оскільки без якісного управління 

персоналом, коректної оцінки необхідних ресурсів для здійснення інвестиційних 

проєктів неможливо забезпечити вчасну та якісну реалізацію всіх планових 

інвестиційних активностей. 

Екологічні та соціальні інвестиції характеризуються специфікою щодо 

здійснення контролінгу інвестиційної діяльності. Екологічні в основному не 

приносять додаткових економічних вигід, а спрямовані на зменшення негативного 

екологічного ефекту, що виникає у процесі функціонування підприємства. 

Соціальні ж передбачають вкладення в розвиток персоналу, і оцінити економічний 

ефект від їх здійснення складніше.  

У цілому етапи реалізації екологоспрямованих інвестиційних проєктів є 

такими самими, як і при здійсненні класичних інвестиційних проєктів, з тією 

різницею, що в при їх реалізації передбачається оцінка не стільки економічних 
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вигід, скільки екологічних результатів (наприклад, зменшення викидів 

вуглекислого газу в атмосферу). Відповідно, при реалізації таких інвестиційних 

проєктів посилюється роль взаємодії відповідального за контролінг інвестиційної 

діяльності та відповідального за екологію (це може бути як інженер з енергетики, 

так і інженер з екологічної безпеки або інша відповідальна особа за моніторинг 

екологічного впливу підприємства на довкілля). 

Соціальні інвестиції в першу чергу передбачають активну залученість 

відділу по роботі з персоналом. У зв’язку з цим роль інвестиційного контролера 

полягає в тому, щоб спільно з представниками даного відділу оцінити потенційний 

ефект від реалізації соціальних інвестицій з урахуванням поточного рівня 

освіченості й досвіду працівників, плинності кадрів, потреб бізнесу. Після вибору 

пріоритетних напрямів інвестування завданням інвестиційного контролера є 

моніторинг фактичних витрат, а також оцінка результатів від здійснених 

соціальних інвестицій. 

Інвестиційна діяльність становить основу економічного зростання будь-

якого підприємства, що обумовлює увагу дослідників до цієї проблеми і пов'язано 

із застосуванням різних критеріїв і показників. Оцінка інвестиційної активності є 

єдиним методом контролінгу інвестиційної діяльності, у межах якого показники 

підприємства порівнюються з відповідними показниками конкурентів. Цей метод 

контролінгу інвестиційної діяльності використовується з метою визначення 

конкурентних переваг щодо інвестиційної спроможності досліджуваного 

підприємства та формулювання управлінських рішень з урахуванням його 

конкурентної позиції. При цьому варто зауважити, що інвестиційна спроможність 

відображає здатність підприємства реалізовувати на практиці інвестиційні проекти, 

забезпечувати ефективність здійснюваних інвестицій. Інвестиційна спроможність 

є тою необхідною умовою, без якої підприємство не може нарощувати 

інвестиційну активність, а тому часто ці поняття розглядаються та оцінюються 

комплексно. 
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Проблема вибору конкретних методів оцінки інвестиційної активності 

підприємства є актуальною як для забезпечення стратегічного розвитку, так і в 

процесі модернізації його активів. 

Кожен підхід до визначення інвестиційної активності відображає тільки 

частину її властивостей. Найбільш логічним є підхід, заснований на аналізі 

інтенсивності інвестиційної діяльності, що характеризує динаміку залучення 

інвестиційного капіталу, а також визначення джерел її фінансування. 

Відображаючи якісні та кількісні сторони інтенсивності інвестиційної діяльності 

підприємства, інвестиційна активність виступає своєрідним вектором її розвитку. 

Методи оцінки інвестиційної активності поділяються на чотири групи: 

1) балансові − засновані на вимірюванні пропорцій у вартісній і натуральній 

формах і полягають в зіставленні врівноважуваних показників. Найбільш повно 

реалізовані у рамках концепції збалансованої системи показників; 

2) структурно-індексні − включають багатофакторне відображення обсягів, 

динаміки й ефективності інвестицій. Засновані на комплексній оцінці; 

3) рангові – базуються на ранжируванні інформації за виокремленими 

ознаками. Аналізуються відносні показники, що характеризують динаміку змін; 

4) експертні – високосуб’єктивні методи, які застосовується тоді, коли інші 

методи вимірювання інформації неможливі. 

Конкретні інструменти в межах кожного з методів передбачають виконання 

покрокового аналізу та розрахунку складових для окремих підприємств у межах 

галузі або економіки. 

Окремо слід відзначити оцінку контролінгу інвестиційної діяльності в 

контексті екологічних, соціальних інвестицій та інвестицій у нематеріальні активи. 

Незважаючи на те що соціальні інвестиції та інвестиції в нематеріальні активи не 

завжди приводять до позитивного економічного ефекту, а період окупності 

проєктів, пов’язаних з екологічними інвестиціями, може бути значно більшим, ніж 

період окупності звичайних інвестиційних проєктів, запровадження відділу, 

відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної діяльності, може мати 

позитивний економічний ефект, а саме: 
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- стратегічний контролінг сприятиме виконанню лише тих екологічних і 

соціальних інвестиційних проєктів, які спрямовані на досягнення стратегічних 

цілей підприємства; 

- наявність стратегічного та операційного планів забезпечуватиме 

неможливість реалізації незапланованих проєктів; 

- використання інструментів оперативного контролінгу (облік, планування, 

контроль за виконанням робіт, контроль за документацією, аналіз) унеможливить 

завищення вартості інвестиційних проєктів або зростання їх вартості при реалізації. 

Таким чином, оцінка ефективності контролінгу інвестиційної діяльності дає 

змогу ідентифікувати у вартісному вираженні результат його застосування на 

підприємстві з урахуванням особливостей організаційного впровадження 

підрозділу, відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної діяльності. 

При цьому аналіз інвестиційної активності та спроможності дає змогу, з одного 

боку, оцінити ступінь активності інвестиційної діяльності на підприємстві 

порівняно з іншими підприємствами галузі, а з іншого − ідентифікувати ті напрями 

управління, які потребують посиленої уваги керівництва на шляху до оптимізації 

управління інвестиційним процесом загалом. 
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1.4 Висновки до розділу 1 

 

1. Інвестиційна діяльність підприємства є важливим напрямом формування 

конкурентних переваг і дозволяє не тільки підтримувати його функціонування на 

належному рівні, але і впроваджувати інновації. Управління інвестиційною 

діяльністю є суттєвою складовою загальної системи управління підприємством, а 

ефективність її реалізації − елементом підвищення рівня динамізму компанії та 

зростання прибутку. 

2. Контролінг – це інтегрована саморегулююча система методів та 

інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку прийняття 

управлінських рішень і включає координацію планування, обліку та контролю, а 

також інформаційне, методологічне забезпечення та внутрішній консалтинг. 

Контролінг інвестиційної діяльності забезпечує не лише поточний контроль за 

реалізацією інвестиційних проєктів, але і дає змогу ідентифікувати стратегічний 

напрям розвитку підприємства з метою постійного нарощування прибутковості 

шляхом правильної побудови інвестиційної стратегії, використання коректних 

методів та інструментів для стратегічного планування, формування стійких 

взаємозв’язків між оперативними кроками щодо реалізації інвестиційних проєктів 

і стратегічними цілями підприємства. 

3. Ефективне застосування методів та інструментів контролінгу 

інвестиційної діяльності на кожному з її етапів (стратегічний та оперативний 

розподіл інвестиційних потреб, бюджетування, аналіз зміни грошових потоків у 

результаті інвестицій, оцінка потенційної віддачі від реалізації проєкту, 

інвестиційна фаза, постінвестиційна фаза) забезпечує правильну пріоритизацію 

інвестиційних проєктів із подальшою їх ефективною реалізацією. 

4. На етапі оцінювання ефективності планових інвестицій ураховуються такі 

показники: дисконтований грошовий потік, ставка дисконту, середньозважена 

вартість капіталу, чиста приведена вартість, внутрішня норма дохідності, 

дисконтований період окупності, чинник зміни робочого капіталу. На практиці 

частіше використовуються динамічні методи інвестиційних розрахунків (на 



90 
противагу статичним) шляхом врахування вартості грошей у часі. Для аналізу 

чутливості проєкту застосовуються сценарний метод і метод «Монте-Карло». 

5. Присутність відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної 

діяльності на підприємстві дає змогу реалізувати весь комплекс заходів щодо 

ефективного управління інвестиційним процесом і побудови інвестиційної 

стратегії – починаючи від генерування ідей і завершуючи аналізом фактичних 

фінансових показників проєкту. При цьому ефективна структурна побудова 

контролінгу інвестиційної діяльності неможлива без відповідного організаційного 

забезпечення. Формат організації контролінгу інвестиційної діяльності (або 

надання цих функцій фінансовому директору, або створення посади інвестиційного 

контролера, або аутсорсинг) залежить від того, які цілі має керівництво 

підприємства, упроваджуючи контролінг інвестиційної діяльності (орієнтація на 

бухгалтерський облік, надання якісної управлінської інформації, здійснення 

координації інвестиційної діяльності), та ступеня її активності. Ефективність 

створення функціонального підрозділу, відповідального за здійснення контролінгу 

інвестиційної діяльності, у першу чергу залежить від очікуваного зростання 

рентабельності інвестиційних проєктів у результаті запровадження відповідного 

функціонального підрозділу. Порівняння очікуваних економічних вигід та 

адміністративних витрат, які виникнуть у зв’язку зі створенням підрозділу, 

дозволить визначити доцільність створення функціонального підрозділу, 

відповідального за здійснення контролінгу інвестиційної діяльності на 

підприємстві. 

6. Здійснення контролінгу інвестиційної діяльності не тільки передбачає 

виконання аналізу економічних та статистичних показників і прийняття 

управлінських рішень, але і потребує постійної взаємодії багатьох підрозділів 

підприємства. У зв’язку з цим слід ураховувати соціальний аспект контролінгу 

інвестиційної діяльності, що проявляється в необхідності якісного управління 

працівниками, які реалізують інвестиційні проєкти на практиці; розробці 

попереджувальних заходів та внутрішніх процедур для унеможливлення 

зловживань й економічних злочинів при контрактуванні та реалізації інвестиційних 
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проєктів; вживанні заходів щодо забезпечення одночасного відображення 

результатів від реалізації інвестиційних проєктів у виробничому, збутовому, 

маркетинговому, логістичному планах працівниками, які відповідають за 

відповідний блок планування; оцінці наявних і необхідних трудових ресурсів для 

реалізації запланованих інвестиційних активностей. 

Основні результати дослідження, викладені в першому розділі, опубліковано 

в роботах [78; 80; 84]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

2.1 Стан організаційного забезпечення та методи контролінгу 

інвестиційної діяльності на молокопереробних підприємствах 

 

Галузь переробки молока за останній час зазнала суттєвої трансформації. 

Сучасний стан виробництва молока в Україні характеризується зменшенням 

кількості підсобних господарств і водночас консолідацією поголів’я в межах 

великих господарств, що приводить до підвищення рівня управління процесом 

виробництва молока та відповідно позитивно впливає на його якість. 

Національний ринок молочної продукції 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. 

Молокопереробні підприємства влітку забезпечують зростання запасів 

сухого молока та масла (для покриття потреб виробництва в зимові місяці). При 

цьому попит на кінцеву молочну продукцію також  характеризується сезонністю: 

обсяг продажів більшості молочних продуктів зростає в жовтні-грудні (на 20-30%), 

а цільномолочних продуктів у питному сегменті (молоко пастеризоване, йогурти, 

ряжанки,  кефіри) − у літні місяці. 

Загалом обсяги виробництва молока коров’ячого у 2014-2018 рр. 

скорочувалися, що пов’язано зі зменшенням платоспроможного попиту та 

закриттям багатьох індивідуальних виробництв (табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 − Обсяги виробництва молока коров’ячого у 2014-2018 рр., тис. т 

Область 2014 2015 2016 2017 2018 
Вінницька 852 838 854 851 825 
Волинська 459 425 412 412 391 
Дніпропетровська 357 345 320 301 294 
Донецька 283 228 193 190 186 
Житомирська 590 578 566 548 553 
Закарпатська 410 358 320 325 346 
Запорізька 267 261 259 261 244 
Івано-Франківська 483 474 467 464 442 
Київська 467 446 438 436 433 
Кіровоградська 324 311 308 306 308 
Луганська 252 159 124 125 127 
Львівська 601 571 543 528 507 
Миколаївська 369 344 342 342 325 
Одеська 406 385 363 349 335 
Полтавська 814 795 796 792 762 
Рівненська 458 437 437 433 397 
Сумська 427 418 415 416 411 
Тернопільська 480 461 454 451 450 
Харківська 526 525 529 523 527 
Херсонська 303 300 296 293 284 
Хмельницька 602 581 590 597 624 
Черкаська 530 530 519 508 484 
Чернівецька 299 294 287 282 273 
Чернігівська 572 553 549 549 537 
Україна 11127 10615 10384 10281 10064 

Джерело: дані Державної служби статистики України.  
Електронний ресурс: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_st_bl.htm 
 

Протягом 2014-2018 рр. обсяг виробництва молока коров’ячого в економіці 

України поступово знижується. Найбільше падіння у 2015-2016 рр. (на 4,6 та 2,2% 

відповідно) пов’язане зі збройним конфліктом на сході України та зменшенням 

кількості господарств у Донецькій і Луганській областях. Виробництво молока 

коров’ячого сконцентровано в центральній частині України (Полтавська, 

Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Київська області) у зв’язку зі 

сприятливими кліматичними та географічними умовами, а також зосередженням у 

цих регіонах молокопереробних підприємств. 
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Ланцюг створення доданої вартості в молочній галузі передбачає, що молоко 

коров’яче постачається на молокопереробні підприємства, звідки шляхом 

пастеризації та подальшої переробки отримуються готові продукти, які умовно 

можна розподілити на дві категорії: цільномолочні та інші молочні продукти (обсяг 

виробництва конкретних груп продуктів у зазначених категоріях протягом 2011-

2017 рр. наведено в додатку Ю). 

Протягом 2011-2017 рр. обсяг виробництва цільномолочних продуктів у 

середньому зменшився на 14%, хоча до 2013 р. спостерігалося зростання галузі. 

Найбільший сегмент цієї категорії складає молоко товарне (46% загального 

тоннажу готової продукції у 2017 р.), проте стрімко розвиваються такі сегменти, як 

виробництво йогуртів без наповнювачів (п’ятикратний приріст протягом 2011-2017 

рр.), дитяче харчування (приріст на 75%) та виробництво  ферментованих 

продуктів (приріст на 43%), у першу чергу за рахунок збільшення виробництва 

йогуртів із наповнювачами. Зміна традиційних смакових уподобань та 

популяризація здорового способу життя протягом останнього десятиліття 

спричинили суттєве падіння попиту на високожирні продукти, такі як згущене 

молоко та вершки (падіння у півтора рази протягом 2011-2017 рр.). Загалом багато 

гравців ринку цільномолочної продукції останнім часом здійснили значні 

інвестиції у перепрофілювання виробництва з традиційних продуктів (кефір, 

ряжанка) на більш популярні – йогурти, закваски. 

Динаміка виробництва інших молочних продуктів є різноспрямованою. 

Виробництво твердих сирів до 2013 р. було значною мірою орієнтоване на 

російський ринок, а тому падіння їх виробництва у 2014-2016 рр. було дуже 

суттєвим (фактично протягом цього періоду виробництво твердих сирів 

зменшилося вдвічі). Збільшення виробництва вершкового масла викликане 

надлишковою кількістю жиру в молочному балансі країни (у результаті зменшення 

виробництва твердих сирів). При цьому значна частка приросту виробництва 

вершкового масла пов’язана з доступними можливостями експорту в даному 

сегменті. 
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Близько половини цільномолочної продукції, яка виготовляється в Україні, 

продається через супермаркети, решта − у невеликих магазинах і на ринках. При 

цьому незважаючи на те що протягом 2013-2017 рр. відбулося різке падіння обсягів 

виробництва молочної продукції в Україні, обсяг продажів у супермаркетах 

щороку зростає (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 − Обсяги продажів цільномолочної продукції в супермаркетах 

України протягом 2014-2018 рр., тис. т 

Компанія / група компаній 2014 2015 2016 2017 2018 
Данон  793 834 929 1,005 1,077 
Лакталіс 451 477 411 497 584 
Пепсі (Вімм-Білль-Данн) 445 447 373 423 458 
Яготинський маслозавод 100 101 186 343 392 
Терра Фуд 177 204 158 268 323 
Тернопільський маслозавод 47 52 164 180 313 
Галичина 346 403 165 215 261 
Придніпровський завод 121 121 110 114 146 
ПрАТ «Юрія» 148 148 117 138 121 
Інші 1,442 1,388 1,323 1,485 1,662 
Усього 4,070 4,175 3,937 4,669 5,338 

Джерело: складено автором на основі внутрішньої звітності підприємств. 
 

Протягом 2014-2018 рр. обсяг продажів практично всіх найбільших 

виробників цільномолочної продукції в супермаркетах зростає. Найбільшими 

сегментами продажів продовжують залишатися традиційні молочні продукти: 

молоко пастеризоване, кефір, молоко ультрапастеризоване, сметана (73% 

загального тоннажу за 2017 р.). Детальну структуру продажів за сегментами 

найбільших виробників наведено в Додатку И. Слід відзначити, що структура 

продажу молочної продукції в різних сегментах (питні продукти, цільномолочна 

продукція) відрізняється. Для порівняння структуру продажу питної молочної 

продукції наведено в табл. 2.3.  

Інвестиційна активність підприємств, які здійснюють молокопереробку, 

передусім залежить від динаміки ринку готової продукції. На ринку готової 

молочної та кисломолочної продукції найбільшу частку в продажах займає молоко 



96 
пастеризоване, тим не менш маржа по даній продукції для виробників є незначною 

і дозволяє покривати лише постійні витрати на виробництво. Кисломолочна 

продукція (йогурти, десерти, кисломолочні сири) передбачає вищий рівень доданої 

вартості, а отже, значно кращу маржинальність для виробників. Розвиток 

конкуренції та потреба в інноваціях для запуску новинок передбачають здійснення 

постійних інвестицій в обладнання (як існуюче, так і нове), тому питання 

оптимального підходу до вибору об’єкта інвестування, оцінки інвестиційного 

бюджету, аналізу ефективності здійснених інвестицій потребують детального 

розгляду та всебічного аналізу на теоретичному рівні з тим, щоб фінансовий 

менеджмент підприємств молокопереробної галузі міг у результаті скористатися 

відповідною базою на практиці. 

 

Таблиця 2.3 − Обсяг продажів питної молочної продукції в супермаркетах 

України протягом 2014-2018 рр., тис. т 

Компанія / група компаній 2014 2015 2016 2017 2018 
Люстдорф 1673 2297 1763 1718 1948 
Яготинський маслозавод 0 0 785 987 1170 
Тернопільський маслозавод 0 0 524 519 605 
Пепсі (Вімм-Білль-Данн) 232 314 348 432 510 
Данон 989 712 499 402 456 
Придніпровський завод 243 283 360 372 446 
Галичина 214 343 90 249 336 
Терра Фуд 70 175 384 208 326 
ПрАТ «Юрія" 0 0 229 256 304 
Інші 2177 2440 2439 2721 2690 
Усього 5597 6565 7422 7863 8792 

Джерело: складено автором на основі внутрішньої звітності підприємств. 
 

У рамках даного дослідження проаналізовано контролінг інвестиційної 

діяльності на підприємствах, які є лідерами з продажу цільномолочної продукції на 

ринку України: група компаній «Данон», група компаній «Лакталіс», компанія  
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«Вімм-Білль-Данн» (яка входить до міжнародної корпорації Pepsi Co), ПАТ 

«Яготинський маслозавод» (входить до групи компаній «Молочний Альянс»). 

Саме в категорії цільномолочної продукції останнім часом спостерігається 

найбільша кількість інновацій, тому інвестиційна активність є високою. 

Пріоритетом при виборі напрямів інвестування для підприємств галузі є 

проєкти щодо збільшення виробництва цільномолочної продукції. У 2013-2018 рр. 

молокопереробні підприємства активно здійснювали інвестування в наявні 

виробничі потужності (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 − Інвестиції найбільших компаній, представлених на ринку 

готової молочної продукції, млн грн 
Підприємство 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Група компаній «Данон» 236 155 189 122 21 45 
Вімм-Білль-Данн (Пепсі) 43 52 36 51 145 123 
Група компаній «Молочний Альянс» 38 28 24 44 122 76 
Тернопільський молокозавод 13 21 25 61 116 32 
Придніпровський комбінат 26 0 6 25 33 21 
Група компаній «Лакталіс» 12 7 9 10 27 25 
ПрАТ «Юрія» 24 3 2 23 13 13 

Джерело: складено автором на основі звітності підприємств. 

 

Найвищий рівень інвестицій у власні виробничі потужності має група 

компаній «Данон». У 2013 р. вона здійснила інвестиції в побудову цеху з 

виробництва кисломолочного сиру на заводі в м. Кременчук, а також у придбання 

лінії для виробництва питних йогуртів. У 2014 р. інвестиції були спрямовані на 

модернізацію процесного обладнання на заводі в м. Кременчук, а в 2015-2016 рр. – 

на побудову цеху з виробництва продукції дитячого харчування. 

Рівень інвестування (відношення середньорічного обсягу інвестицій до 

доходу) у більшості компаній у секторі молокопереробки коливається від 1% для 

підприємств із низьким рівнем інвестиційної активності до 5% для підприємств із 

високим рівнем інвестиційної активності. 
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Компанія «Вімм-Білль-Данн» (Пепсі) спрямувала інвестиційні ресурси на 

розширення виробництва йогуртів і десертної продукції, а також кисломолочного 

сиру (ТМ «Слов’яночка»). Розширюється виробництво в цеху дитячого харчування 

(ТМ «Агуша»). 

Загалом виробничі компанії молокопереробної галузі здійснюють інвестиції 

за різними напрямами: розширення виробництва, підтримка існуючих виробничих 

потужностей, соціальні, екологічні інвестиції, інвестиції в інформаційні мережі. 

Однак саме через здійснення інвестицій у виробництво нової продукції або 

нарощування виробництва існуючої компанії досягають зростання грошових 

потоків, а отже, збільшення акціонерної вартості. 

У процесі прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проєктів роль 

інвестиційного контролера є вирішальною, оскільки цей механізм у першу чергу 

залежить від таких чинників: 

- характер власності на підприємство (державна, приватні власники з 

України, приватні власники в особі міжнародних корпорацій); 

- масштаб проєкту (великі інвестиційні проєкти, які потребують створення 

окремих проєктних команд і контактування з будівельними підрядниками; середні 

проєкти − здебільшого це встановлення нових виробничих ліній без значних 

будівельних робіт; малі проєкти – поточний капітальний ремонт або закупівля 

основних засобів); 

- вид інвестицій (інвестиції в нові виробничі потужності, збільшення 

продуктивності існуючого обладнання, капітальний ремонт обладнання, ІТ-

інфраструктуру, підвищення рівня виробничої якості та безпеки). 

Перелічені чинники формують відповідні механізми прийняття рішень щодо 

реалізації інвестиційних проєктів, але в усіх випадках додатковим чинником, що 

впливає на інвестиційні рішення, є наявність у тій чи іншій формі інвестиційного 

бюджету на відповідний рік (тобто обмеження щодо загальної суми коштів, які 

можуть бути використані у відповідному періоді для реалізації інвестиційних 

проєктів). 
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Інвестиційні проєкти на молокопереробних підприємствах реалізуються з 

урахуванням таких особливостей, які характерні для підприємств цієї галузі: 

- наявність великих інфраструктурних об’єктів (адміністративний блок, цех 

молокоприйомки, під’їзні шляхи та внутрішні дороги, склади готової продукції); 

- розподіл виробничих зон усередині підприємства на приймальне 

відділення, процесну зону, зону розливу та пакування; 

- наявність додаткових інфраструктурних об’єктів (аміачна зона, склади 

запасних частин та матеріалів, артезіанські свердловини, очисні споруди). 

Наведені особливості визначають напрями можливого спрямування 

інвестицій на молокопереробних заводах. Виробництво нової продукції пов’язане 

з інвестиціями за другим напрямом (зазвичай у зону розливу та пакування). 

Розширення виробничих потужностей може потребувати як закупівлі нового 

процесного та пакувального обладнання, так і додаткових інвестицій в 

інфраструктурні об’єкти. 

Для реалізації малих інвестиційних проєктів, які стосуються планового 

капітального ремонту обладнання, закупівлі основних засобів для 

адміністративних потреб, оновлення ІТ-інфраструктури тощо, загальноприйнятим 

є підхід попереднього планування та бюджетування коштів. Він застосовується на 

підприємствах усіх форм власності (державних і приватних). Керівництво 

підприємства (генеральний директор або інший виконавчий орган) затверджує 

визначений бюджет коштів на малі проєкти (при цьому перелік проєктів може 

конкретизуватися або можливий розподіл на напрями інвестування, або 

категоризація може бути взагалі відсутня), а далі витрачання коштів здійснюється 

протягом року відповідними департаментами. При цьому роль інвестиційного 

контролера полягає в тому, щоб забезпечити цільове використання коштів у межах 

існуючого бюджету. 

Середні проєкти передбачають високий рівень складності реалізації та 

потребу у значному обсязі фінансування. Це можуть бути проєкти із встановлення 

нових виробничих ліній, проєкти, які передбачають значну модернізацію 

поточного обладнання задля досягнення бажаних стандартів якості або безпеки, 
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повне оновлення автопарку, повну заміну комп’ютерів або ноутбуків працівників. 

Рішення щодо погодження бюджету на реалізацію середніх проєктів приймається 

спершу на рівні підприємства відповідними менеджерами та директорами 

(індустріальним, фінансовим, операційним, ІТ-директором, директором з якості, 

маркетинговим директором), далі − на рівні генерального директора або іншого 

виконавчого органу. Після цього проєкт розглядається на вищому рівні: для 

підприємств із державною формою власності це наглядова рада товариства; для 

підприємств із приватною формою власності – наглядова рада або власник 

підприємства; для міжнародних корпорацій – керівництво дивізіону (на практиці в 

молокопереробному бізнесі в міжнародних корпораціях Україна належить до 

дивізіону СНД, куди також входять Білорусь, Росія, Казахстан).  

Роль інвестиційного контролера в даному випадку полягає перш за все в 

якісному розрахунку економічних параметрів інвестиційного проєкту з подальшим 

контролем за витрачанням коштів під час інвестиційної фази після затвердження 

рішення щодо реалізації проєкту. 

Великі інвестиційні проєкти потребують значного обсягу фінансування, 

створення окремих проєктних команд, тому рішення щодо їх реалізації 

приймається на рівні кінцевих бенефіціарів підприємства. Першочергове 

погодження відбувається за тим самим механізмом, що і для середніх проєктів, але 

для державних підприємств додатково необхідне рішення профільного 

міністерства та Міністерства економічного розвитку України; для приватних 

обов’язковим є рішення власника або акціонерів; у міжнародних корпораціях 

рішення приймається керівництвом головного офісу або в окремих випадках – 

зборами акціонерів. 

Багато з досліджуваних підприємств (групи компаній «Данон» і «Лакталіс», 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн») належать до складу міжнародних корпорацій. Прийняття 

рішення про реалізацію інвестиційних проєктів щодо розширення виробництва у 

транснаціональних корпораціях є складним процесом, оскільки до системи 

погодження, як правило, залучене не тільки керівництво в Україні, але і 

менеджмент материнської компанії.  
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Практичний досвід прийняття рішень щодо інвестування у 

транснаціональних корпораціях України свідчить про такі додаткові особливості, 

на які інвестиційний контролер та керівництво компанії звертають увагу при 

погодженні середніх і великих проєктів: 

1) інвестиційні проєкти щодо розширення виробничих потужностей 

передбачають закупівлю новітнього обладнання, яке в основному імпортується з 

країн Західної та Центральної Європи. Це пов’язано, по-перше, з низьким рівнем 

довіри до виробників вітчизняного обладнання; по-друге, з наявністю контрактів 

на рівні материнської компанії з провідними виробниками промислового 

обладнання; по-третє, з високими вимогами до надійності обладнання та 

параметрів якості готової продукції. У результаті відбувається значне зростання 

залежності обсягу планових інвестицій від курсових коливань, що в умовах 

нестабільності курсу національної валюти призводить до суттєвих ризиків 

збільшення вартості проєкту; 

2) міжнародні компанії, які працюють у секторі FMCG (товари широкого 

вжитку), при оцінці грошових потоків від реалізації проєктів щодо запуску 

інновацій мають ураховувати ризик так званої «продуктової канібалізації» 

новинками існуючих продуктів, оскільки випуск нової продукції може мати 

наслідком падіння попиту на існуючу аналогічну продукцію компанії. Таким 

чином, при розрахунку ефективності інвестиційних проєктів одночасно з фіксацією 

прогнозованої прибутковості новинок необхідно враховувати обсяг потенційних 

втрат операційної маржі по існуючій продукції; 

3) важливим аспектом оцінки привабливості інвестиційних проєктів з точки 

зору транснаціональних корпорацій є прийняття рішення про врахування чи 

неврахування операційних грошових потоків між українським підприємством та 

материнською компанією, які виникають у результаті реалізації проєкту. 

Керівництво української компанії в межах розрахунку чистого прибутку (як 

основного джерела генерування грошових потоків після запуску проєкту в 

експлуатаційну фазу) при оцінці грошових потоків ураховуватиме такі суттєві 

виплати, як витрати по роялті за торгові марки та торгові знаки, плата за 
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управління, оплата консультаційних послуг інженерів материнської компанії та 

інші види витрат, які зрештою будуть оплачені материнській компанії. Якщо оцінка 

грошових потоків за інвестиційним проєктом здійснюється з точки зору приросту 

вартості для акціонерів, то перелічені витрати не повинні враховуватися при 

розрахунку ефективності інвестиційних проєктів, хоча це може призвести до 

ситуації, коли інвестиційний проєкт є вигідним з позиції акціонерів, але для 

української компанії генеруються від’ємні грошові потоки. У даному випадку 

фінансовому керівництву української компанії важливо знайти консенсус із 

менеджментом материнської стосовно включення чи невключення до розрахунків 

таких витрат; 

4) транснаціональні корпорації в Україні, на відміну від локальних 

компаній, мають значний запас фінансової потужності, що проявляється, по-перше, 

в можливості залучення кредитних ресурсів за низькими ставками; по-друге, в 

можливості поповнення статутного капіталу з боку материнської компанії. 

Використання порівняно дешевих фінансових ресурсів створює можливості 

збільшення спектру проєктів, які реалізовуватимуться; 

5) директивність параметрів для оцінки інвестиційного проєкту 

проявляється в тому, що материнська компанія може самостійно встановлювати 

параметри, які впливають на аналіз його привабливості. Така ситуація може 

стосуватися рівня дисконту (який може бути суттєво вищим, ніж розрахункове 

значення WACC), очікуваного періоду окупності, прогнозів щодо інфляції та 

валютного курсу гривні, а також горизонту планування грошових потоків. 

Наприклад, директивне обмеження очікуваного терміну окупності може 

призводити до відсіювання значної кількості проєктів, термін окупності яких є 

вищим, ніж встановлене значення; 

6) можливість бенчмаркінгу з іншими компаніями, що входять до складу 

транснаціональної корпорації. Широка мережа розповсюдження 

транснаціональної корпорації в інших країнах дозволяє накопичувати досвід 

реалізації різнопланових інвестиційних проєктів та поширювати його серед усіх 

компаній, що входять до складу корпорації. Накопичений досвід реалізації 
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інвестиційних проєктів щодо запуску новинок і розширення виробництва дає змогу 

врахувати непередбачувані витрати, які можуть виникнути при реалізації проєкту, 

коректно спрогнозувати обсяг продажу новинок, ціни, собівартість виробництва, 

що зрештою підвищує точність прогнозу грошових потоків, а отже, дозволяє 

українським компаніям, які входять до складу транснаціональних корпорацій, 

більш виважено приймати рішення про реалізацію інвестиційних проєктів щодо 

розширення виробництва. Також співпраця з іншими підрозділами, що входять до 

складу транснаціональної корпорації, відкриває можливості експорту новинок на 

зовнішні ринки. 

Наведені особливості можуть впливати на кінцеву оцінку доцільності 

реалізації проєктів щодо розширення виробництва. Однак у транснаціональних 

корпораціях, де оцінка інвестиційних проєктів є стандартизованим процесом, 

більшість чинників зумовлені саме формалізованим підходом до оцінки проєктів і 

створюють на рівні материнської компанії умови задля того, щоб чітко 

відстежувати й обирати до реалізації найбільш прийнятні з них. 

Виходячи з етапів оцінювання грошових потоків у процесі аналізу планових 

інвестиційних проєктів і з урахуванням факту контролю з боку материнської 

компанії та присутності в інших країнах (табл. 2.5) можна охарактеризувати 

особливості прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проєктів. 

Отже, у структурі транснаціональних корпорацій материнські компанії 

значною мірою впливають на локальні (зокрема українські) підрозділи, що має як 

позитивні, так і негативні наслідки. 

У сучасних умовах процес погодження інвестиційних проєктів і виділення 

бюджетів на їх реалізацію є недосконалим, а саме: 

- часто рішення щодо реалізації інвестиційного проєкту приймається 

спонтанно; 

- не завжди є готове технічне завдання під планові роботи, послуги, 

обладнання, що призводить до суттєвого зростання необхідного фінансування у 

процесі реалізації проєкту; 
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- не у всіх випадках розраховуються економічні параметри доцільності 

реалізації проєкту (період окупності, чиста приведена вартість, внутрішня норма 

дохідності), при цьому можливі випадки, коли вхідні параметри для розрахунку 

оцінюються некоректно, що має наслідком приведення показників під необхідні 

значення для прийняття позитивного рішення. 

 

Таблиця 2.5 − Особливості прийняття рішення щодо реалізації інвестиційних 

проєктів у транснаціональних корпораціях в Україні 
Етап оцінки 
грошових 
потоків 

Особливості, що виникають на відповідному етапі 

Оцінка 
інвестиційних 
витрат 

Значна частина імпортного обладнання змушує закладати валютні ризики 
зростання вартості проєкту. 
Необхідність включення до вартості проєкту витрат на оплату 
консультаційних послуг інженерів – представників материнської компанії, 
що здійснюють оцінку проєкту на предмет відповідності вимогам Групи, та 
інших додаткових витрат, які виникають у зв’язку з цими вимогами. 
Можливість отримання вживаного обладнання від представництв 
материнської компанії в інших країнах дозволяє знизити ризики та вартість 
реалізації проєкту для української компанії 

Оцінка 
операційної 
маржі 

Спрощені можливості для української компанії щодо експорту до інших країн 
завдяки наявності контакту з підрозділами транснаціональної компанії в 
інших країнах. 
Більш точний прогноз попиту та цін на новинки у випадку, якщо підрозділи 
транснаціональної корпорації здійснюють випуск аналогічної продукції в 
інших країнах. Можливість імпорту тестових партій для оцінки попиту в 
Україні перед запуском проєкту 

Визначення 
зміни 
параметрів 
робочого 
капіталу 

Потенційне значне зростання запасів упаковки у зв’язку з суттєвим обсягом 
мінімальної партії для новинок. 
Ризик заморожування коштів у запасах запчастин для імпортного обладнання 
у зв’язку з тривалим строком їх поставки. 
Регламентований термін розрахунку по внутрішньогрупових операціях 
зазвичай є вищим, ніж контрактні умови розрахунку з торговими мережами, 
що призводить до зростання суми дебіторської заборгованості зі сторони 
інших компаній Групи перед українським підрозділом у випадку експорту 
новинок 

Параметр 
ставки 
дисконтування 

Материнська компанія може закладати значно більшу премію за ризик та 
прогноз щодо інфляції, ніж це здійснюють локальні бізнеси в Україні, що 
призводить до завищення ставки дисконтування, хоча, з іншої сторони, 
дешевизна фінансових ресурсів дозволяє збалансувати її рівень 

Оцінка 
економічних 
параметрів та 
аналіз 
чутливості 

Обмеженість параметрів оцінки інвестиційних проєктів зі сторони 
материнської компанії може мати наслідком відмову від реалізації 
потенційно прибуткових проєктів (наприклад, обмеження періоду окупності 
призводить до відсіювання масштабних проєктів із тривалим терміном 
окупності, але потенційно високим рівнем NPV) 

Джерело: складено автором. 
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З метою уникнення випадків прийняття рішення щодо реалізації проєктів, 

економічні параметри яких не відповідають очікуванням керівництва, а також 

задля коректного планування інвестиційних грошових потоків (що передусім 

можливо за умови рівності планової та фактичної величин бюджету інвестиційного 

проєкту) формалізовано алгоритм погодження виділення бюджету на реалізацію 

інвестиційних проєктів (рис. 2.1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 − Алгоритм погодження інвестиційних проєктів на 

молокопереробних підприємствах 

Джерело: складено автором. 

 

Запропонований алгоритм погодження, з одного боку, дозволяє мінімізувати 

ризик зростання бюджету проєкту у процесі його реалізації, а з іншого – досягати 

планових показників продуктивності та додаткового прибутку для підприємства. 

Слід зауважити, що процес прийняття рішення щодо затвердження бюджету на 

середні або великі проєкти відповідно до запропонованого алгоритму передбачає 

Одержання погодження від 
маркетингового департаменту, 

індустріального підрозділу та інших 
департаментів підприємства щодо 
коректності розрахунку планового 
економічного та/або екологічного 

ефекту в результаті реалізації проєкту 

Далі ініціатор проєкту одержує від 
відділу досліджень і розробок опис 

технологічного процесу та 
упаковки і передає інформацію 

індустріальній проєктній команді 

Ініціатор проєкту одержує від 
відділу планування та відділу 

продажів інформацію про 
потенційний обсяг продажів 
новинок (для інноваційних 

проєктів) і достатність сировинної 
бази для забезпечення додаткових 

обсягів реалізації 

Ініціатор проєкту за допомогою 
індустріальної проєктної команди 

оцінює перелік інвестиційних 
активностей та передає цю 

інформацію відділу поставок 

Уся інформація щодо планового 
обсягу продажу, складу продукту 

та інша релевантна інформація 
передається фінансовому 

контролеру з продажів 

Ініціатор погоджує з відділом 
досліджень та розробок фінальний 

склад нового продукту (для 
інноваційних проєктів) 

Фінансовий контролер з продажів одержує інформацію про планові змінні 
матеріальні, логістичні, виробничі витрати на новинки від фінансових 

контролерів відповідних напрямів. Контролери оцінюють  
ці параметри з урахуванням витрат на подібні продукти або одержують таку 

інформацію від відділу поставок або виробничих підрозділів 

Відділ поставок оцінює вартість 
реалізації проєкту шляхом 

одержання попередніх 
комерційних пропозицій від 

постачальників 

Після одержання інформації про вартість 
реалізації проєкту та фінансових 

показників щодо очікуваних економічних 
вигід інвестиційний контролер оцінює 
економічні показники привабливості 

проєкту (термін окупності, NPV та ін.) 

Якщо проєкт є прийнятним до 
реалізації, то інвестиційний контролер 

погоджує його фінансування 
відповідно до існуючої в компанії 

політики щодо погодження проєктів та 
залежно від масштабу проєкту 

Після того як фінансування 
проєкту погоджене, індустріальна 
проєктна команда розпочинає його 

реалізацію 
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всебічний аналіз технічним департаментом (для визначення переліку робіт, що 

мають бути виконані в рамках проєкту, та обладнання, яке має бути закуплене), 

департаментом закупівель (для оцінки планових витрат на реалізацію проєкту), 

фінансовим (з метою розрахунку економічних параметрів інвестиційного проєкту) 

та іншими департаментами підприємства. 

Джерелами фінансування інвестиційних проєктів у молокопереробній галузі 

є як власні кошти підприємства, так і цільове фінансування, у тому числі з боку 

акціонерів та інших власників, а також позикові кошти. Державне фінансування 

для реалізації інвестиційних проєктів вітчизняними молокопереробними 

підприємствами не залучається. 

Використання алгоритму погодження інвестиційних проєктів залежить від 

того, чи передбачається в їх межах запуск виробництва нової продукції або 

планується лише зміна технологічних (допоміжних) процесів. 

У рамках проєктів щодо розширення та випуску нових продуктів для 

коректної оцінки економічних параметрів першочерговим є правильний прогноз 

обсягу продажу новинок, оскільки від цього залежатиме коректність оцінки 

прибутку, що генеруватиметься після запуску проєкту в експлуатацію. Також 

важливим є повноцінне врахування всіх можливих затрат на реалізацію проєкту з 

виокремленням резерву під непередбачувані витрати. Роль інвестиційного 

контролера полягає в максимально можливій перевірці параметрів проєкту 

(прогнозний обсяг продажів, ціни на новинки, закупівельні ціни на сировину та 

матеріали для новинок, індустріальні, логістичні витрати, додаткові витрати на 

рекламу), розрахунку кінцевих показників економічної ефективності (термін 

окупності, IRR, NPV), координуванні процесу підготовки інформації та 

погодження проєкту. 

У процесі реалізації проєктів щодо оптимізації витрат найбільш важливим є 

етап коректної оцінки економії, яка виникатиме після його впровадження, оскільки 

необхідно враховувати всі потенційні зміни у структурі витрат. При цьому роль 

інвестиційного контролера полягає в коректній оцінці економічних параметрів 

проєкту і порівнянні реальних показників економії з плановими після його 
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переведення в експлуатаційну фазу. Однак відсутні етапи алгоритму, пов’язані з 

погодженням прогнозного обсягу продажу і розробкою формули продукту й 

упаковки. 

Щодо проєктів з екологічною спрямованістю, то вони можуть мати значно 

більш тривалий період окупності, ніж звичайні проєкти щодо оптимізації витрат, 

або взагалі бути неокупними. Фінальне рішення щодо реалізації проєкту в будь-

якому випадку приймається керівництвом компанії та залежить не тільки від його 

економічних параметрів, але і від рівня корпоративної соціальної відповідальності 

компанії. Для молокопереробних підприємств найбільш актуальними є екологічні 

проєкти, пов’язані з побудовою очисних споруд для зменшення викидів відходів 

виробництва (у першу чергу – сироватки). 

Проєкти, пов’язані з капітальним ремонтом та заміною обладнання, мають 

важливий пріоритет з точки зору підтримання безперебійності виробництва, тому 

обов’язковою є необхідність передбачення бюджету на такі види проєктів. 

Капітальний ремонт обладнання має відбуватися через рівномірні проміжки часу 

відповідно до технічної специфікації обладнання. У результаті ж модернізації 

обладнання його технічні параметри і продуктивність мають стати вищими, ніж 

при первинній комплектації. 

Закупівля основних засобів для адміністративних потреб (ІТ-обладнання, 

офісні меблі тощо) передбачає коротший алгоритм погодження, до якого залучено 

меншу кількість департаментів. Такі проєкти реалізуються передусім на тих 

молокопереробних підприємствах, які мають у своєму складі центральний офіс і на 

яких існує потреба в підтримці високого рівня ІТ-інфраструктури та 

інформаційного забезпечення для контролю й обліку бізнес-процесів. 

Проєкти щодо зміни програмного забезпечення можуть бути ініційовані 

керівними підрозділами корпорації (стосовно міжнародних молокопереробних 

компаній). Це відбувається, коли керівництво прагне уніфікувати програмне 

забезпечення у всіх країнах, що дозволяє краще контролювати підрозділи та 

аналізувати інформацію, а також упроваджувати на місцях кращі практики у сфері 

інформаційних технологій. Наприклад, у 2016 р. у групі компаній «Данон» в 
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Україні було здійснено перехід на загальноприйняту в цій корпорації 

інформаційно-облікову систему «САП». 

Алгоритм погодження соціальних інвестицій на молокопереробних 

підприємствах схожий до алгоритму, за яким погоджуються класичні інвестиційні 

проєкти. Роль інвестиційного контролера полягає в контролі за тим, щоб загальна 

планова сума інвестицій перебувала в межах існуючих бюджетів. 

Для проєктів, які стосуються запуску новинок, розширення виробництва, 

оптимізації витрат, вирішальним чинником при виборі є фінансові показники їх 

ефективності – термін окупності, чиста приведена вартість. При цьому інші типи 

інвестицій по своїй суті є витратними і не призводять прямо до зростання прибутку 

підприємства, тому рішення щодо їх реалізації приймається на основі  доступності 

фінансових ресурсів та з урахуванням загального стану підприємства. 

Основною організаційною ланкою, яка здійснює реалізацію інвестиційних 

проєктів на промислових підприємствах, є індустріальна проєктна команда, за 

допомогою якої ініціатори проєктів також оцінюють спектр планових робіт і 

комунікують з відділом поставок задля коректної оцінки планової вартості 

обладнання, робіт, послуг. 

Виробничі підприємства постійно здійснюють інвестиційну діяльність, 

пов’язану як з нарощуванням потужностей, так і з модернізацією існуючої техніки. 

До процесу управління зазвичай залучено багато департаментів – від фінансового, 

через який розподіляються бюджети та контролюється їх виконання, до 

безпосередньо технічних фахівців й інженерів, які здійснюють фактичну 

реалізацію проєктів [81].  

Велика кількість залучених до інвестиційного процесу функціональних 

ланок потребує чіткої координації їх взаємодії, при цьому сфери відповідальності 

мають бути закріплені у внутрішній політиці та процедурах підприємства. У 

компаніях із безперервним інвестиційним процесом ефективною формою 

організації контролю та координації інвестиційної діяльності є «інвестиційний 

комітет», який рекомендується впроваджувати на всіх молокопереробних 

підприємствах, що здійснюють інвестиції [81]. 
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На рівні підприємства інвестиційний комітет – це періодична зустріч 

працівників, на якій взаємоузгоджуються дії щодо інвестиційних проєктів, які в цей 

час можуть перебувати на різних стадіях реалізації. Досвід міжнародних 

молокопереробних компаній свідчить, що впровадження комітету з інвестування 

значно прискорює перебіг процесів, пов’язаних із плануванням та реалізацією 

інвестиційних проєктів, що дуже важливо в умовах, коли до цього залучені різні 

функціональні ланки [81]. 

Учасниками інвестиційного комітету можуть бути: індустріальний директор, 

директори заводів (якщо з головного офісу здійснюється управління декількома 

заводами), проєктні інженери, головні інженери, інвестиційний контролер, 

індустріальні контролери, працівники відділу закупівель, працівники відділу 

якості, відділу розробок та досліджень, відділу маркетингу [81]. 

Періодичність зустрічей залежить від того, як багато проєктів реалізується в 

компанії, але зазвичай одного разу на місяць достатньо для вирішення всіх питань. 

При цьому тривалість зустрічі, залежно від плану, може варіюватися в межах від 

однієї до двох годин [81]. 

Основними темами, які пропонується розглядати на інвестиційному комітеті, 

є такі: 

1) розгляд запитів від команди маркетингу щодо необхідності здійснення 

додаткових інвестицій у нове або функціонуюче обладнання; 

2) розгляд запитів головних інженерів щодо необхідності модернізації або 

капітального ремонту обладнання; 

3) аналіз пропозицій головних інженерів, індустріальних контролерів щодо 

реалізації проєктів, які дають змогу оптимізувати витрати сировини, матеріалів, 

енергії; 

4) оновлення потреб відділу якості, відділу досліджень та розробок у 

додаткових інвестиціях, які дозволять підвищити рівень свіжості, якості або 

вдосконалити смак кінцевої продукції; 

5) оновлення статусу щодо наявності бюджету на реалізацію планових 

проєктів, відповідне погодження планових графіків проєктів; 



110 
6) розгляд статусу щодо виконання поточних інвестиційних проєктів у 

розрізі виконаних та планових робіт, поточних тендерів, контрактування, 

здійснених та очікуваних оплат, відхилень прогнозного загального спектру робіт 

від початкового плану та відповідний вплив на вартість реалізації проєкту; 

7) аналіз одержаної економії від реалізованих проєктів, які стосуються 

оптимізації витрат; 

8) аналіз проміжних показників фінансової ефективності для проєктів щодо 

розширення та модернізації виробництва; 

9) погодження середньострокового плану грошових витрат у розрізі 

проєктів та загалом по компанії; 

10) вирішення питань щодо документального оформлення операцій, 

пов’язаних із реалізацією інвестиційних проєктів, введенням готових основних 

засобів в експлуатацію; 

11) вирішення інших поточних питань [81]. 

Як результат, після проведення інвестиційного комітету, актуалізується 

інформація щодо всіх планових і поточних інвестиційних проєктів, що в 

подальшому дозволяє: 

- оцінити доцільність реалізації запропонованих на комітеті проєктів; 

- оновити стан щодо забезпеченості бюджету для реалізації інвестиційних 

проєктів, прийняти рішення щодо необхідності формування запитів до керівництва 

стосовно додаткового виділення коштів на проєкти, де сформувався дефіцит; 

- вирішити поточні питання щодо реалізації інвестиційних проєктів; 

- передати інформацію контролеру щодо коштів і казначейству щодо 

інвестиційних витрат на найближчий рік для відповідного планування ними джерел 

фінансування [81]. 

Таким чином, інвестиційний комітет є ефективною платформою для 

вирішення тактичних і стратегічних питань, пов’язаних із здійсненням 

інвестиційної діяльності. Сьогодні інвестиційний комітет щомісячно проводиться  

 

 



111 
на підприємствах, які входять до складу транснаціональних корпорацій (групи 

компаній «Данон», «Лакталіс», Вімм-Білль-Данн (Пепсі)), причому на 

підприємствах із вітчизняними власниками така форма організації ще не набула 

системного впровадження [81]. 

Інвестиційний процес на підприємстві є багатоетапним та складним – від 

правильного формування команди для реалізації проєкту до створення безпечних 

умов праці.  

На сучасному етапі розвитку соціально-трудових відносин на вітчизняних 

молокопереробних підприємствах існують окремі напрями регламентації 

діяльності персоналу, але в основному це стосується працівників робітничих 

спеціальностей, де спектр робіт є обмеженим. Натомість в економічній науці та на 

практиці питання побудови нового механізму роботи з персоналом, 

персоніфікованої мотивації та регламентації діяльності саме управлінців і 

професіоналів, які виконують різносторонні багатофункціональні завдання при 

реалізації інвестиційних проєктів, розглядається недостатньо. Це стосується і 

регламентації трудових процесів працівників, задіяних у реалізації інвестиційних 

проєктів. 

Необхідність регламентації трудових процесів працівників, залучених до 

інвестиційного процесу, зумовлена такими чинниками: 

- інвестиційні ініціативи з боку працівників підприємства мають 

відповідати стратегічним й оперативним цілям і потребам – за відсутності 

регламентації цього аспекту реалізовуватимуться інвестиційні проєкти, що не 

матимуть цінності для акціонерів (власників) компанії; 

- економічний ефект від реалізації проєкту має відповідати встановленим 

регламентом межам – за відсутності регламентації цільового економічного (або 

іншого виду) ефекту підприємство реалізовуватиме проєкти, що не приноситимуть 

додаткових економічних (соціальних) вигід; 

- чітко має бути регламентований механізм бюджетування та фінансування 

інвестиційних проєктів – за відсутності такого регламенту погодження 

фінансування може відбуватися протягом тривалого часу, а також можлива 
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ситуація відсутності фінансування на етапі впровадження проєкту, що матиме 

наслідком його заморожування; 

- межі відповідальності кожного з учасників інвестиційного проєкту мають 

бути чітко прописані – це гарантуватиме, що працівники виконуватимуть 

покладені на них завдання вчасно, а в разі невідповідності регламентованим 

строкам виконання нестимуть відповідальність; 

- нівелювання ризиків відстрочення запуску проєкту в експлуатаційну фазу 

через зволікання іншими департаментами підприємства – регламентація трудових 

процесів працівників, задіяних у реалізації інвестиційних процесів, має 

співвідноситися з відповідними регламентами щодо регулювання трудових 

процесів інших департаментів (постачання, якість, маркетинг, продажі); 

- проведення пост-аналізу фактичної економічної ефективності в 

результаті реалізації проєкту – за відсутності регламентації цього аспекту роботи 

інвестиційного контролера ймовірними є випадки, коли фактичний економічний 

результат після запуску проєкту в експлуатаційну фазу є значно нижчим, ніж 

плановий, що свідчить про неякісне планування на етапі аналізу економічної 

ефективності планових проєктів. Це, у свою чергу, може призвести до ситуації, 

коли і в майбутньому реалізовуватимуться проєкти, що не приводять до 

генерування економічних вигід для підприємства, при тому, що на етапі 

первинного аналізу було прийняте рішення про доцільність їх реалізації. 

Питання регламентації діяльності трудових процесів частково розглянуто в 

літературі з управління персоналом [109; 118; 125]. Однак очевидно, що необхідні 

додаткові дослідження, які передбачатимуть більш детальну та чітку 

структуризацію регламентних документів, у тому числі тих, які стосуються 

регулювання трудових процесів, що здійснюються при реалізації інвестиційних 

проєктів. 

У зв’язку з вищезазначеним, а також з метою активізації та оптимізації 

управління інвестиційною діяльністю методичне забезпечення процедур 

контролінгу персоналу, що здійснює реалізацію інвестиційних проєктів, має бути 



113 
теоретично осмисленим з урахуванням специфіки побудови бізнес-процесів на 

сучасних промислових підприємствах [200]. 

З урахуванням багатоаспектності кожного з процесів регламентація трудової 

діяльності працівників, які безпосередньо задіяні в реалізації інвестиційних 

проєктів, приводить до систематизації дій працівників, забезпечує підґрунтя для 

вчасної та якісної реалізації всіх етапів проєктів. 

При реалізації інвестиційних проєктів важливу роль відіграє повнота 

регламентації існуючих і планових трудових процесів. Саме від того, наскільки 

чітко ідентифікований спектр питань, у розв’язанні яких необхідна регламентація 

існуючих процесів, значною мірою залежить результат реалізації проєкту. 

У процесі інвестиційної діяльності працівники керуються 

загальноприйнятими регламентами, у яких розкрито загальні положення 

функціонування організації – статут, установчий договір, правила внутрішнього 

трудового розпорядку, посадові інструкції. Є і специфічні регламентні документи, 

де формалізуються процеси, конкретно пов’язані з реалізацією інвестиційних 

проєктів. 

Загалом документальне забезпечення реалізації інвестиційних проєктів 

передбачає наявність двох блоків документів [79]: 

1) регулятивні документи, що безпосередньо фіксують, яким чином має 

діяти відповідальний працівник підприємства на тому чи іншому етапі проєкту 

(інструкції, процедури, положення тощо); 

2) конкретні документи, через які реалізується виконання регулятивних 

документів (акти, накази, технічні завдання, службові записки тощо). 

У більшості випадків у регулятивних документах зазначено механізм дій 

відповідальних осіб на конкретних етапах реалізації інвестиційних проєктів. При 

цьому на українських підприємствах регулятивні документи можуть охоплювати 

всі етапи інвестиційних проєктів, а можуть регулювати лише деякі з них, без 

повного охоплення всього спектру інвестиційних процесів. Роль регулятивних 

документів полягає в такому: 
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- стандартизувати наявні на підприємстві процеси з урахуванням 

специфіки системи управління, існуючих інформаційних систем та галузі 

функціонування підприємства; 

- стандартизувати оформлення обов’язкових документів, які передбачені 

законодавством або покликані мінімізувати економічні, податкові, репутаційні та 

інші ризики; 

- встановити відповідальність конкретних посадових осіб за виконання 

функцій на кожному з етапів реалізації інвестиційних проєктів. 

При цьому наявність актів, наказів, технічних завдань, службових записок та 

інших конкретних документів уможливлює фіксацію факту виконання окремих 

етапів інвестиційних проєктів, є доказом реальності виконаних робіт для 

регулятивних органів, у тому числі при податкових перевірках, а також дозволяє 

ідентифікувати, на якому з етапів реалізації інвестиційного проєкту виникли 

відхилення, що могли призвести до негативних наслідків для підприємства. 

При реалізації інвестиційної діяльності регламентація може стосуватися всіх 

етапів – від відбору персоналу для реалізації інвестиційних проєктів до 

регламентації систем оплати праці та мотивації персоналу. Можна виокремити такі 

напрями регламентації трудових процесів у процесі інвестиційної діяльності на 

сучасних молокопереробних підприємствах: 

1) регламентація процесів відбору, найму та адаптації нових співробітників, 

що має на меті забезпечення чіткості виконання даних процесів і максимально 

швидке сприйняття потенційними працівниками властивих організації традицій і 

норм, які дозволяють долучитися до трудового процесу; 

2) регламентація змісту обов’язків співробітників організації, що служить 

підвищенню ефективності виконуваної роботи; 

3) регламентація параметрів трудової діяльності співробітників, що 

передбачає встановлення якісних і кількісних показників оцінки виконання 

обов’язків; 

4) регламентація результатів виконуваної співробітниками роботи, що 

відіграє дуже важливу роль з точки зору мотивації та стимулювання трудової 
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діяльності. Цей блок містить документи, якими встановлюється порядок 

визначення показників діяльності підрозділів організації та кожного працівника 

окремо, що враховують їхній внесок у загальний результат діяльності організації, а 

також кількісну оцінку за кожним із показників, встановлення залежності розміру 

винагороди від ступеня виконання показників. 

Виходячи з реалій діяльності українських підприємств пропонується 

використовувати такі документи на відповідних етапах реалізації інвестиційних 

проєктів (табл. 2.6). 
 

Таблиця 2.6 − Регламентація трудових процесів на різних етапах здійснення 

інвестиційної діяльності 

Напрям регламентації Регулятивні документи  
(відповідальні за здійснення) Документи 

1 2 3 
Відбір та адаптація 
співробітників для 
реалізації інвестиційних 
проєктів 

Процедура щодо відбору 
персоналу (департамент по 
роботі з персоналом) 

1. Наказ про прийом на роботу. 
2. Штатний розклад. 
3. Посадові інструкції. 
4. Правила внутрішнього трудового 
розпорядку 

Аналіз доцільності та 
погодження бюджету 
для реалізації проєкту 

Процедура щодо управління 
капітальними інвестиціями 
(технічний департамент 
разом із фінансовим 
департаментом) 

1. Контрольний список. 
2. Технічне завдання. 
3. Попередні комерційні пропозиції. 
4. Акти висновків. 
5. Лист погодження бюджету на 
реалізацію проєкту 

Закупівля обладнання, 
робіт, послуг 

1. Процедура щодо закупівлі 
товарів, робіт, послуг.  
2. Процедура щодо відбору 
постачальників. 
3. Процедура погодження 
договорів 
(департамент закупівлі) 

1. Лист погодження договору. 
2. Лист погодження постачальника. 
3. Фінальна комерційна пропозиція.  
4. Договір 
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Продовження табл. 2.6 
1 2 3 

Будівельні, монтажні 
роботи на території 
підприємства 

1. Процедура щодо 
капітального будівництва. 
2. Процедура щодо допуску 
та роботи підрядників на 
території підприємства. 
3. Процедура щодо 
виконання капітального 
ремонту 
(технічний департамент) 

1. Пропускні документи. 
2. Акти прийому-передачі. 
3. Накладні, рахунки-фактури, акти 
наданих послуг. 
4. Аудиторські висновки. 
5. Кошторис 

Оплата зобов’язань 
перед контрагентами 
 

Процедура щодо здійснення 
оплати  
(фінансовий департамент) 

1. Заявка на здійснення платежу. 
2. Платіжне доручення 

Введення основних 
засобів в експлуатацію 

Процедура щодо введення 
основних засобів в 
експлуатацію  
(фінансовий департамент) 

1. Службова записка. 
2. Наказ 

Встановлення кількісних 
та якісних параметрів 
виконання роботи, пост-
аналіз інвестиційного 
проєкту 

1. Процедура з управління 
капітальними інвестиціями. 
2. Процедура щодо прийому 
обладнання, робіт і послуг 
(фінансовий і технічний 
департаменти) 

1. Акти прийому-передачі. 
2. Аудиторські висновки. 
3. Внутрішні звіти щодо виконаних 
робіт 

Оплата та мотивація 
праці 

Внутрішній розпорядок щодо 
винагороди працівників та 
системи оплати праці 
(департамент по роботі з 
персоналом) 

1. Розрахункові листи. 
2. Трудові контракти. 
3. Листи-повідомлення щодо 
перегляду рівня оплати праці 

Персональний розвиток 1. Політика з тренінгів. 
2. Політика компенсацій на 
навчання. 
3. Політика щодо обміну 
міжнародним досвідом 
(департамент по роботі з 
персоналом) 

1. План особистого розвитку 
працівника. 
2. Графік виконання особистих 
цілей працівника. 
3. Особиста справа працівника. 
4. Накази керівництва про виділення 
коштів для компенсації на навчання 

Джерело: складено автором. 
 

Запропонований спектр процедур і документів може відрізнятися залежно від 

розміру та форми власності на підприємство, проте всі регулятивні документи 

покликані уніфікувати, стандартизувати та спростити роботу працівників і чітко 

розподілити обов’язки. Цілі вищезазначених процедур полягають у такому: 

1. Процедура щодо відбору персоналу регулює, яким чином відбувається 

процес вибору працівників на вакантні місця для виконання відповідних функцій 

при реалізації інвестиційних проєктів.  
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2. Процедура з управління капітальними інвестиціями регулює базовий 

механізм генерації ідей щодо проєктів, їх бюджетування, аналізу доцільності їх 

реалізації, а також кінцеве погодження. При цьому акти висновків 

використовуються для підтвердження необхідності проведення капітальних 

ремонтів або підтвердження економічного ефекту в результаті реалізації проєкту. 

Технічне завдання служить для коректного опису повного спектру робіт, а також 

необхідного обладнання для реалізації проєкту і формування запиту на надання 

попередніх комерційних пропозицій потенційним постачальникам. Контрольний 

список є узагальнюючим документом, де містяться обов’язкові до виконання 

пункти в рамках «Процедури з управління капітальними інвестиціями». Шляхом 

перевірки повноти виконання кожного пункту лідер проєкту переконується в 

готовності до переходу до наступної стадії. Лист погодження бюджету є 

документом, у якому відповідальні особи підприємства (фінансовий директор, 

індустріальний директор, генеральний директор) дають письмову згоду на 

реалізацію проєкту і виділення бюджету. Натомість у внутрішніх звітах щодо 

виконання робіт можуть бути наведені висновки про вчасність і якість виконання, 

відповідність обладнання та виконаних робіт встановленим параметрам, що 

зрештою становитиме базу для нарахування додаткових елементів заробітної плати 

відповідно до існуючої системи оплати праці. 

3. Процедура щодо закупівлі товарів, робіт, послуг регулює аспекти, 

пов’язані з проведенням тендерів, збором фінальних комерційних пропозицій, 

умов оплати, поставки товарів, а також переліку документів, необхідних для 

контрактування. При цьому закупівля обладнання, робіт, послуг у межах 

інвестиційних проєктів може здійснюватися як за загальним шаблоном, прийнятим 

для всіх договорів у компанії, так і за спеціальною формою (у випадку додаткового 

погодження). 

4. Процедура щодо відбору постачальників встановлює критерії, відповідно 

до яких можуть бути обрані постачальники товарів, робіт, послуг. Дана процедура 

може бути самостійним документом, а можливий варіант інтеграції у процедуру з 

закупівлі товарів, робіт, послуг. При цьому на підприємстві може бути 
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передбачений лист погодження постачальника, коли відділ закупівель, юридичний 

департамент і представники відділу економічної безпеки дають письмову згоду 

щодо можливості контрактування постачальника. 

5. Процедура погодження договорів регулює процес ознайомлення з 

договорами всіх відповідальних працівників у першу чергу через фіксацію 

конкретного ланцюга погодження для різних видів договорів. Для договорів, 

пов’язаних із реалізацією інвестиційної діяльності, обов’язковим погоджувачем є 

інвестиційний контролер. Фінальним документом у результаті проходження 

ланцюга погодження є готовий документ для підписання, а також лист погодження 

договору. 

6. У процесі фактичного виконання робіт, монтажу обладнання та інших 

активностей на території підприємства, пов’язаних із реалізацією інвестиційного 

проєкту, організація безпечних умов є важливою з точки зору охорони праці всіх 

працівників, у тому числі підрядників, а також економічної безпеки для уникнення 

випадків крадіжок та інших економічних злочинів. Дані аспекти регулюються 

Процедурою щодо допуску та роботи підрядників на території підприємства. 

7. Конкретні аспекти проведення будівельних, монтажних та інших робіт, 

пов’язаних із реалізацією інвестиційних проєктів, регулюються окремими 

процедурами – Процедурою щодо капітального будівництва, Процедурою щодо 

виконання капітальних ремонтів, Процедурою щодо монтажу обладнання та ін. 

Там чітко прописано, за яких умов сторони підписують акти прийому-передачі, 

яким чином відбувається звірка фактично виконаних робіт із кошторисом, за 

необхідності також може бути прописано процедуру аудиторського підтвердження 

виконання робіт, коли компанія − зовнішній аудитор надає висновок про повноту 

виконання та якість капітальних робіт. 

8. Процедура щодо здійснення платежів регулює, яким чином відбувається 

погашення зобов’язань перед контрагентами, у тому числі підприємствами, що 

виконують поставки, роботи, послуги в межах інвестиційної діяльності. При цьому 

процедурою може бути передбачено необхідність подання заявки на здійснення 

платежу, яка попередньо підписується відповідальними особами підприємства 
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(ініціатором платежу, бюджеторозпорядником, бухгалтером, інвестиційним 

контролером). Фінальним документом, що підтверджує погашення зобов’язань 

перед контрагентом, є платіжне доручення. 

9. Введення основних засобів в експлуатацію також може регулюватися 

окремою процедурою, де чітко прописано, за яких умов основний засіб є готовим 

до введення в експлуатацію і які документи необхідні для документального 

оформлення цієї операції (зазвичай це службова записка від матеріально 

відповідальної особи, підписана бюджеторозпорядником та інвестиційним 

контролером і, як результат, наказ директора про введення основного засобу в 

експлуатацію). 

10. Важливу роль в особистісному розвитку персоналу відіграють 

процедури та політики, спрямовані на активізацію навчання, розвитку професійних 

навичок працівників, зокрема тих, що залучені до реалізації інвестиційних 

проєктів. Політика з тренінгів регламентує проведення внутрішніх та зовнішніх 

тренінгів, регулювання бюджетів, що можуть бути виділені на ці цілі, а також 

визначення переліку обов’язкових і добровільних тренінгів, які мають відвідати 

працівники (серед обов’язкових слід виокремити тренінг щодо охорони праці, 

тренінг-вступ до компанії). Політикою з компенсацій на навчання регулюються 

умови та підстави для виділення коштів на покриття витрат на додаткове навчання 

працівників. Працівники, задіяні в реалізації інвестиційних проєктів, можуть 

додатково навчатися для підвищення рівня технічних навичок (для інженерів), 

проєктного менеджменту (для керівників проєктів), MBA (master of business 

administration) – для інвестиційних менеджерів, які керують компаніями, що 

виконують великі інвестиційні проєкти. Політика з обміну міжнародним досвідом 

є регламентним документом у транснаціональних корпораціях, що мають 

підрозділи в різних країнах, через які може здійснюватися обмін досвідом між 

працівниками. Особливо це актуально в контексті реалізації інвестиційних 

проєктів, оскільки більшість із них мають специфіку реалізації та проводяться 

єдиноразово на відповідних підприємствах, а за наявності багатьох підрозділів 
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(заводів) менеджмент має змогу організувати обмін досвідом між працівниками (це 

стосується як міжнародного, так і внутрішнього обміну). 

Слід відзначити, що є низка документів, які використовуються у 

повсякденній діяльності підприємства, але фактично також мають вплив на 

реалізацію інвестиційних проєктів. У першу чергу це Облікова політика 

підприємства, де чітко регулюються витрати, які можуть бути віднесені на 

капітальні та які мають бути визнані операційними. Процедурою з ризик-

менеджменту регулюється порядок дій при виникненні непередбачуваних 

ситуацій, що можуть мати критичний вплив на функціонування підприємства, у 

тому числі щодо подій, які можуть відбутися при виконанні інвестиційних проєктів 

(аварія, розкриття конфіденційної інформації третім особам тощо). 

У практиці вітчизняних підприємств частина обов’язкових процедур, 

передбачених у рамках регламентації трудових процесів, успішно реалізується за 

допомогою спеціального програмного забезпечення. Наприклад, договори можуть 

погоджуватися через програму «1С: Документообіг», де є можливість множинного 

погодження договорів, причому ланцюжок погоджувачів залежить від параметрів 

самого договору (сума, тип, ініціатор договору та ін.), а також із використанням 

вітчизняного програмного забезпечення, такого як «Аскод» від компанії 

«Інфопульс». 

Автоматизація процесу здійснення оплати виконується у відповідних 

програмах для ведення бухгалтерського та складського обліку («1С: 

Підприємство», SAP). Регламентація процесів, пов’язаних з особистісним 

розвитком працівників, здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення (в основному в міжнародних компаніях), за яким працівники мають 

змогу не тільки відстежувати досягнення власних цілей, але і реєструватися на 

доступні тренінги, планувати кар’єрний розвиток у межах компанії тощо. 

Проєктні менеджери у процесі контролю за виконанням проєктів можуть 

використовувати сучасне спеціалізоване програмне забезпечення: Microsoft Project, 

ProjectLibre, OpenWorkbench, GanttProject та ін. При цьому залежно від проєкту 
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можуть використовуватися як традиційні методи управління проєктами (класичне 

планування), так і сучасні, більш гнучкі – Scrum та Agile. 

Інформатизація регламентних документів та їх адаптація під потреби 

працівників дозволяють одночасно контролювати реалізацію регламентних 

документів, задовольняти відповідні потреби працівників і забезпечувати 

дотримання регламентів усіма працівниками. При цьому важливо, щоб електронна 

база регламентних документів була легкодоступною для всіх співробітників. 

Отже, сьогодні лідери ринку готової молочної продукції активно здійснюють 

інвестиційну діяльність, тому її контролінг на більшості розглянутих підприємств 

забезпечується окремим інвестиційним контролером, який організаційно є 

представником фінансового департаменту і при цьому активно співпрацює та 

координує діяльність усіх департаментів, залучених до інвестиційного процесу. 

Розроблено алгоритми погодження виділення бюджетів на реалізацію 

інвестиційних проєктів, які засновані на досвіді діяльності вітчизняних 

молокопереробних підприємств і передбачають додаткові етапи, що забезпечать 

оптимізацію оцінювання та виділення бюджетів під інвестиційні проєкти. 

Запропоновано створення комітету з інвестицій як ефективної форми здійснення 

поточного контролю за реалізацією інвестиційних проєктів.  
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2.2 Оцінювання ефективності контролінгу інвестиційної діяльності на 

сучасних молокопереробних підприємствах 

 

Для успішного функціонування молокопереробних підприємств 

обов’язковою умовою є постійне здійснення капітальних інвестицій як для 

закупівлі нового обладнання, так і для модернізації та капітального ремонту 

функціонуючого обладнання та будівель. 

Технологічний цикл виробництва молочних продуктів характеризується 

наявністю приймального відділення (для прийому молока в технологічні 

молокопроводи з молоковозів), процесного обладнання (для приготування 

молочних сумішей), обладнання для пакування. При цьому на кожному з етапів є 

допоміжні та обслуговуючі ланки, тому кількість обладнання є значною. 

Заводськими параметрами для більшості процесного та пакувального обладнання 

(найдорожче в технологічному циклі) передбачено термін експлуатації 8-12 років. 

Великі виробники також здійснюють значні інвестиції в логістичний ланцюг 

(транспорт, склади) і допоміжну інфраструктуру (очисні споруди, водні 

свердловини). 

Масштабність інвестиційної активності на підприємствах молокопереробної 

галузі призводить до необхідності виконання великої кількості економічних 

розрахунків з метою коректного визначення собівартості, промислових втрат і 

витрат, логістичних, маркетингових й адміністративних витрат, витрат на 

дослідження та інновації, а також інвестицій. У структурі всіх молокопереробних 

підприємств сьогодні існують відповідальні за здійснення контролінгу у складі 

департаменту фінансів, хоча організаційно окремі відділи контролінгу є лише на 

28% найбільших молокопереробних підприємств. 

З урахуванням ситуації на ринку переробки молока в Україні слід відзначити, 

що інвестиційна активність і формат здійснення заходів щодо контролінгу 

інвестиційної діяльності багато в чому залежать від специфіки самих підприємств 

(табл. 2.7). 
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Перелік вищезазначених характеристик не є вичерпним. Однак елементи 

контролінгу інвестиційної діяльності на молокопереробних підприємствах можуть 

реалізуватися як бухгалтерами, так і фінансовими аналітиками та контролерами. 

Чинниками, які визначають, хто здійснюватиме контролінг інвестиційної 

діяльності, є розмір підприємства, активність здійснення інвестиційної діяльності, 

ареал продажів. На вітчизняних молокопереробних підприємствах концепція 

керівництва щодо ролі контролінгу інвестиційної діяльності є інформаційною або 

бухгалтерською. Бухгалтерський підхід більш характерний для молокопереробних 

підприємств із низькою інвестиційною активністю та вітчизняними бенефіціарами, 

а інформаційний – для міжнародних компаній із середньою або високою 

інвестиційною активністю. Координаційний підхід не властивий вітчизняним 

молокопереробним підприємствам, оскільки роль координатора інвестиційних 

проєктів на них виконують проєктні менеджери (або індустріальні проєктні 

менеджери, або головні інженери). 

 

Таблиця 2.7 − Основні характеристики молокопереробних підприємств за 

класифікаційними ознаками 
Ознака Характеристика 

1 2 
Наявність 
сировинної бази 

Велика сировинна база з можливістю оперативного збільшення обсягів 
поставки молока для переробки; 
достатня сировинна база, проте можливість оперативного збільшення 
обсягів поставки молока для переробки обмежена – необхідні час і 
застосування стимулюючих інструментів; 
обмежена сировинна база. Економічно недоцільно нарощувати обсяги 
виробництва 

Розмір 
підприємства 

Мале; 
середнє; 
велике 

Спектр 
асортименту 
продукції 

Низькомаржинальні традиційні продукти (молоко, кефір, сметана); 
увесь спектр традиційних продуктів (молоко, кефір, сметана, 
кисломолочний сир, масло); 
увесь спектр продукції включно із сучасною (йогурти ложкові та питні, 
закваска, ряжанка) 

Ареал продажів Місцева реалізація (у межах однієї-двох областей); 
національний виробник (продажі в межах усієї України); 
експортоорієнтований виробник 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 
Ступінь фізичного 
зносу окремих 
видів основних 
засобів (за 
групами) 

Значний ступінь зносу (>70%) усіх основних засобів; 
суттєвий ступінь зносу (>70%) процесного обладнання та помірний (до 
70%) розливного і пакувального обладнання; 
помірний ступінь зносу (до 70%) процесного обладнання  та значний 
розливного і пакувального обладнання; 
помірний ступінь зносу (до 70%) усього обладнання 

Ступінь 
відповідності 
стандартам якості 

Трапляються невідповідності державним стандартам (ДСТУ); 
повна відповідність ДСТУ; 
повна відповідність ДСТУ та подекуди – міжнародним європейським 
стандартам згідно з регламентом № 854/2004 Європейського Парламенту 
і Ради ЄС 

Структура 
управління 

Товариство з обмеженою відповідальністю – вітчизняні бенефіціари; 
акціонерне товариство – вітчизняні бенефіціари; 
перебування у складі транснаціональної корпорації 

Налагодженість 
процесів 
стратегічного 
планування 

Відсутність використання інструментів стратегічного планування; 
несистемне використання інструментів стратегічного планування; 
системне використання інструментів стратегічного планування та їх 
вплив на операційний план і фактичні інвестиційні проєкти, обрані до 
виконання 

 

Джерело: складено автором. 

 

Основними чинниками, які вирізняють молокопереробні підприємства із 

загальної схеми вибору відповідального за здійснення заходів щодо оперативного 

контролінгу інвестиційної діяльності (див. табл. 1.6), є ареал продажів і розмір 

підприємства. Якщо ареал продажів обмежений однією-двома областями, то термін 

придатності молочної продукції може бути в межах до двох тижнів, і немає потреби 

в організації логістичних складів. Підприємства ж, які здійснюють продажі по всій 

території України, потребують не тільки надійних перевізників (які 

дотримуватимуться температурного режиму у вантажівках при перевезенні), але і 

наявності складів для перерозподілу продукції в кінцеві точки продажу. 

Відповідно, перші із зазначених підприємств левову частку своїх інвестицій 

здійснюють в основне виробництво (з акцентом на пакувальному та розливному 

обладнанні), тоді як національні виробники зобов’язані здійснювати значні 

інвестиції і в процесне обладнання (для підтримки якісного процесу пастеризації 

та ультрапастеризації), і в логістичні потужності (склади, транспорт для 

перевезення), а також ураховувати маркетингові аспекти. Саме тому компетенція 
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відповідальних за оперативний контролінг інвестиційної діяльності 

загальнонаціональних виробників має бути значно ширшою, ніж локальних 

виробників. 

Розмір підприємства є ще одним чинником, який визначає специфіку 

здійснення контролінгу інвестиційної діяльності. У випадку малих підприємств 

наявність окремої посади інвестиційного контролера не завжди є економічно 

виправданою: очікуваний економічний ефект від застосування інструментів 

оперативного контролінгу інвестиційної діяльності може бути меншим, ніж 

витрати на утримання інвестиційного контролера (або підрозділу інвестиційного 

контролінгу). У зв’язку з цим для малих молокопереробних підприємств більш 

характерним є поєднання функції контролінгу інвестиційної діяльності з іншими 

напрямами контролінгу. 

Загалом поточну ситуацію з призначенням відповідального за здійснення 

контролінгу інвестиційної діяльності відображено на рис. 2.2.  

Підприємствами, формат організації контролінгу інвестиційної діяльності 

яких не відповідає розміру та ареалу продажів, є такі: група компаній «Люстдорф», 

ПрАТ «Юрія», «Терра-Фуд», Придніпровський комбінат. Це великі виробники, 

ареал продажів яких сягає більше половини країни. Незважаючи їх на середній або 

великий розмір, у них відсутня окрема посада відповідального за контролінг 

інвестиційної діяльності, а деякі заходи щодо контролінгу інвестиційної діяльності 

вживаються бухгалтерією або фінансовими менеджерами й аналітиками.  
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Рисунок 2.2 − Відповідність між форматом організації контролінгу 

інвестиційної діяльності на підприємстві, розміром та ареалом продажів 

молокопереробних підприємств в Україні 

 

На Тернопільському МПЗ, у ПрАТ «Вімм-Білль-Данн» та групі компаній 

«Галичина» вживається значна частина необхідних заходів щодо оперативного та 

стратегічного контролінгу інвестиційної діяльності, проте існуючий рівень 

контролінгу інвестиційної діяльності не відповідає масштабам цих підприємств. 

Структура управління великими молокопереробними підприємствами також 

впливає на достатність використання інструментів контролінгу інвестиційної 

діяльності та залежить від кінцевих власників, а також диверсифікованості бізнесу 

власників. Пропонується досліджувані підприємства згрупувати в такий спосіб: 

Розмір підприємства 
Мале Велике 

Ареал 

продажів 

одна область 

Країна 

Здійснення контролінгу інвестиційної 

діяльності керівником підприємства 

Окремий підрозділ з інвестиційного контролінгу 

Молочний альянс 

Данон Вімм-Білль-Данн 

Люстдорф 

Лакталіс Галичина 

Придніпровський 
комбінат 

Терра Фуд 

Юрія 

Тернопільський МПЗ 

Лубенський МЗ 

Ковель Молоко 

Кагма 

Роменський МК 

Обухівський МЗ 

Villa Milk 
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1. Перша група («Лакталіс», Тернопільський молокозавод, «Данон») 

охоплює ті підприємства або групи компаній, які здійснюють виключно 

виробництво молочної продукції. Окремі працівники відділу контролінгу на таких 

підприємствах можуть відповідати за декілька видів контролінгу: контролінг 

продажів та маркетингу, контролінг собівартості та логістики, контролінг 

промислових витрат та інвестицій, контролінг робочого капіталу та грошових 

потоків. Принцип об’єднання різних видів контролінгу за конкретним 

відповідальним працівником може відрізнятися. Наприклад, на Тернопільському 

молокозаводі контролер, який здійснює контролінг інвестиційної діяльності, також 

відповідальний за контролінг промислових витрат, тоді як у групі компаній 

«Данон» контролер, відповідальний за контролінг інвестиційної діяльності, також 

відповідальний за контролінг грошових потоків і робочого капіталу. 

2. До другої групи віднесено ті підприємства, у яких диверсифікований 

бізнес (ПрАТ «Вімм-Білль-Данн», що входить до корпорації «Пепсі», молочна 

компанія «Галичина», що входить до групи «Континіум»). На таких підприємствах 

у складі фінансового департаменту існують відділи контролінгу за окремими 

напрямами, оскільки великий масштаб і диверсифікований характер бізнесу 

потребують здійснення глибокого контролю за кожним із видів контролінгу за 

різними напрямами бізнесу. Контролінг інвестиційної діяльності здійснюється 

окремим працівником або групою працівників. 

3. Третя група включає вертикально інтегровані холдинги (група компаній 

«Терра-Фуд»). У таких компаніях також є відділи контролінгу, які різняться за 

видами. На відміну від другої групи, де окремі напрями діяльності бізнесу 

диверсифіковані, аналітики та контролери у вертикально інтегрованих холдингах 

здійснюють консолідований контролінг усіх напрямів бізнесу, оскільки ланцюг 

доданої вартості (частина або повністю) є спільним для усіх напрямів. Контролінг 

інвестиційної діяльності в таких холдингах також здійснюється окремою групою 

працівників, які оцінюють економічні параметри потенційних інвестиційних 

проєктів виходячи з впливу на всі напрями бізнес-діяльності. 
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При цьому із 46 досліджених молокопереробних підприємств лише на 13 є 

відокремлений відділ контролінгу (у складі фінансового департаменту). На інших 

підприємствах контролінгові функції виконуються в межах казначейства, 

бухгалтерією або фінансовими менеджерами й аналітиками. 

Узагальнена схема організації контролінгу інвестиційної на великих 

молокопереробних підприємствах (рис. 2.3) передбачає наявність одного-

двох інвестиційних аналітиків (які здійснюють аналітичні розрахунки) та 

інвестиційного контролера, який виконує частину розрахунків, організовує 

комунікацію з іншими департаментами та затверджує документи та приймає 

рішення в межах своєї відповідальності. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 − Узагальнена схема організації контролінгу інвестиційної 

діяльності на великих молокопереробних підприємствах 

 

Залежно від структури фінансового департаменту та масштабу підприємства, 

інвестиційний контролер може підпорядковуватися прямо фінансовому директору 

або голові відділу контролінгу. При цьому на середніх і малих підприємствах 

посада інвестиційного контролера може включати також той функціонал, який 

виконують інвестиційні аналітики (у зв’язку з меншим ступенем інвестиційної 

активності). Також частими є випадки, коли функції інвестиційного контролера не 

виокремлюються в окрему посаду, тоді їх виконують або інші працівники відділу 

Керівник підприємства 

Фінансовий директор 

Інвестиційний контролер 

Інвестиційний аналітик Інвестиційний аналітик 

Голова відділу 
контролінгу 
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контролінгу, або безпосередньо фінансовий директор, або вони можуть бути 

розподілені між різними працівниками фінансового департаменту. 

Стратегічні напрями діяльності підприємства, визначення цілей і завдань 

перебувають у зоні відповідальності наглядової ради. Виконавче керівництво 

(зокрема генеральний директор) відповідальне за реалізацію обраної стратегії, тому 

за контролінг на стратегічному рівні відповідальний безпосередньо генеральний 

директор підприємства. На операційному і тактичному рівнях за контролінг 

відповідає фінансовий директор, якому підпорядковуються менеджери 

(управителі) відділу контролінгу. Їхнім завданням є розробка та застосування 

конкретних інструментів реалізації контролінгу. 

Щодо організаційного забезпечення реалізації контролінгу інвестиційної 

діяльності, то безпосередньо з цією метою на підприємствах створюється посада 

аналітика з інвестицій або менеджера з контролю за основними засобами, або 

менеджера з контролю за інвестиційною діяльністю. Згідно з рішенням керівництва 

підприємства відповідальний за здійснення контролінгу інвестиційної діяльності 

може також додатково відповідати за реалізацію інших видів контролінгу на 

підприємстві (промислових витрат, грошових потоків, робочого капіталу). При 

цьому чисельність персоналу, відповідального за здійснення контролінгу 

інвестиційної діяльності, безпосередньо залежить від кількості окремих 

виробничих майданчиків – у середньому за кожне виробниче підприємство 

відповідає один аналітик або менеджер з контролю/контролінгу. 

У процесі здійснення контролінгу інвестиційної діяльності вітчизняні 

молокопереробні підприємства використовують увесь спектр як стратегічних, так і 

тактичних або оперативних інструментів контролінгу. 

На стратегічному рівні інвестиційна стратегія тісно пов’язана безпосередньо 

зі стратегічними цілями підприємства щодо частки ринку, обсягу продажів, рівня 

прибутковості. У додатку В наведено стратегію розвитку групи компаній «Данон» 

в Україні на 2018-2021 рр. При цьому інвестиційна стратегія є одним з елементів 

загальної. 
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З метою розробки інвестиційної стратегії використано інструменти 

стратегічного контролінгу «стратегічна мапа» (додаток Д), а також у подальшому 

забезпечено її реалізацію шляхом застосування збалансованої системи показників 

і включення до індивідуальних цілей працівників фінансових та нефінансових 

цілей, які сприятимуть досягненню цільових показників. Стратегічна мапа може 

бути побудована у програмному забезпеченні, яке дозволяє візуалізувати 

взаємопов’язані складні процеси (наприклад, MindMap). Досягнення фінансових і 

нефінансових цілей відстежується департаментом по роботі з персоналом, і для 

цього використовуються або інструменти Microsoft Office (Access, Excel), або 

спеціально розроблене програмне забезпечення (у групі компаній «Данон» таким 

програмним забезпеченням є Wings). 

Інструменти оперативного контролінгу використовуються на 

передінвестиційній, інвестиційній та постінвестиційній стадіях, при цьому спектр 

інструментів на різних підприємствах є однорідним.  

Розглянемо особливості використання інструментів контролінгу 

інвестиційної діяльності на прикладі проєкту групи компаній «Данон» щодо 

запуску кисломолочного сирка для дітей. 

На етапі стратегічного планування (у групі компаній «Данон» стратегічний 

план переглядається щороку у квітні) автором спільно з керівництвом 

підприємства ідентифіковано напрями розвитку бізнесу. Одним із пріоритетних 

блоків обрано розвиток дитячого сегменту. Паралельно до інвестиційного плану 

включено здійснення інвестицій у запуск кисломолочного сирка для дітей. 

Після ідентифікації стратегічних цілей спільно з іншими департаментами 

підприємства здійснено розрахунок різних варіантів реалізації обраної стратегії. На 

першому етапі використано інструмент поточного контролінгу – прогноз доходів 

та обсягу продажу. Прогноз обсягу продажу виконано за допомогою аналізу ринку, 

опитування споживачів, експертних методів. Ціни на продукцію визначено на 

основі поточного ринкового рівня цін на аналогічну продукцію (продукція під ТМ 

«Дитячий», «Машенька», «Дашенька» від «Вімм-Білль-Данн» (група компаній 

«Пепсі»)). Інформаційною базою для отримання вхідних даних є внутрішня 
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звітність підприємства (бази даних у форматі olap-кубів), а також результати 

дослідження ринку. 

Після визначення прогнозного обсягу продажу необхідно спрогнозувати 

витрати (як інвестиційні, так і рівень витрат на одиницю планової продукції). Для 

визначення планових витрат обрано два варіанти реалізації проєкту, перший з яких 

передбачав виробництво інновації на заводі «Данон Дніпро» в м. Херсон. При 

цьому капітальні інвестиції, необхідні для реалізації цього варіанта, становлять 500 

тис. грн − на додаткове налаштування лінії Трепко і підключення до молочних 

танків, де здійснюватиметься виробництво білої маси під продукт. Олнак у випадку 

реалізації цього варіанта кінцевий продукт не мав би ідеальних органолептичних 

характеристик, оскільки на заводі «Данон Дніпро» відсутня ультрапастеризаційна 

установка, за допомогою якої отримують сиркові продукти. Другий варіант 

передбачав виробництво сирка на заводі ПрАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод», але для цього необхідно інвестицій 1,25 млн грн − на закупівлю 

та встановлення нових форматних запасних частин на лінію Арсіл, оскільки 

оптимальний обсяг готового продукту визначено на рівні 125 г, тоді як на той 

момент на лінії Арсіл можливим було виробництво лише стограмової продукції. 

Витрати на виробництво одиниці продукції в обох варіантах визначено на 

основі поточного рівня витрат на компоненти, які вже використовуються, а для 

нових компонентів – на основі ціни, отриманої від постачальників. 

Після розрахунку планових доходів та витрат (у тому числі інвестиційних) 

порівнюються можливі варіанти інвестування. Економічні розрахунки за другим 

варіантом наведено в додатку Е. У групі компаній «Данон» основна вимога до 

планових інвестиційних проєктів полягає  в тому, щоб період окупності становив 

до 30 місяців. При порівнянні альтернативних варіантів ключовим показником є 

очікуваний рівень чистої приведеної вартості в результаті реалізації проєкту. Отже, 

обрано ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 − Порівняння варіантів реалізації інвестиційного проєкту щодо 

виробництва сиркового продукту для дітей 

Показник Варіант 1 −  
завод «Данон Дніпро» 

Варіант 2 – 
«Кременчуцький 

міськмолокозавод» 
Плановий приріст обсягу продажу, т/місяць 40 80 
Рівень інвестицій, тис. грн 500 1250 
IRR, % 202 267 
NPV, млн грн 4092 8332 
Період окупності, місяців 6 5 

Джерело: складено автором за матеріалами внутрішньої звітності підприємств. 

 

Плановий обсяг продажу відповідно до другого варіанту є вдвічі більшим, 

оскільки в результаті його реалізації виготовлятиметься кисломолочний сирковий 

продукт, який за смаком буде максимально подібним до лідера сегменту (сирок 

«Дитячий»). 

З метою отримання погодження керівництва на фінансування інвестиційного 

проєкту проєктним менеджером підготовлено обґрунтування технічної сторони 

реалізації проєкту (додаток Ж). Керівництвом підприємства розглянуто всі 

документи щодо проєкту (технічне завдання, фінансово-економічні показники) та 

підтверджено фінансування для нього через внутрішню електронно-інформаційну 

систему погодження інвестиційних проєктів (CAP – capex authorization process). 

Для забезпечення ефективної реалізації проєкту розроблено систему 

цільових критеріїв. Зокрема, ключовим менеджерам, відповідальним за успіх 

проєкту, постановлено такі цілі: 

- проєктному менеджеру − строк запуску в експлуатацію обладнання не 

пізніше 31.03.2018 р.; 

- менеджеру з якості – отримання сертифіката якості для червоної 

полістирольної стрічки (новий матеріал) до 31.01.2018 р.; 

- менеджеру з постачання сировини – поставка першої партії червоної 

полістирольної стрічки до 15.03.2018 р.; 
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- національному менеджеру з продажів – забезпечення домовленостей із 

найбільшими 10 торговельними мережами щодо початку продажу новинки з 

31.03.2018 р. 

Система контролю, як один з інструментів поточного контролінгу 

інвестиційної діяльності, передбачає, що в момент погодження фінансування для 

нового інвестиційного проєкту йому присвоюється внутрішній код. Інвестиційний 

контролер починає відстежувати використання бюджету відповідного проєкту, а 

також вносить його до внутрішньої інформаційно-аналітичної системи (SAP), 

одночасно обмежуючи можливість формування замовлення за проєктом 

граничною сумою погодженого фінансування. 

Відповідно до внутрішніх процедур підприємства ініціатори закупівель (для 

інвестиційних проєктів це проєктний менеджер) можуть здійснювати замовлення 

товарів, робіт чи послуг на загальну суму, що не перевищує бюджету проєкту. При 

цьому обов’язковим є підписання контракту з обраним постачальником. У групі 

компаній «Данон» усі потенційні договори погоджуються через систему «1С: 

Документообіг». Після того як договір погоджено, ініціатор закупівель може 

створювати замовлення товарів, робіт чи послуг. Лише у випадку погодження 

замовлення інвестиційним контролером можливі поставка товарів, робіт чи послуг, 

їх подальший прийом та оплата.  

Таким чином, у групі компаній «Данон» створено механізм контролю за 

використанням бюджетів інвестиційних проєктів. За розглянутим проєктом 

здійснено два замовлення: на поставку форматних запасних частин (формат 125 г) 

для лінії Арсіл від компанії Synerlink (873 тис. грн) та на поставку насоса для 

фруктової станції від компанії «Тетра-Пак» (189 тис. грн). 

Система звітності у групі підприємств «Данон» передбачає щомісячне 

звітування про проведені платежі за всіма діючими проєктами. Платежі 

відстежуються інвестиційним контролером за допомогою інформаційно-

аналітичної системи SAP. 
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Щоквартально публікується звіт про капітальні інвестиції у програмному 

забезпеченні Magnitude, де публікується вся фінансова звітність підприємств, що 

входять до групи «Данон». 

Також у групі компаній «Данон» використовується система інформування. 

Щомісяця проводиться інвестиційний комітет, на якому обговорюються найбільш 

нагальні питання щодо реалізації інвестиційних проєктів. Проєкт щодо 

встановлення форматних запасних частин для виробництва кисломолочного 

сиркового продукту обговорювався в січні 2018 р. на плановій платформі. 

Зазначений проєкт був запущений в експлуатацію вчасно (у березні 2018 р.). 

Уже в липні 2018 р. обсяг продажу досяг планових показників (80 т/місяць). Однак 

пост-аналіз проєкту не проводився, оскільки у групі компаній «Данон» цей 

інструмент оперативного контролінгу інвестиційної діяльності не набув 

системного застосування. 

Аналіз застосування інструментів контролінгу інвестиційної діяльності на 

молокопереробних підприємствах свідчить, що, незважаючи на однорідний 

характер інструментів контролінгу, не всі з них знайшли застосування на 

досліджуваних підприємствах (додаток З). 

Найбільш повний спектр інструментів контролінгу інвестиційної діяльності 

застосовується на підприємствах, кінцевими бенефіціарами яких є 

транснаціональні корпорації («Вімм-Білль-Данн» (належить до корпорації 

«Пепсі»), група компаній «Данон», «Люстдорф»). У таких компаніях перед 

прийняттям рішення щодо інвестування здійснюється повноцінний цикл 

ідентифікації стратегічних напрямів діяльності, виокремлюються пріоритетні 

проєкти для інвестування та виконується повноцінний розрахунок показників 

економічної привабливості. Тим не менш, інструмент пост-аналізу не набув 

поширення на жодному із зазначених підприємств. 

Підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є вітчизняні власники, 

використовують не всі доступні інструменти контролінгу. Стратегічні інструменти 

застосовують великі гравці ринку («Молочний альянс»). Альтернативні 

інвестиційні стратегії на підприємствах із вітчизняною формою власності не 
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розробляються. При цьому практично на всіх підприємствах в тій чи іншій формі 

здійснюється підтвердження фінансування для реалізації інвестиційних проєктів, а 

також контроль за оприбуткуванням та оплатою за товари, роботи, послуги. 

Є також підприємства, де немає відділу контролінгу, а окремі інструменти 

контролінгу інвестиційної діяльності використовуються бухгалтерією та 

фінансовими менеджерами, − Придніпровський комбінат, ПрАТ «Юрія» 

(табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.9 − Результати операційної діяльності виробників молочної 

продукції у 2017 р. 

Підприємство Операційний 
прибуток, тис. грн 

Дохід,  
тис. грн 

Операційна 
рентабельність, % 

Група компаній «Данон» 301468 3315843 9,1 
ТзДВ«Яготинський маслозавод» 259436 2706103 9,6 
ПрАТ «Юрія» 25387 1269279 2,0 
ПрАТ «Комбінат 
«Придніпровський» 52053 1030720 5,1 
Група компаній «Лакталіс-
Миколаїв» 21036 630795 3,3 

Джерело: складено автором за матеріалами фінансової звітності підприємств. 

 

Аналіз результатів операційної діяльності виробників молочної продукції 

вказує на зв’язок між активністю використання інструментів контролінгу 

інвестиційної діяльності та рівнем операційної рентабельності. Підприємства, що 

застосовують інструменти контролінгу інвестиційної діяльності, у 2017 р. досягли 

рівня операційної рентабельності 6-10%. Натомість ті підприємства, які 

використовували інструменти контролінгу інвестиційної діяльності недостатньо 

активно, а також недостатньо інвестували у власний розвиток, не змогли досягти 

рівня операційної рентабельності вище 5%. Для того щоб проаналізувати 

ефективність системи контролінгу інвестиційної діяльності, необхідно більш 

детально розглянути ефективність реалізації інвестиційних проєктів на 

досліджуваних підприємствах та, відповідно, ідентифікувати існування зв’язку між 
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ефективністю інвестицій і наявністю відділу, що здійснює контролінг 

інвестиційної діяльності на підприємстві. 

На прикладі проєкту щодо запуску кисломолочного сирка для дітей у додатку 

Й відображено грошові потоки в результаті його реалізації. Слід відзначити, що 

фактична інформація на момент розрахунку була наявна до серпня 2018 р. На 

період з вересня 2018 р. і на 4 наступних роки виконується прогноз обсягу продажів 

та, відповідно, грошового потоку. 

Фактичні інвестиції за даним проєктом склали 1046 тис. грн. При цьому 

дисконтований грошовий потік за 5 років складе 2477 тис. грн, а отже, індекс 

рентабельності дорівнюватиме 2,37. 

Для досліджуваних підприємств молокопереробної галузі здійснено оцінку 

індексу рентабельності відповідно до вищенаведеної методології для найбільших 

проєктів, що реалізовувалися протягом останніх років. Розраховано зважений 

індекс рентабельності для кожного підприємства. Консолідований результат 

розрахунків наведено в табл. 2.10. 

 

Таблиця 2.10 − Порівняння зважених індексів рентабельності для 

підприємств молокопереробної галузі 

Підприємство Інвестиції за 
2013-2016 рр. 

Інвестиції в інноваційні або 
оптимізаційні проєкти 

Зважений 
PI 

Група компаній «Молочний 
альянс» 134 112 2,94 
«Вімм-Білль-Данн» («Пепсі») 182 151 2,77 
Група компаній «Данон» 702 459 2,51 
Група компаній «Лакталіс» 38 12 1,92 
Тернопільський молокозавод 120 94 1,81 
ПрАТ «Юрія» 52 21 1,73 
Придніпровський комбінат 57 2 1,67 

Джерело: розраховано автором за матеріалами внутрішньої звітності підприємств. 
 

Аналіз зважених індексів рентабельності засвідчує розподіл підприємств на 

дві групи:  
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1) підприємства або групи компаній, в організаційній структурі яких немає 

підрозділу або посадової особи, яка б здійснювала контролінг інвестиційної 

діяльності (група компаній «Лакталіс», ПрАТ «Юрія», Тернопільський 

молокозавод, Придніпровський комбінат). На таких підприємствах індекс 

рентабельності не перевищує рівня 2 (у середньому 1,78); 

2) підприємства або групи компаній, на яких тією чи іншою мірою в 

організаційній структурі передбачена посада відповідального за здійснення 

контролінгу інвестиційної діяльності («Молочний альянс», «Вімм-Білль-Данн», 

«Данон»). Для таких підприємств зважений індекс рентабельності сягає в 

середньому 2,71. 

Оцінку ефективності контролінгу інвестиційної діяльності виконано на 

основі додаткового річного грошового потоку в результаті використання 

інструментів контролінгу інвестиційної діяльності, а також обсягу витрат на 

здійснення контролінгу інвестиційної діяльності на конкретних підприємствах 

(табл. 2.11). 

 

Таблиця 2.11 − Оцінка ефекту від функціонування підрозділу з контролінгу 

інвестиційної діяльності, млн грн 

Підприємство 

Додатковий річний 
грошовий потік у 

результаті використання 
інструментів контролінгу 
інвестиційної діяльності 

Витрати на 
здійснення 
контролінгу 

інвестиційної 
діяльності  

Щорічний ефект 
від здійснення 
контролінгу 

інвестиційної 
діяльності 

Група компаній 
«Данон» 83,48 1,00 82,48 
«Вімм-Білль-Данн» 
(«Пепсі») 37,28 1,00 36,28 
Група компаній 
«Молочний альянс» 32,41 1,00 31,41 
Тернопільський 
молокозавод 21,03 0,60 20,43 
ПрАТ «Юрія» 5,12 0,60 4,52 
Група компаній 
«Лакталіс» 2,36 0,60 1,76 
Придніпровський 
комбінат 0,52 0,60 -0,08 

Джерело: складено автором за матеріалами внутрішньої звітності підприємств. 
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Як свідчать виконані розрахунки, на великих підприємствах, де є багато 

інвестиційних проєктів, які можна ідентифікувати як інноваційні та оптимізаційні, 

доцільно створити новий підрозділ, відповідальний за впровадження інструментів 

контролінгу інвестиційної діяльності. При цьому для підприємств, які не надто 

активно здійснюють інвестиції (зокрема Придніпровський комбінат), створення 

відділу або залучення персоналу, що впроваджуватиме інструменти контролінгу 

інвестиційної діяльності, може бути недоцільним (якщо результат є від’ємним). 

 

 

2.3 Особливості контролінгу інвестиційної діяльності при реалізації 

соціальних та екологічних проєктів на молокопереробних підприємствах 

 

Інвестиційна діяльність молокопереробних підприємств передбачає не лише 

реалізацію проєктів щодо капітального будівництва, модернізації основних 

засобів, закупівлі обладнання, але і розвиток персоналу через здійснення 

соціальних інвестицій, підтримку стану довкілля, виконання проєктів з 

екологічною спрямованістю, а також підвищення конкурентоспроможності 

шляхом упровадження сучасних інформаційних систем, які забезпечують 

ефективне функціонування бізнес-процесів. 

На даний момент менеджмент вітчизняних молокопереробних підприємств 

приділяє недостатньо уваги контролінгу соціальних, екологічних інвестицій у 

нематеріальні активи. Інвестиційний контролер не є безпосередньо відповідальним 

за дані види інвестицій, а тому контролінг здійснюється зазвичай контролерами 

фіксованих витрат, при цьому обмежується лише фактично моніторингом 

відповідності фактичного рівня витрат плановому. Це призводить до того, що не 

контролюються показники економічної, екологічної та соціальної ефективності в 

результаті реалізації відповідного виду інвестицій та, як наслідок, до відсутності 

контролю за інтелектуальним капіталом підприємства, втрати стратегічного 

поступу в розвитку підприємства. 
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Соціальні інвестиції необхідно розглядати як матеріальні, технологічні, 

управлінські чи інші ресурси, а також кошти компанії, які направляються за 

рішенням керівництва на реалізацію соціальних програм, розроблених з 

урахуванням інтересів основних внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін із 

припущенням, що в стратегічному відношенні компанією буде одержано певний 

соціальний та економічний ефект. 

Питання екологічних інвестицій тісно пов’язане з проблематикою соціальної 

відповідальності бізнесу, оскільки саме через зменшення негативного впливу на 

довкілля підприємство здатне не тільки сформувати позитивний імідж в очах 

споживачів, але і реально поліпшити фінансові показники діяльності в результаті 

підвищення рівня лояльності з боку держави та суспільства. 

Інвестиції в інформаційні технології перш за все передбачають закупівлю 

спеціального програмного забезпечення, метою якого може бути як ведення обліку 

операцій, так і прогнозування попиту, цін, планування логістичних потоків, 

управління персоналом тощо. 

У зв’язку з поширенням серед вітчизняних підприємств концепції соціальної 

відповідальності протягом останнього десятиліття лідери ринку готової молочної 

продукції (група компаній «Данон», група компаній «Лакталіс», «Вімм-Білль-

Данн») також активно впроваджують соціально спрямовані проєкти. Найбільш 

масштабним є започаткований у 2012 р. проєкт «3 молочних продукти на день», 

який об’єднав не тільки молокопереробні підприємства, але і представників 

державної влади, Український клуб аграрного бізнесу, виробника асептичної 

упаковки «Тетра-Пак». Метою проєкту є популяризація молочної продукції серед 

населення, підвищення стандартів харчової безпеки. 

Підприємства також реалізують власні соціальні проєкти. Компанія 

«Молочний альянс», до складу якої входить ПАТ «Яготинський маслозавод», 

щорічно виділяє на фінансування соціальних, оздоровчих, гуманітарних проєктів, 

допомогу дитячим будинкам та спортивним клубам близько 500 тис. грн. 

Компанія «Данон» здійснює консультаційну та фінансову підтримку 

кооперативів і сімейних ферм (при цьому обсяги пільгового фінансування на 



140 
початку розвитку ферми можуть сягати кількох мільйонів гривень). Також 

компанія щорічно фінансує проведення Кубка Націй Данон – найбільшого 

чемпіонату світу з футболу для дітей, що проводиться в тому числі в Україні. У 

2010-2016 рр. компанія була організатором всеукраїнської благодійної ініціативи 

«Пробіги з вірою в серці», на організацію яких щорічно виділялося близько 1 млн 

грн, при цьому всі виручені кошти направлялися на закупівлю медичного 

обладнання для кардіологічних центрів. 

Французький виробник «Лакталіс» (виробництво розташоване в Миколаєві 

та Павлограді) реалізує соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку 

взаємовигідних відносин із постачальниками молока, шляхом надання 

безкоштовних кормів для найбільш надійних із них. Також підприємство надає 

фінансову підтримку громадським організаціям: Обласному фонду підтримки 

малозабезпечених, Миколаївській міській організації інвалідів війни. 

При розгляді соціального інвестування з точки зору контролінгу 

інвестиційної діяльності слід відзначити існування значних відмінностей в його 

обліку та контролі. У першу чергу це стосується принципів обліку, оскільки, на 

відміну від реальних і фінансових інвестицій, які завжди приводять до створення 

додаткових активів, соціальні можуть як призводити до створення активів 

(наприклад, будівництво житла для працівників), так і визнаватися витратами 

періоду (інвестиції в соціальні заходи для працівників, фінансування громадських 

організацій). 

Розуміння принципу, за яким обліковується та чи інша соціальна інвестиція, 

є важливим аспектом діяльності інвестиційного контролера, тому що дозволяє 

оцінити вплив кожної соціальної інвестиції на фінансовий результат діяльності 

підприємства: якщо це витрати періоду, то вся сума інвестицій призведе до 

зростання витрат та, як наслідок, зменшення фінансового результату компанії у 

відповідному періоді; якщо інвестиція приводить до створення активу, то прямого 

впливу на фінансовий результат немає. 

Відповідно, при плануванні соціальних інвестицій інвестиційний контролер 

разом із відділом персоналу повинен чітко оцінити потенційний вплив від 
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реалізації кожної ініціативи на фінансовий результат діяльності компанії та 

контролювати відповідність існуючим у компанії бюджетам. 

Методами контролінгу соціальних інвестицій є матричні методи 

стратегічного аналізу, такі як SWOT-аналіз, SNW-аналіз, PEST-аналіз, GAP-аналіз, 

аналіз конкурентних переваг, імітаційні моделі, метод сценаріїв, експертні методи, 

бюджетування, метод ZBB (zero-based budget) та ін. У практичній діяльності 

підприємств молокопереробної промисловості акцентується увага на 

бюджетуванні соціальних інвестицій, тоді як інші елементи контролінгу (зокрема, 

аналіз на постінвестиційній стадії) не розвинуті, оскільки оцінити економічний 

ефект від реалізації соціальних інвестицій часто неможливо. 

Сьогодні більшість молокопереробних підприємств дотримуються 

принципів соціальної відповідальності бізнесу, тому масштаб соціального 

інвестування є значним. Структуру соціально спрямованих інвестицій наведено в 

табл. 2.12. 

Вищенаведений перелік соціально спрямованих заходів не є вичерпним, але 

саме зазначені напрями інвестування коштів і ресурсів підприємств є найбільш 

поширеними серед молокопереробних компаній протягом останнього десятиліття. 

Контроль може здійснюватися як інвестиційним контролером, так і 

контролером із фіксованих витрат. При цьому основним критерієм розподілу сфер 

відповідальності є принцип обліку відповідних інвестицій: якщо це витрати 

періоду, то відповідальним є контролер із фіксованих витрат; якщо інвестиція 

приводить до створення активу – то інвестиційний контролер. 

Соціальні інвестиції, які приводять до формування активів, у більшості 

випадків не передбачають економічних вигід, тому основним завданням 

інвестиційного контролера на молокопереробних підприємствах є контроль за 

доцільністю та природою витрат на інвестиційній стадії. Сьогодні інвестиційні 

контролери не здійснюють аналізу ефективності соціальних інвестиційних 

проєктів. Це стосується і тих проєктів, реалізація яких відображається як витрати 

періоду, оскільки контролери фіксованих витрат лише здійснюють контроль за 

дотриманням бюджетів і не розраховують ефективність здійснених інвестицій [53]. 
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Таблиця 2.12 − Характеристика основних напрямів соціального інвестування 

на молокопереробних підприємствах 

Принцип 
обліку 

Потреба у 
грошовому 

фінансуванні 
Категорія Напрям інвестицій 

Актив Так Безпека Закупівля активів для підвищення рівня 
виробничої безпеки 

Актив Так Умови 
роботи 

Підтримка інфраструктури громадського 
харчування 

Актив/ 
витрати Так Умови життя Забезпечення житлових умов для персоналу 

Актив/ 
витрати Так Умови 

роботи 

Забезпечення безкоштовного транспортного 
сполучення в разі віддаленості офісу / заводу від 
кінцевих станцій громадського транспорту 

Актив/ 
витрати Так Умови 

роботи 
Організація зон відпочинку 

Актив/ 
витрати Так Добровільне 

фінансування 
Фінансування розвитку молочних кооперативів 

Витрати Так Умови 
роботи 

Запровадження кодексу корпоративної культури 

Витрати Так Освіта Підвищення кваліфікації працівників через 
зовнішні курси 

Витрати Так/Ні Добровільне 
фінансування 

Проєкти щдо збору благодійних коштів у 
різноманітних форматах 

Витрати Так Добровільне 
фінансування 

Фінансування громадських організацій 

Витрати Так Дозвілля Організація корпоративних з’їздів / заходів для 
працівників департаментів 

Витрати Так Освіта 
Безкоштовні освітні програми для споживачів з 
метою підвищення рівня обізнаності щодо 
молочної продукції 

Витрати Так Освіта 
Фінансування соціальних проєктів, спрямованих 
на підвищення рівня обізнаності споживачів щодо 
молочної продукції 

Витрати Так Спорт Фінансування спортивних програм для 
працівників/споживачів 

Витрати Так Умови життя Фінансування медичного забезпечення працівників 

Витрати Так Освіта Фінансування освітніх програм і програм обміну 
досвідом для постачальників та клієнтів 

Витрати Так Умови 
роботи 

Забезпечення безкоштовного харчування для 
працівників 

Джерело: складено автором за матеріалами внутрішньої звітності підприємств. 

 

У світовій практиці склалися три основних підходи до оцінювання 

ефективності соціальних інвестицій: 
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1. Оцінювання ефективності з позиції динаміки зростання обсягу соціальних 

інвестицій і розвитку соціального партнерства. Перевагою такого підходу є те, що 

він спрямований на стимулювання обсягів витрат на корпоративну соціальну 

політику. Недолік полягає в тому, що зростання обсягу соціальних інвестицій може 

бути невиправданим, вектор цих інвестицій може не відповідати реальним 

соціальним проблемам розвитку компанії. 

2. Оцінювання ефективності як зіставлення із середніми показниками витрат 

на внутрішні та зовнішні соціальні інвестиції, соціальне партнерство. Цей підхід не 

надає орієнтирів для вирішення реальних проблем соціального розвитку. 

3. Розробка оптимальних (цільових) нормативних показників внутрішніх і 

зовнішніх соціальних інвестицій, оцінювання ефективності як зіставлення з цими 

показниками. Такий підхід припускає розробку процедури виявлення пріоритетних 

проблем і завдань соціального розвитку (у тому числі стосовно до конкретного 

регіону, місця), іншими словами – процедуру і механізм вироблення певного 

соціального замовлення. 

Однією з форм прояву корпоративної соціальної відповідальності є надання 

громадськості соціального звіту, що розкриває економічні, екологічні та соціальні 

результати діяльності організації. Необхідність інформування стейкхолдерів про 

соціальні, екологічні й економічні аспекти діяльності підприємства, його 

пріоритети та цінності обумовлює доцільність підготовки публічних соціальних 

звітів, які є важливим інструментом оцінки діяльності підприємств з боку 

акціонерів, інвесторів, кредиторів, споживачів, місцевого співтовариства, що 

приводить до поліпшення ділової репутації підприємства, підвищує його 

інвестиційну привабливість. Складання відкритої соціальної звітності демонструє 

рівень розвитку соціальної відповідальності на підприємствах. 

Протягом останнього десятиліття в контексті дотримання принципів 

корпоративної соціальної відповідальності зростає також увага керівництва 

молокопереробних підприємств до питань екології, що не в останню чергу 

проявляється у здійсненні екологічно спрямованих інвестицій. 
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Молокопереробні підприємства генерують значну кількість відходів –викиди 

CO2 в атмосферу на різних етапах постачання та збуту, забруднення стічних вод 

відходами виробництва, основним з яких є молочна сироватка. 

Щодо завдань контролінгу екологічних інвестицій, то їх, як і у випадку з 

контролінгом інвестиційної діяльності загалом, розрізняють залежно від стадії 

інвестиційного процесу, а також від рівня управління (операційне та стратегічне) 

(табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 − Завдання контролінгу екологічних інвестицій на різних етапах 

інвестиційного процесу в контексті операційного та стратегічного управління 
Етап  Операційне управління Стратегічне управління 

Передінвестиційний Ідентифікація сукупності еколого-
економічних показників відповідно 
до встановлених екологічних цілей 
та завдань; визначення фактичного 
рівня екологічних параметрів; 
розробка методики визначення 
нормативних еколого-економічних 
показників 

Ідентифікація сукупності 
еколого-економічних 
показників для визначення, 
оцінки і контролю за змінами в 
екологічному стані підпри-
ємства в результаті реалізації 
інвестиційних проєктів 

Інвестиційний  Розробка і реалізація методик 
аналізу та обліку відповідності 
еколого-економічних показників 
встановленим нормам у межах 
операційного циклу 

Розробка методик періодич-
ного аналізу еколого-
економічних показників реа-
лізації інвестиційних проєктів 

Постінвестиційний Розробка методик контролю 
еколого-економічних показників та 
коригування планових показників 

Розробка методик аналізу 
еколого-економічної ефектив-
ності реалізованих інвестицій-
них проєктів 

Джерело: [45]. 

 

Одним із проявів контролінгу екологічних інвестицій є екологічна 

відповідальність при реалізації інвестиційних проєктів, яка передбачає 

забезпечення екологічної безпеки й ефективності капітальних інвестицій; 

забезпечення дотримання вимог екологічного законодавства; стимулювання 

збереження та раціонального використання природних ресурсів; зниження 

екологічних ризиків та попередження руйнівних наслідків для довкілля. На 

молокопереробних підприємствах роль інвестиційного контролера полягає у тісній 
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співпраці з менеджером з екологічної ефективності щодо контролю за 

вищезазначеними заходами. 

На багатьох підприємствах упроваджена система екологічного менеджменту, 

яка включає елементи, що використовуються для визначення та досягнення 

екологічної політики і цілей. Контролінг інвестиційної діяльності у сфері 

екологічного менеджменту спрямований на використання інструментів 

контролінгу щодо інвестиційних проєктів, які мають на меті досягнення як 

економічного, так і екологічного ефекту. Цільові показники для інвестиційних 

проєктів, які передбачають досягнення екологічного ефекту, можуть відрізнятися 

від цільових показників звичайних інвестиційних проєктів. Критерій для прийняття 

рішення щодо реалізації інвестиційного проєкту з екологічним спрямуванням 

встановлює керівництво підприємства. 

Наприклад, у групі компаній «Данон» передбачена критична межа для 

очікуваного періоду окупності для проєктів з екологічним спрямуванням становить 

4 роки, тоді як для звичайних інвестиційних проєктів − 2,5 року. 

За останні роки лідери ринку молокопереробної галузі реалізували значну 

кількість проєктів, спрямованих на мінімізацію викидів у навколишнє середовище. 

Наприклад, компанія «Данон» в Україні протягом 2008-2012 рр. зменшила викиди 

вуглекислого газу на 30%. Один із підрозділів групи «Данон» у США – компанія 

Stonyfield направляє 10% свого чистого прибутку на проєкти, пов’язані з 

поліпшенням екологічної ситуації. Перелік перспективних проєктів з екологічним 

спрямуванням на 2018-2019 рр. групи компаній «Данон» наведено в додатку К. 

Група компаній «Молочний альянс» здійснила значні інвестиції в будівництво 

власних очисних споруд й упровадження нанофільтраційних установок, які 

виключають потрапляння сироватки в заводські стоки. 

Як і соціально спрямовані ініціативи, екологічні інвестиції можуть 

відображатися в обліку як витрати періоду або формувати актив. При цьому, на 

відміну від більшості соціальних інвестицій, для деяких проєктів з екологічним 

спрямуванням можливим є досягнення економічної окупності, а отже, розрахунок 

їх періоду окупності та інших економічних параметрів (табл. 2.14). 
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Таблиця 2.14 − Особливості обліку екологічних інвестицій 

молокопереробних підприємств 
Принцип 

обліку 
Економічний 

ефект Напрям інвестицій 

Актив Можливий Будівництво очисних споруд 
Актив Ні Закупівля сучасного автотранспорту з нижчим рівнем викидів 

Актив/витрати Так Реалізація проєктів щодо зниження рівня використання 
електро- та газової енергії 

Актив/витрати Так/Ні Удосконалення упаковки продукції (перехід із пластикової на 
картонну упаковку) 

Актив/витрати Так/Ні Проєкти, спрямовані на організацію переробки інших відходів 
(утилізація фруктових наповнювачів, картонної тари тощо) 

Витрати Ні Соціально-екологічні ініціативи (висадка дерев, прибирання 
парку) 

Витрати Так 
«Зелений офіс» (зниження кількості друку, чорно-білий друк 
замість кольорового, зниження рівня використання води та 
електроенергії в офісі) 

Витрати Так Заміна лампочок на енергозберігаючі 
Актив Так Закупівля обладнання для виробництва біогазу із стічних вод 

Актив Так Закупівля обладнання для ферм-партнерів з метою 
виробництва біогазу на фермах 

Витрати Ні Спрямування певного відсотка від прибутку або фіксованих 
сум на екологічні ініціативи 

Джерело: складено автором. 

 

Слід відзначити, якщо проєкт на молокопереробному підприємстві має 

наслідком створення активу (будівництво очисних споруд, закупівля обладнання 

для виробництва біогазу), то контроль за ним здійснює інвестиційний контролер. 

Якщо ж інвестиція приводить лише до формування додаткових витрат, то контроль 

за ними здійснює індустріальний контролер або контролер із фіксованих витрат. 

Інформація про екологічні показники та їх зміну у процесі діяльності 

підприємств, упровадження природоохоронних заходів міститься у трьох формах 

фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати та Примітки до річної 

фінансової звітності. Баланс надає інформацію про необоротні активи 

природоохоронного призначення, запаси екологічно безпечної сировини, 

матеріалів, товарів, екологічні зобов'язання, стан розрахунків за екологічними 

податками і зборами, екологічні капітальні вкладення, інвестиції в 

природоохоронну сферу та ін. Звіт про фінансові результати надає користувачам 
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повну, правдиву, неупереджену інформацію про екологічні доходи і витрати, 

прибутки та збитки від екологічної діяльності підприємства.  

Примітки до річної фінансової звітності містять пояснення щодо екологічних 

показників інших фінансових звітів. У них детально викладено інформацію про 

права користування природними ресурсами, капітальні витрати на поліпшення 

земель, природні ресурси, біологічні активи та ін. На обсяг даних про екологічну 

діяльність підприємств, наведених у примітках до річної фінансової звітності, 

впливають такі чинники, як вид економічної діяльності підприємства та вимоги 

чинного законодавства щодо розкриття у звітності інформації природоохоронного 

призначення.  

Вагомим недоліком існуючих форм звітності є відсутність окремих розділів 

або статей щодо екологічних показників діяльності підприємств. Інформація про 

виробництво та реалізацію екологічних товарів і послуг, запровадження екологічно 

чистих технологій, зменшення та попередження забруднення довкілля шкідливими 

речовинами, утворення та утилізацію відходів, виконання екологічних зобов'язань 

перед суспільством міститься лише у складі інших показників фінансової звітності 

або не розкривається взагалі. Це зменшує ступінь довіри суспільства до 

екологічного підприємництва в Україні, а також рівень екологічної свідомості 

підприємців. Крім того, недосконалість податкового законодавства в частині 

визначення штрафів за недотримання екологічних норм і стандартів ведення 

бізнесу призводить до значних викривлень у звітності та небажання 

запроваджувати дорогі екологічні технології. Не менш значущою проблемою є 

великі обсяги інвестування в розвиток «зеленого» бізнесу та незацікавленість 

суб'єктів господарювання в реалізації екологічних проєктів [100]. 

Вирішення проблеми відсутності екологічних показників в обов'язкових 

формах звітності можливе шляхом запровадження практики нефінансового 

звітування та розробки методики складання її екологічної частини. У європейських 

країнах нефінансову звітність складають та подають у різних формах, серед яких 

основними є: Звіт з прогресу Глобального договору ООН 

(CommunicationonProgress – СОР); Звіт зі сталого розвитку Глобальної ініціативи зі 
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звітності (GlobalReportingInitiative – GRI); інші соціальні звіти, які самостійно 

розробляються підприємствами. На вітчизняних молокопереробних підприємствах 

у зв’язку з відсутністю законодавчо чи нормативно встановлених вимог наразі 

відсутня системна підготовка нефінансових екологічних звітів. 

Компанії з високим рівнем корпоративної соціальної відповідальності 

здійснюють глибинний контроль за реалізацією екологічних ініціатив. Наприклад, 

при формуванні запиту на надання бюджету для нового інвестиційного проєкту, 

незалежно від того чи передбачається ним досягнення екологічного ефекту, 

ініціатор разом із менеджером з екологічної ефективності повинні вказати рівень 

збільшення/зменшення викидів CO2 в результаті реалізації проєкту. При цьому 

додатково здійснюється грошова оцінка потенційних штрафів у зв’язку з 

надлишковими викидами, а також зазначається, на скільки відсотків у середньому 

підвищиться/знизиться рівень викидів CO2 до та після реалізації проєкту. 

Інвестиції в інтелектуальні активи є важливим елементом діяльності 

молокопереробних підприємств. Нематеріальні активи формують конкурентні 

переваги, оскільки програмне забезпечення, з використанням якого здійснюється 

обслуговування логістичних, бухгалтерських, контролінгових, індустріальних та 

інших процесів, визначають швидкість реакції підприємств на зовнішні зміни, 

точність прогнозування, впливають на рішення менеджменту в тих чи інших 

ситуаціях. 

Спектр нематеріальних активів на молокопереробних підприємствах не 

обмежується програмним забезпеченням (хоча це найбільш значущий елемент) і 

включає також спеціальні дозволи та права на використання природних ресурсів (в 

першу чергу це стосується земельних ресурсів), авторські права на рекламні 

ролики, права на об’єкти промислової власності, комерційні об’єкти, у тому числі 

торгові марки. 

У контексті ролі контролінгу інвестиційної діяльності в рамках проєктів, що 

передбачають формування нематеріальних активів, важливо підкреслити 

необхідність тісної співпраці між інвестиційним контролером та іншими 

контролерами. Наприклад, інвестиції в маркетингові ролики, торгові марки 
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здійснюються з маркетингового бюджету, відповідно і базовий контроль за 

витрачанням коштів здійснює контролер маркетингових витрат. Спеціальні права 

користування, а також різні види програмного забезпечення закуповуються з 

бюджету фіксованих витрат, відповідно базовий контролінг даного виду витрат 

здійснює контролер фіксованих витрат. 

Основним завданням контролінгу інвестиційної діяльності при реалізації 

проєктів, пов’язаних із формуванням нематеріальних активів, є чіткий розподіл 

обов’язків між інвестиційним та іншими контролерами, оскільки кінцевий звіт про 

використання коштів у межах інвестиційних потоків включатиме всі види 

інвестиційної діяльності, тому за звітні показники відповідатиме інвестиційний 

контролер. 

Узагальнений перелік нематеріальних активів молокопереробних 

підприємств містить такі види активів: 

- спеціальні права на користування земельними ділянками (наявні в 

більшості вітчизняних виробничих молокопереробних підприємств, земельні 

ділянки яких перебувають у повноправній власності); 

- ліцензії на використання програмного забезпечення для обслуговування 

бухгалтерських процесів (в основному програми «1С: Підприємство» та САП) – 

наразі найдорожчий елемент нематеріальних активів молокопереробних 

підприємств. Для оцінки доцільності інвестування у програмне забезпечення 

зазвичай здійснюються порівняльний аналіз і розрахунок чистої приведеної 

вартості очікуваних вигід – порівнюється очікуваний прибуток підприємства за 

умови інвестування в нове програмне забезпечення та у випадку відмови від 

реалізації потенційного проєкту. При цьому у процесі розрахунків інвестиційний 

контролер тісно взаємодіє з менеджером з інформаційних технологій; 

- ліцензії на інші види програмного забезпечення (для обслуговування 

логістичних, юридичних, контролінгових та інших процесів); 

- маркетингові ролики (доволі дорогі активи для підприємств, що 

здійснюють активні інвестиції в рекламу); 
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- авторське право на торгові знаки та бренди – для локальних підприємств 

це значна стаття інвестиційних витрат. Натомість міжнародні компанії та групи 

компаній («Данон», «Лакталіс») здійснюють оплату за використання міжнародних 

брендів у вигляді роялті на материнську компанію, що не приводить до формування 

нематеріальних активів; 

- права на об’єкти промислової власності та інші права на нематеріальні 

активи. 

Роль інвестиційного контролера при реалізації проєктів, що передбачають 

формування нематеріальних активів, перш за все полягає в адекватному оцінюванні 

коректності формування бюджету грошових витрат. Також інвестиційний 

контролер оцінює економічну ефективність здійснюваних інвестицій і контролює 

використання коштів на всіх стадіях інвестиційного процесу. По факту реалізації 

проєкту завдання інвестиційного контролера полягає в моніторингу відповідності 

досягнутого економічного ефекту первинно заявленим показникам економічної 

ефективності. 

Для оцінки ефективності реалізації проєктів, пов’язаних із формуванням 

нематеріальних активів, зазвичай використовуються стандартні інструменти 

оцінки економічної ефективності: чиста приведена вартість та період окупності. 

Отже, в контексті контролінгу соціальних, екологічних інвестицій, а також 

інвестицій у нематеріальні та інші види активів важливою є тісна взаємодія між 

інвестиційним і фінансовими контролерами інших напрямів, у результаті чого, з 

одного боку, підприємство досягне стратегічних цілей за кожним із напрямів 

інвестування, а з іншого − існуватиме чіткий розподіл відповідальності щодо 

фінансового контролю за даними видами інвестицій. 
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2.4 Висновки до розділу 2 

 

1. Сьогодні вітчизняні молокопереробні підприємства здійснюють активну 

інвестиційну діяльність – нарощують виробничі потужності, виготовляють 

інноваційну продукцію. Окремий відділ контролінгу у структурі фінансового 

департаменту має лише третина найбільших підприємств. Головним завданням 

працівників цього відділу є планування, контроль за фінансовими показниками 

діяльності підприємства, у тому числі інвестиційними проєктами. У складі 

фінансового департаменту на деяких із розглянутих підприємств є окрема посада 

інвестиційного контролера, який відповідає за здійснення заходів щодо 

оперативного та частини заходів щодо стратегічного контролінгу інвестиційної 

діяльності. 

2. В Україні багато великих гравців ринку молокопереробки належать до 

складу міжнародних корпорацій. Як свідчить практика, материнські компанії 

значною мірою впливають на локальні (зокрема українські) підрозділи, що має як 

позитивні, так і негативні наслідки в контексті реалізації інвестиційної діяльності, 

прийняття рішення щодо фінансування та здійснення контролінгу інвестиційної 

діяльності загалом. 

3. Алгоритм погодження інвестиційних проєктів на молокопереробних 

підприємствах в основному передбачає розрахунок дисконтованих грошових 

потоків у результаті реалізації інвестиційного проєкту (для проєктів щодо запуску 

новинок і досягнення економічного ефекту), оцінку його вартості на основі 

попередніх комерційних пропозицій від постачальників, розрахунок економічних 

параметрів (чиста приведена вартість, період окупності), погодження фінансування 

з керівництвом. 

4. Одним з ефективних форматів оперативного контролінгу інвестиційної 

діяльності є організація щомісячних комітетів з інвестування на молокопереробних 

підприємствах. З урахуванням багатоаспектності кожного з процесів у межах 

інвестиційної діяльності регламентація трудової діяльності працівників, 

безпосередньо задіяних у реалізації інвестиційних проєктів, приводить до 
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систематизації їх дій, забезпечує підґрунтя для вчасної та якісної реалізації всіх 

етапів проєктів. Роль інвестиційного контролера в цьому аспекті полягає в тому, 

щоб побудувати чітку схему взаємозв’язків між різними функціями підприємства 

на всіх етапах реалізації інвестиційних проєктів та ідентифікувати ті регламенти, 

які регулюватимуть відповідні процеси на кожному з цих етапів. На практиці 

частина обов’язкових процедур, передбачених у рамках регламентації трудових 

процесів, успішно виконується за допомогою спеціального програмного 

забезпечення. 

5. Чітка формалізація процесів, пов’язаних із реалізацією інвестиційних 

проєктів, дозволяє оптимізувати процес їх відбору, а при якісній організації − 

пришвидшити їх виконання, мінімізувати ризики, а також розмежувати 

відповідальність між працівниками підприємства.  

6. Виконані розрахунки щодо оцінки ефективності контролінгу інвестиційної 

діяльності на вітчизняних молокопереробних підприємствах засвідчили, що на 

великих підприємствах, де є багато інвестиційних проєктів, які можна 

ідентифікувати як інноваційні та оптимізаційні, доцільно створювати новий 

підрозділ, відповідальний за впровадження контролінгу інвестиційної діяльності, 

оскільки економічна ефективність у результаті цього є високою. Для підприємств, 

які не надто активно здійснюють інвестиції, створення відділу або залучення 

персоналу, що здійснюватиме впровадження контролінгу інвестиційної діяльності, 

може бути недоцільним. Встановлено взаємозв’язок між способом організації 

здійснення контролінгу інвестиційної діяльності на молокопереробних 

підприємствах залежно від їх розміру та ареалу продажу готової продукції: 

збільшення розміру підприємства та ареалу продажу готової продукції (до 

національного рівня) прямо впливає на чисельність підрозділу, відповідального за 

здійснення контролінгу інвестиційної діяльності. Запропоновано узагальнену 

схему організації контролінгу інвестиційної діяльності для великих 

молокопереробних підприємств. 

7. Щодо контролінгу соціальних й екологічних інвестицій, то важливою є 

тісна взаємодія між інвестиційним і фінансовими контролерами інших напрямів, у 
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результаті чого, з одного боку, підприємство зможе досягти стратегічних цілей за 

кожним із напрямів інвестування, а з іншого − існуватиме чіткий розподіл 

відповідальності за цими видами інвестицій і підвищиться рівень управлінського 

обліку та звітності. 

Основні результати дослідження, викладені у другому розділі, опубліковано 

в роботах [52; 53; 78; 79; 81; 83-86; 200]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1 Удосконалення процесів оперативного контролінгу інвестиційної 

діяльності на молокопереробних підприємствах 

 

Зростання економічної активності в Україні та на підприємствах 

молокопереробної галузі зокрема потребує ефективного управління капітальними 

інвестиціями. Практика діяльності вітчизняних молокопереробних підприємств 

свідчить, що ефективність інвестиційних вкладень часто не відповідає 

очікуванням. У першу чергу це відбувається через недосконалість контролінгу 

інвестиційної діяльності на всіх етапах інвестиційного процесу, що призводить до 

ситуації, коли кошти молокопереробних підприємств використовуються 

неефективно, тому що вкладаються у проєкти, які не приносять економічної вигоди 

або більше – не відповідають потребам акціонерів і стейкхолдерів. 

Удосконалення процесів оперативного контролінгу інвестиційної діяльності 

є важливим на кожному етапі інвестиційної діяльності: 

- етап бюджетування є значущим з точки зору коректності розрахунку 

планового економічного ефекту від реалізації проєктів (таким чином кошти 

підприємства направляються лише на економічно доцільні проєкти), а також 

визначення коректного обсягу бюджету під кожний із проєктів (що дає змогу 

коректно оцінити необхідний рівень фінансування та нівелювати ризик 

нераціонального і нецільового використання коштів); 

- активна роль інвестиційного контролера у процесі прогнозування 

грошових потоків унаслідок реалізації інвестиційних активностей та оцінки 

очікуваного рівня зростання виробництва та прибутку підприємства дає змогу 

адекватно оцінити необхідний обсяг фінансування для проєктів (а отже, поліпшити 
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управління ліквідністю підприємства) та побудувати коректні фінансові прогнози 

(обсяги виробництва, продажів, прибутку, амортизації); 

- у процесі інвестиційної фази функції інвестиційного контролера 

передбачають контроль за фактичною реалізацією проєктів, що уможливлює 

ефективне використання коштів підприємства, а саме їх спрямування лише на 

цільові активності в межах проєктів, а також вчасне виявлення ризиків 

потенційного зростання бюджету. У кінцевому результаті, при зваженому 

здійсненні контролінгу інвестиційної діяльності під час інвестиційної фази, якість 

проєктного менеджменту сягає високого рівня, що гарантує вчасну, повноцінну 

реалізацію інвестиційних проєктів у межах затвердженого бюджету; 

- постінвестиційна фаза фактично відсутня сьогодні навіть на тих 

молокопереробних підприємствах, які досягли високого рівня контролінгу 

інвестиційної діяльності на передінвестиційній та інвестиційній фазах. 

Упровадження пост-контролінгу інвестиційної діяльності приводить до 

накопичення бази знань щодо реалізації інвестиційних проєктів, що дозволяє більш 

якісно здійснювати планування, управління та контроль за майбутніми проєктами, 

швидко і цілісно оцінювати потенційні ризики та можливості при реалізації 

проєктів. 

Проаналізовано поточний стан контролінгу інвестиційної діяльності на 

вітчизняних молокопереробних підприємствах, а також досвід упровадження 

кращих практик контролінгу інвестиційної діяльності на тих із них, де 

інвестиційному контролінгу приділяється значна увага (в основному це стосується 

підрозділів міжнародних корпорацій). З урахуванням одержаних результатів 

запропоновано конкретні шляхи вдосконалення контролінгу інвестиційної 

діяльності на кожному з етапів інвестиційної діяльності. 

Перелік процесів інвестиційної діяльності на передінвестиційній фазі із 

запропонованими до використання методами контролінгу інвестиційної діяльності 

наведено в табл. 3.1. За кожним із рекомендованих інструментів у додатках Л, М, 

Н, П, Р, С, Т наведено зразки документів, які можуть використовуватися при 

практичному здійсненні контролінгових активностей. 
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Таблиця 3.1 − Рекомендовані методи контролінгу інвестиційної діяльності 

молокопереробних підприємств на передінвестиційній фазі 
Процес інвестиційної діяльності Методи  
Формалізація класифікації 
інвестиційних проєктів і 
фіксація механізму планування 
та погодження кожного з їх 
видів  

- система планування, інформування та контролю; 
- облік результатів; 
- портфоліо-аналіз 

Розрахунок бюджету 
інвестиційного проєкту 

- розрахунок та прогноз витрат; 
- розробка програм зниження/оптимізації витрат; 
- аналіз життєвого циклу, вартості, робочого часу 

Розрахунок параметрів 
економічної ефективності 
проєкту 

- розрахунок та прогноз витрат; 
- розробка системи показників; 
- розрахунок показників економічної ефективності 
інвестицій; 
- аналіз беззбитковості; 
- розробка програм зниження/оптимізації витрат; 
- управління результатами; 
- побудова сценаріїв 

Прийняття рішення щодо 
реалізації інвестиційного 
проєкту 

- звітність щодо результатів функціонування 
підприємства; 
- система планування, інформування та контролю; 
- портфоліо-аналіз; 
- управління результатами 

Джерело: складено автором. 

 

Коректний підхід до класифікації інвестиційних проєктів на підприємстві 

забезпечує ефективне здійснення проєктного управління, оскільки в такому 

випадку застосовуються індивідуальні підходи до бюджетування, розрахунку 

економічних параметрів для кожного виду проєктів. 

З урахуванням практичного досвіду, пов’язаного з виділенням фінансування 

керівництвом молокопереробних підприємств, пропонується класифікувати 

інвестиційні проєкти на основі двох параметрів: масштаб (малий, середній, 

великий) і природа (проєкти щодо зростання, капітального ремонту і модернізації, 

продуктивності, ІТ-проєкти). 

Визначення меж для класифікації масштабу проєкту має бути засноване на 

принципах погодження фінансування під проєкт. Доцільно використати такий 

підхід: під фінансування малого проєкту достатньо одержати погодження 

виконавчого (генерального) директора компанії; під фінансування середнього –
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ради директорів, а для міжнародних компаній – керівництва регіону (зони); під 

фінансування великого – погодження акціонерів, а для міжнародних компаній − 

керівництва штаб-квартири. Наприклад, у компанії «Данон» малими вважаються 

проєкти до 100 тис. євро, середніми – від 100 тис. до 5 млн, великими – більше 

5 млн євро. 

Класифікація за параметром природи інвестиційного проєкту має 

ґрунтуватися на економічному результаті його реалізації. Пропонується 

класифікувати на:  

- проєкти зростання − приводять до збільшення виробничих потужностей 

підприємства або запуску інновацій;  

- проєкти продуктивності − дозволяють досягти значного економічного 

ефекту;  

- проєкти сталого функціонування − капітальний ремонт, модернізація, 

проєкти з екологічною спрямованістю, проєкти щодо підвищення якості кінцевої 

продукції, підвищення рівня безпеки на підприємстві, які не приносять явного 

економічного ефекту, але відмова від них може мати суттєві негативні наслідки для 

підприємства; 

- ІТ-проєкти. 

Типологія проєктів і принцип погодження фінансування на кожен із їх видів 

мають бути зафіксовані у процедурі з управління інвестиційною діяльністю. 

Інвестиційний контролер повинен надавати консультаційну підтримку стосовно 

типологізації кожного з проєктів та необхідного переліку погоджувачів під кожен 

із проєктів їх ініціаторам. 

Досвід реалізації інвестиційних проєктів на вітчизняних молокопереробних 

підприємствах свідчить про те, що часто кошти використовуються нераціонально. 

Наприклад, виробничий відділ може ініціювати капітальний ремонт обладнання 

при тому, що відділ маркетингу планує закриття продукції, яка виготовляється на 

відповідній виробничій лінії через декілька місяців; або ІТ-департамент може 

ініціювати закупівлю нового програмного забезпечення для кишенькових 

персональних комп’ютерів торгового персоналу підприємства при тому, що таке 
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програмне забезпечення не відповідає існуючим на підприємстві бізнес-процесам. 

У будь-якому випадку з метою подолання розбіжностей між напрямами 

фінансування та реальними потребами бізнесу роль інвестиційного контролера 

полягає в адекватній оцінці відповідності ініційованих проєктів стратегічному 

плану підприємства та поточним операційним потребам. 

При бюджетуванні інвестиційних проєктів пропонується використовувати 

програмно-цільовий підхід. Сьогодні на багатьох підприємствах інвестиційний 

бюджет погоджується на рік, і при цьому його обсяг не залежить від реальних 

інвестиційних потреб підприємства, що призводить до таких негативних наслідків: 

- реалізація проєктів без ґрунтовної підготовки технічного завдання; 

- невідповідність між проєктами, які реалізуються, та потребами 

підприємства; 

- нецільове використання інвестиційних ресурсів; 

- високий рівень платежів в останні місяці та дні року, коли розпорядники 

коштів прагнуть використати наявний бюджет, що має наслідком фінансові ризики 

(у випадку здійснення передоплати є ризик невиконання підрядником взятих на 

себе зобов’язань) та значне навантаження на казначейство компанії, яке змушене 

шукати додаткове фінансування значних одномоментних витрат. 

Бюджетування інвестиційних витрат має здійснюватися за програмно-

цільовим методом: на підставі стратегічного плану підприємства на 3-5 років має 

формуватися набір проєктів, які мають бути здійснені або розпочаті в поточному 

році. При цьому завданням ініціатора проєкту (розпорядника коштів) є коректний 

прогноз термінів виконання робіт за проєктом і строків проведення платежів, 

фіксація їх у паспорті проєкту. Водночас виділений бюджет не підлягає обнулінню 

наприкінці року, а переходить, у випадку невикористання, на наступний рік. Якщо 

у випадку виконання всього спектру робіт, передбачених проєктом, виникає 

економія бюджету (фактична вартість активів, робіт, послуг менша, ніж 

забюджетована), то вона не спрямовується на закупівлю додаткових активів, які не 

мають відношення до відповідного проєкту, а визнається як ощада і при цьому 

проєкт вважається завершеним. Такий підхід забезпечує нівелювання нецільового 
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використання коштів, вчасну реалізацію проєктів і гарантує розпорядникам коштів 

наявність необхідного фінансування незалежно від термінів завершення проєкту. 

Важливим аспектом бюджетування інвестиційного проєкту є підготовка 

технічного завдання, яка має здійснюватися до моменту погодження фінансування, 

оскільки лише за наявності такого завдання можна отримати адекватні комерційні 

пропозиції від потенційних постачальників і точно оцінити очікуваний бюджет 

проєкту. Роль інвестиційного контролера полягає в тому, щоб донести до 

ініціаторів інвестиційних проєктів необхідність підготовки технічного завдання до 

моменту подання на погодження фінансування (що, відповідно, має бути 

зафіксовано у процедурі з управління інвестиціями), а також у перевірці наявності 

технічного завдання перед поданням запиту на фінансування. При цьому 

рекомендується, щоб технічне завдання було попередньо погоджене проєктним 

менеджером або головним інженером підприємства. Щодо середніх і великих 

проєктів, то з метою більш якісної підготовки технічного завдання пропонується як 

один з етапів передбачити погодження технічного завдання з експертною 

організацією, яка має досвід реалізації аналогічних проєктів. Незважаючи на 

додаткові витрати, які виникнуть у зв’язку із залученням зовнішніх експертів, ті 

вдосконалення, які можуть бути запропоновані до первинного технічного завдання, 

часто дозволяють суттєво зменшити обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації проєкту, що може в рази перевищувати обсяг витрат на консультаційні 

послуги. 

Такий підхід дасть змогу точно спрогнозувати та мінімізувати обсяг бюджету 

проєкту, а також скоротити термін його виконання після погодження фінансування. 

При формуванні кінцевого бюджету проєкту інвестиційний контролер разом 

із проєктним лідером мають урахувати: 

- попередні комерційні пропозиції на обладнання, роботи, послуги, 

відповідно до технічного завдання; 

- характер обладнання, робіт, послуг, які закуповуються, у першу чергу з 

точки зору залежності кінцевої ціни від курсу гривні до іноземних валют (у випадку 

імпортного походження закуповуваних активів або послуг). Кінцевий бюджет має 
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формуватися виходячи з очікуваної гривневої вартості на момент отримання 

(оплати) імпортованого обладнання / послуг. Прогнозний курс має визначатися 

процедурою з управління інвестиціями – зазвичай це курс, який надається відділом 

фінансового планування; 

- сучасний підхід до проєктного менеджменту, згідно з яким формується 

резерв на непередбачувані витрати в межах відповідного проєкту. Величина 

резерву (% до попередньої вартості проєкту) має визначатися внутрішньою 

політикою щодо проєктного менеджменту. 

Таким чином, інвестиційний контролер на етапі перевірки запиту на 

фінансування повинен здійснювати оцінку не тільки наявності технічного завдання 

та комерційних пропозицій, але й урахування проєктним менеджером ризиків щодо 

збільшення вартості проєкту у зв’язку зі зростанням курсу та резерву на 

непередбачувані витрати. 

Проєкти зростання та продуктивності передбачають досягнення 

економічного ефекту в результаті їх реалізації. Сьогодні вітчизняні 

молокопереробні підприємства при прогнозуванні вхідних параметрів щодо 

проєктів зростання та продуктивності часто не враховують зовнішні та внутрішні 

чинники й обмеження, що значною мірою впливають на кінцеві фактичні 

економічні показники підприємства після реалізації проєктів, а саме: 

- завищення очікувань щодо збільшення обсягу продажів готової продукції 

через невідповідність планових обсягів поточному стану ринку та потенціалу його 

зростання. Наприклад, ретроспективний аналіз засвідчив, що при плануванні 

одного з проєктів на вітчизняному молокопереробному підприємстві плановий 

обсяг продукції сягав 70% від загального обсягу сегменту ринку при тому, що 

конкуренція в цьому сегменті є значною; 

- завищення очікувань щодо планової економії для проєктів 

продуктивності через неврахування потенційної зміни ціни на сировину, паливо, 

енергію (газ), електрику. 

У процесі розрахунку економічної ефективності інвестиційних проєктів роль 

інвестиційного контролера є вирішальною при зведенні всіх вхідних параметрів 
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проєкту, координації обміну інформацією між різними підрозділами підприємства, 

одержанні фінальних розрахунків чистої приведеної вартості та періоду окупності 

проєкту. Конкретні напрями впливу та дій інвестиційного контролера під час збору 

вхідної інформації для розрахунку економічної привабливості інвестиційних 

проєктів полягають у такому: 

- перевірка адекватності планового обсягу продажів – через отримання 

підтвердження у відділі планування (у контексті сумірності планового обсягу 

продажів новинок із розміром сегменту ринку) та відділу продажів (у контексті 

можливостей щодо розміщення новинок на полицях магазинів і дистрибуції у 

точки продажу); 

- перевірка коректності вхідних цін продажу на новинки – через отримання 

підтвердження відділу продажів і маркетингу (щодо сумірності ціни на новинки з 

відповідними цінами на існуючі аналоги); 

- одержання підтвердження коректності вхідних параметрів структури 

витрат на новинки від відділу з розробки (щодо коректності формули та списку 

матеріалів для продукту); відділу постачання (щодо коректності оцінки вартості 

матеріалів, які входять до складу новинок); колег із відділу контролінгу (щодо 

коректності оцінки витрат на виробництво та просування новинок); 

- перевірка коректності вхідної фінансової інформації з точки зору 

інкрементності, оскільки при розрахунку економічної ефективності планових 

проєктів мають ураховуватися лише доходи та витрати, що виникатимуть у зв’язку 

з реалізацією проєкту (наприклад, при розрахунку витрат на виробництво має 

враховуватися лише амортизація, що виникне у зв’язку з введенням в експлуатацію 

основних засобів, закуплених у межах проєкту. При цьому амортизація поточних 

активів не повинна враховуватися, оскільки амортизаційні відрахування поточних 

активів існуватимуть незалежно від того, буде реалізовуватися новий проєкт чи ні. 

У той же час інвестиційний контролер зобов’язаний перевірити врахування 

«канібалізації» новинками існуючих продуктів компанії, бо якщо в результаті 

запуску новинок обсяг продажу поточних продуктів зменшиться, то таке зниження 

доходів і прибутку має бути враховано в економічних розрахунках). 
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Сьогодні при прийнятті рішення щодо реалізації інвестиційних проєктів 

зростання та прибутковості на більшості вітчизняних молокопереробних 

підприємств ураховують значення параметра періоду окупності проєкту. Такий 

підхід є застарілим, оскільки не бере до уваги потенційних ризиків й 

унеможливлює адекватне ранжування проєктів за пріоритетністю. При прийнятті 

рішення щодо подання запиту на фінансування проєкту доцільно не лише 

розраховувати NPV, IRR, але і здійснювати імітаційне моделювання одного з 

параметрів (NPV або дисконтований період окупності) на предмет чутливості 

економічних параметрів проєкту при зміні базових вхідних показників (очікуваний 

обсяг продажів, курс, ціни на сировину та матеріали). Приклад імітаційного 

моделювання конкретного інвестиційного проєкту наведено в додатку С. 

Реалізація інвестиційних проєктів має наслідком зміну економічних 

показників підприємства: прибутковість може зростати, підвищення складності 

промислових процесів може призвести до одночасного зростання виробничих 

витрат на одиницю продукції, запуск новинок у новозбудованих цехах може 

спричинити суттєвий перерозподіл фіксованих виробничих витрат з одних 

продуктів на інші – усе це значною мірою впливає на весь персонал підприємства. 

У багатьох міжнародних і вітчизняних молокопереробних компаніях існує 

практика встановлення індивідуальних цілей для всіх працівників, при цьому такі 

цілі часто виражаються економічними показниками (наприклад, для менеджера з 

маркетингу мета може виражатися прибутковістю бренду, за який він відповідає). 

При розрахунку економічного ефекту від реалізації інвестиційних проєктів 

інвестиційний контролер зобов’язаний здійснювати своєчасну комунікацію щодо 

впливу проєкту на економічні показники компанії та продуктів, що випускаються, 

з тим, щоб це знаходило своєчасне відображення в індивідуальних цілях персоналу. 

Наприклад, у випадку запуску нової виробничої лінії доцільно встановлювати 

індивідуальну мету проєктному менеджеру, яка полягатиме у своєчасності запуску 

лінії. Маркетинг-менеджеру можна встановити індивідуальну мету щодо 

своєчасності підготовки до запуску новинки на відповідній лінії, але при цьому 

переглянути мету щодо прибутковості бренду, за який він несе відповідальність, 
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оскільки можливі ситуації, коли запуск новинок у результаті реалізації 

інвестиційного проєкту матиме позитивний вплив на прибутковість компанії 

загалом, однак призведе до зменшення середньої прибутковості конкретного 

бренду. 

Реалізація інвестиційних проєктів у будь-якому випадку припускає 

одержання необхідних погоджень (залежно від масштабу та природи проєкту) від 

керівництва компанії. Таке погодження недостатньо здійснювати усно або через 

електронну пошту (як це відбувається на деяких молокопереробних 

підприємствах), оскільки в такому випадку є суттєвий ризик майбутньої втрати 

важливої інформації, яка стосується проєкту. Погодження бюджету для 

фінансування інвестиційного проєкту має передбачати: 

- наявність погодженого технічного завдання та попередніх комерційних 

пропозицій; 

- підготовлений паспорт проєкту з розрахунком економічної ефективності 

та здійсненим імітаційним моделюванням для проєктів зростання і продуктивності; 

- інформаційну базу, де кожен погоджувач зобов’язаний підтвердити свою 

згоду щодо реалізації проєкту, з одночасною можливістю збереження проєктної 

документації. При цьому пропонується, щоб перелік погоджувачів обов’язково 

включав фінансового директора, інвестиційного контролера, директора із 

закупівель, індустріального директора та виконавчого (генерального) директора. 

Як приклад можна використовувати програмне забезпечення «1С: Документообіг». 

У міжнародних компаніях розроблені власні програмні рішення для таких цілей. 

Одержання погодження означає можливість переходу до інвестиційної фази 

проєкту. Згідно з кращими практиками проєктного менеджменту проєктний лідер 

веде облік перевірочного листа (додаток Т), маючи можливість відстежувати 

дотримання всіх етапів процедури управління інвестиційною діяльністю у процесі 

підготовки та затвердження фінансування для конкретних інвестиційних проєктів. 

Інвестиційний контролер може спільно з проєктним лідером перевіряти та 

відстежувати дотримання процедурних аспектів відповідно до перевірочного 

листа. 
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Перелік процесів інвестиційної діяльності на інвестиційній фазі та 

запропоновані до використання методи контролінгу інвестиційної діяльності 

наведено в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 − Рекомендовані методи контролінгу інвестиційної діяльності 

молокопереробних підприємств на інвестиційній фазі 
Процес інвестиційної діяльності Методи 

Контрактування робіт - звітність; 
- планування, інформування та контроль; 
- розробка програм зниження/оптимізації витрат 

Формалізація замовлення за 
договорами 

- звітність; 
- облік результатів; 
- контроль результатів 

Ведення реєстру оприбуткування 
основних засобів 

- звітність; 
- облік результатів; 
- контроль результатів 

Ведення реєстру проєктів - звітність; 
- планування, інформування та контроль; 
- облік результатів 

Моніторинг використання активів - звітність; 
- розрахунок показників економічної ефективності; 
- розробка програм зниження/оптимізації витрат; 
- аналіз життєвого циклу, вартості, робочого часу; 
- управління результатами 

Моніторинг відповідності 
використання бюджету проєкту 

- облік результатів; 
- управління результатами; 
- контроль результатів 

Джерело: складено автором. 

Сучасна практика здійснення контролінгу інвестиційної діяльності на 

молокопереробних підприємствах свідчить про те, що на етапі контрактування 

інвестиційний контролер, у кращому випадку, виконує лише перевірку того, чи 

кумулятивна сума контрактів за проєктом не перевищує бюджет. Удосконалення 

цього процесу полягає в такому: 

1) інвестиційний контролер має відігравати активну консультаційну роль 

стосовно форми фінансування проєкту. Якщо можливі такі варіанти, як 

фінансовий, операційний лізинг або використання вживаних ліній інших 

підприємств (це особливо актуально для міжнародних молокопереробних 

підприємств, які мають підрозділи не тільки в Україні, але і в інших країнах 

Європи), то інвестиційний контролер повинен розглянути економічну доцільність 
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кожного з варіантів та скласти аналітичну записку для проєктного менеджера, який 

прийматиме фінальне рішення щодо форми фінансування; 

2) у процесі погодження контрактів роль інвестиційного контролера полягає 

в перевірці відповідності типу робіт переліку, зазначеному в паспорті проєкту 

(задля нівелювання ризиків нецільового використання коштів); 

3) ще однією функцією інвестиційного контролера на етапі перевірки 

контрактів є не тільки контроль за неперевищенням суми контрактних зобов’язань 

загального бюджету проєкту, але і додаткова звірка на предмет відповідності 

фінальної контрактної ціни і вартостей, зазначених при формуванні первинного 

бюджету проєкту. 

Сьогодні при виконанні інвестиційних проєктів небагато молокопереробних 

підприємств формалізують замовлення постачальникам обладнання та послуг. З 

точки зору контролінгу інвестиційної діяльності формалізація замовлень дозволяє 

інвестиційному контролеру більш точно контролювати та прогнозувати 

оприбуткування основних засобів, робіт, послуг, пов’язаних із реалізацією проєкту. 

Формалізація замовлення може здійснюватися програмними засобами («1С: 

Підприємство» або SAP), при цьому в ньому зазначаються постачальник, сума, 

контракт, проєкт і номенклатура. Сума всіх замовлень не може перевищувати 

загальної вартості контракту. З юридичної точки зору наявність замовлення 

забезпечує формальні докази для співставлення поставлених товарів, робіт, послуг 

із зазначеними. 

Пропонується ведення реєстру оприбуткованих основних засобів, робіт, 

послуг, який є одним з елементів контролінгу інвестиційної діяльності. У такий 

спосіб інвестиційний контролер може чітко прогнозувати платежі за проєктами та 

розраховувати поточний відсоток готовності проєкту. На етапі контролю він має 

змогу перевіряти відповідність природи інвестиційних витрат положенням 

бухгалтерського обліку. Водночас такий контроль дозволяє виявити ситуації, коли 

для реалізації проєкту використовуються запасні частини, що знаходилися на 

складських резервах. Це, у свою чергу, уможливлює ідентифікацію економії 
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бюджету проєкту, оскільки за ті запасні частини, які знаходилися на складському 

резерві, не потрібно здійснювати оплату контрагентам. 

Також однією перевагою ведення вищезазначеного реєстру є той факт, що 

інвестиційний контролер має можливість відстежувати валютну кредиторську 

заборгованість, таким чином здійснюючи коректне прогнозування та визнання 

капіталізації курсових різниць, які виникають при переоцінці цієї заборгованості. 

Завдяки такому моніторингу інвестиційний контролер може також своєчасно 

виявляти ризики відставання проєкту від першочергово затверджених термінів та 

ініціювати проведення необхідних коригуючих дій. 

Ще одним елементом контролінгу інвестиційної діяльності є контроль за 

своєчасністю оплати постачальникам обладнання, робіт, послуг. Ведення реєстру 

оприбуткованих основних засобів, робіт, послуг дозволяє чітко спрогнозувати 

очікувані дати платежів за договірними зобов’язаннями. Пропонується, щоб 

інвестиційний контролер надавав інформацію казначейству компанії з метою 

чіткого планування фінансування для здійснення інвестиційної оплати. 

У межах удосконалення контролінгу інвестиційної діяльності на 

молокопереробних підприємствах з урахуванням вищезазначених елементів та 

необхідності формалізації етапів, пов’язаних із його безпосереднім здійсненням, 

пропонується використовувати програмне забезпечення Microsoft Excel для 

здійснення моніторингу та контролю за інвестиційними проєктами − від 

затвердження бюджету до кінцевих платежів контрагентам і закриття проєктів. 

У реєстрі пропонується фіксувати такі дії: 

1) затвердження бюджету на проєкт; 

2) підписання контрактів; 

3) формування замовлення; 

4) оприбуткування товарів, робіт або послуг; 

5) виписка рахунку на оплату контрагентами; 

6) капіталізація курсових різниць по валютній кредиторській 

заборгованості; 

7) передача запасних частин у монтаж із резервних складів; 
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8) платежі за зобов’язаннями; 

9) закриття залишків бюджету проєкту. 

Використовуючи цей файл, інвестиційний контролер має можливість 

перевірити, чи не перевищують суми контрактів загальної суми відповідного 

бюджету, чи не перевищує сума замовлень загальної суми контракту, а також чи 

сума оприбуткувань і платежів відповідає первинному замовленню. Усе це 

дозволяє коректно спрогнозувати момент введення проєкту в експлуатацію та 

платежі по ньому, виявити потребу в додатковому фінансуванні. 

Завершальним етапом перед експлуатаційною фазою інвестиційного проєкту 

є введення в експлуатацію основних засобів. На цьому етапі інвестиційний 

контролер має відігравати проактивну роль, оскільки несвоєчасне введення в 

експлуатацію основних засобів матиме наслідком невизнання амортизації за 

відповідний період (що спричинить переплату податку на прибуток), а також 

юридичні ризики при виявленні фіскальними органами факту, що відбувався 

комерційний випуск за відсутності введення відповідного обладнання в 

експлуатацію. Як свідчить практика, у міжнародних представництвах 

молокопереробних підприємств працівники виробничих підрозділів часто 

відстрочують процес введення основних засобів в експлуатацію, тому що таким 

чином не відбувається визнання амортизації, яка є складовою виробничих витрат, 

мінімізація яких, у свою чергу, є метою індустріального менеджменту. 

Важливою функцією інвестиційного контролера є моніторинг одержання 

максимальної економічної вигоди від використання поточних активів підприємства 

та рекомендації менеджменту щодо доцільності перспективного використання або 

продажу активів, що не генерують необхідної економічної вигоди.  

Одним із головних завдань інвестиційного контролера є моніторинг 

відповідності природи інвестиційних витрат і напрямів інвестування, передбачених 

у бюджеті проєкту. Практика діяльності молокопереробних підприємств свідчить, 

що дуже часто якщо при реалізації інвестиційного проєкту виникає надлишок 

бюджету, то він направляється на закупівлю обладнання, виконання робіт, послуг, 

які не передбачені у первинному паспорті проєкту. Це призводить до нецільового 
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використання коштів підприємства, а також може бути предметом зловживань з 

боку працівників. Задля нівелювання ризику виникнення таких ситуацій 

інвестиційний контролер зобов’язаний здійснювати формальне закриття проєкту в 

момент, коли всі зобов’язання перед контрагентами виконані, незважаючи на те, 

виник при цьому надлишок бюджету чи ні. При цьому закриття проєкту він 

погоджує з проєктним менеджером. 

Оскільки вітчизняні молокопереробні підприємства функціонують у швидко 

мінливому зовнішньому середовищі, а також з урахуванням значної плинності 

кадрів і короткострокового характеру цілей прибутковості, сьогодні на них 

практично відсутній такий елемент, як постінвестиційний аналіз проєктів. 

Інвестиційний контролер має бути ініціатором упровадження та керувати 

процесом пост-аналізу результатів інвестиційних проєктів, який дозволяє: 

- забезпечити постійне оновлення інформації про існуючі інвестиційні 

проєкти; 

- надавати керівництву компанії довідкову інформацію про реалізацію 

інвестиційних проєктів з одночасною фіксацією їх історії, що дає змогу навчатися 

на минулих помилках при плануванні майбутніх проєктів. 

Перелік процесів інвестиційної діяльності на постінвестиційній фазі та 

запропоновані до застосування методи контролінгу інвестиційної діяльності 

наведено в табл. 3.3. За кожним з інструментів у додатках У, Ф, Ш надано зразки 

документів, які можуть використовуватися при практичному здійсненні 

контролінгових активностей. 
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Таблиця 3.3 − Рекомендовані методи контролінгу інвестиційної діяльності 

молокопереробних підприємств на постінвестиційній фазі 

Процес інвестиційної 
діяльності Методи  

Аналіз на предмет необхідності 
знецінення основних засобів 

- звітність; 
- аналіз життєвого циклу, вартості, робочого часу; 
- контроль результатів 

Інвентаризація основних 
засобів 

- звітність; 
- розробка програм зниження/оптимізації витрат; 
- аналіз життєвого циклу, вартості, робочого часу; 
- контроль результатів 

Пост-аналіз економічної 
ефективності інвестиційних 
проєктів 

- звітність щодо результатів функціонування 
підприємства; 
- розробка системи показників; 
- розрахунок показників економічної ефективності 
інвестицій; 
- розробка програм зниження/оптимізації витрат; 
- управління результатами; 
- контроль результатів 

Джерело: складено автором. 

 

В українських підрозділах міжнародних молокопереробних компаній існує 

процедура проведення тесту на знецінення основних засобів (відповідно до 

міжнародних стандартів фінансового обліку). Пропонується раз на півроку 

проводити тестування на знецінення з метою своєчасного виявлення активів, які 

генерують недостатню економічну вигоду, та прийняття рішення щодо їх 

подальшого використання або продажу. 

Процедура знецінення основних засобів на молокопереробних підприємствах 

передбачає: 

1) стосовно всіх невикористовуваних активів повне списання залишкової 

вартості в управлінському обліку; 

2) стосовно всіх виробничих ліній порівняння між залишковою вартістю 

лінії та сумою дисконтованих грошових потоків, що виникають у результаті 

виробництва та продажу готової молочної продукції. Якщо залишкова вартість 

лінії більша, ніж сума дисконтованих грошових потоків, то в обліку проводять 

залишкової вартості такої лінії в управлінському обліку до рівня, що відповідає 

сумі дисконтованих грошових потоків. 
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Проведення інвестиційним контролером процедури знецінення дає змогу: 

- виявляти та ініціювати продаж невикористовуваних активів; 

- оцінювати доцільність подальшого використання ліній, які не генерують 

достатнього економічного ефекту, ініціювати продаж або формувати запит на 

відділ маркетингу щодо необхідності розробки додаткових новинок для 

завантаження ліній, які не використовуються на повну виробничу потужність; 

- відображати справедливу вартість активів підприємства задля того, щоб 

акціонери розуміли реальну вартість компанії. 

Реальний приклад проведення процедури знецінення представлено детально 

описано в додатку У. 

Ще одним напрямом контролінгу інвестиційної діяльності є ведення обліку 

основних засобів та ініціювання щорічного проведення інвентаризації. Приклад 

аналітичної записки за результатом проведеної інвентаризації на 

молокопереробному підприємстві наведено в додатку Ф. 

Здійснення постінвестиційного аналізу рекомендується проводити шляхом: 

- переоцінки на базі фактичних даних шестимісячного строку після запуску 

проєкту в експлуатацію його економічних показників (NPV, ризики, період 

окупності) та порівняння їх із тими, які були на момент погодження фінансування 

в паспорті проєкту; 

- порівняння планових і фактичних витрат на реалізацію проєкту після 

проведення останнього платежу контрагентам у межах проєкту; 

- пропозиції заходів щодо поліпшення ситуації, які ще можуть бути вжиті з 

метою підвищення економічних параметрів проєкту; 

- виокремлення корисних елементів, що можуть використовуватися як 

кращі практики для майбутніх проєктів (це стосується як виконання, так і оцінки 

потенційних продажів, а також індустріальної частини проєктів); 

- подання пост-аналітичних висновків із керівництвом, рішення щодо 

подальших дій та їх моніторингу. 

Інвестиційний контролер повинен вести базу знань щодо проєктів (у формі 

презентацій-висновків за кожним проєктом), де мають бути зазначені кращі 
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практики та корисний досвід, що може бути використаний при плануванні та 

реалізації майбутніх проєктів. Приклад пост-аналізу реалізованого інвестиційного 

проєкту наведено в додатку Х. 

У разі суттєвих відхилень фактичних економічних показників у результаті 

запуску проєкту в експлуатацію від планової їх оцінки, а також якщо кінцева 

вартість проєкту значною мірою відрізняється від запланованої, то інвестиційний 

контролер повинен відігравати роль незалежного аналітика та повідомляти 

керівництво компанії про винних у такій ситуації. Як наслідок, керівництво може 

приймати рішення щодо притягнення до відповідальності тих працівників, з вини 

яких виникла ситуація нераціонального використання коштів, розкрадання, 

завищення вартості закуповуваного обладнання чи послуг, а також щодо 

проведення додаткових аудитів стосовно виконаних робіт з метою виявлення 

відповідності фактичного результату передбаченому в контракті. 

 

 

3.2 Упровадження контролінгу в систему стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю молокопереробних підприємств 

 

Система стратегічного управління на молокопереробних підприємствах в 

Україні сьогодні є нерозвинутою. Лише деякі з них використовують такий метод 

стратегічного контролінгу, як підготовка стратегічних планів. Натомість такі 

методи стратегічного контролінгу, як матриця БКГ, SWOT-аналіз, матриця 

«МакКінсі/Дженерал Електрик», при формуванні стратегії підприємств не 

застосовуються. 

Методи стратегічного контролінгу інвестиційної діяльності також не 

знайшли активного впровадження на вітчизняних молокопереробних 

підприємствах. Лише подекуди в межах підготовки стратегічного плану 

виконується планування інвестицій на довгостроковому горизонті, але на більшості 

підприємств вибір проєктів здійснюється суто на основі рішення керівництва, без 

застосування спеціальних інструментів аналізу. 
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У процесі побудови стратегічного інвестиційного плану головне завдання 

інвестиційного контролера полягає в забезпеченні ефективної комунікації та 

координації цілей різних департаментів. Адекватна побудова стратегічного плану 

є однією з важливих передумов розвитку молокопереробних підприємств, оскільки 

якісне врахування всіх зовнішніх і внутрішніх чинників, відповідне формування 

дій у стратегічному плані, у тому числі щодо реалізації інвестиційних проєктів, є 

ключовим на шляху до зростання прибутковості бізнесу. 

Виходячи з практики побудови стратегічних планів пропонуються такі 

строки підготовки вхідної інформації для стратегічного інвестиційного плану: 

1) маркетинговий план, який ураховує планові обсяги продажу продукції в 

розрізі категорій, має готуватися до кінця лютого, оскільки він є основою для 

побудови всіх інших складових стратегічного плану; 

2) перспективний майстер-план, екологічний план, логістична схема 

поставок мають бути фіналізовані до середини березня відповідного року; 

3) далі, до кінця березня інвестиційний контролер спільно з проєктними 

менеджерами та іншими підрозділами підприємства формує перелік інвестиційних 

потреб задля реалізації визначених на попередніх етапах стратегій; 

4) після цього протягом першого тижня квітня фіналізується стратегічний 

інвестиційний план; 

5) останнім етапом є інтеграція стратегічного інвестиційного плану у 

стратегічний план грошових потоків (здійснюється при фіналізації загального 

стратегічного плану підприємства у другій декаді квітня). 

Запропоновані терміни підготовки інформації дозволять одержати 

затверджений стратегічний план (у тому числі інвестиційний) до кінця квітня 

відповідного року. Загальну схему підготовки стратегічного інвестиційного плану 

наведено на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 − Схема побудови стратегічного інвестиційного плану та 

взаємозв’язок із стратегічним планом грошових потоків 

Джерело: складено автором. 

 

Побудова стратегічного плану відповідно до вищезазначених етапів 

забезпечує ефективне поєднання планів щодо виробництва (як поточної, так і 

інноваційної продукції [50]), продажу, доставки та передбачення бюджету на 

фінансування інвестиційних проєктів, пов’язаних із відповідною сферою 

функціонування молокопереробного підприємства. 

Фінальний стратегічний інвестиційний план (представлений загальними 

інвестиційними потребами підприємства, розкриттям конкретних проєктів, що 

формують інвестиційні потреби, та планом щодо дезінвестицій) стає одним з 

елементів стратегічного плану грошових потоків підприємства. 

На тих молокопереробних підприємствах, де наразі не налагоджена система 

стратегічного планування, ініціатива щодо розбудови такої системи має виходити 

від керівництва компанії. При цьому стратегічний план має охоплювати горизонт 

від 3 до 5 років. Обов’язковими складовими стратегічного плану є: 

1) маркетинговий план, у якому зазначається плановий обсяг продажів у 

розрізі категорій продукції; 
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2) майстер-план виробничих підрозділів − відображає кінцеве бачення щодо 

розміщення виробничих, обслуговуючих і допоміжних цехів на заводі; 

3) інвестиційний план, який охоплює спектр інвестиційних проєктів, 

необхідних для реалізації маркетингового, майстер-плану та плану постачання; 

4) фінансовий план − прогнозні річні звіти про фінансові результати, 

грошовий потік; 

5) план постачання, що відображає планові зміни у структурі 

постачальників, у першу чергу постачальників молочної сировини, а також 

логістичну схему постачання готової продукції клієнтам. 

Побудова стратегічного плану, у тому числі інвестиційного, відбувається з 

періодичністю раз на рік. Однак не на всіх підприємствах молокопереробної галузі 

складаються стратегічні плани (це більшою мірою характерно для підрозділів 

міжнародних корпорацій). Процес підготовки стратегічного плану зазвичай 

розпочинається в лютому, а фінальний стратегічний план затверджується у квітні. 

Пропонується будувати стратегічний план на три роки вперед (не враховуючи 

поточний рік), оскільки спрогнозувати коректно вхідні параметри (ціни на 

сировину, курс валют, макропоказники) на довший період в умовах значної 

волатильності зовнішнього середовища складно. 

Слід відзначити, що затвердження стратегічного плану є формальним 

етапом, тому що процес планування має бути безперервним. Постійний моніторинг 

та оновлення маркетингового, інвестиційного й інших планів є важливим у 

контексті своєчасної фіксації змін, що відбуваються у відповідних напрямах 

діяльності підприємства. 

У процесі стратегічного планування інвестицій роль інвестиційного 

контролера є ключовою не тільки з точки зору координації цілей різних підрозділів, 

але і в контексті постійного моніторингу параметрів зовнішнього та внутрішнього 

середовища, у якому функціонує підприємство, що можуть мати вплив на 

стратегічний план. 

Побудова стратегічного інвестиційного плану включає декілька блоків і в 

першу чергу залежить від виду інвестицій: 
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- проєкти зростання − базою для формування цього блоку інвестиційного 

плану є маркетинговий план; 

- проєкти щодо капітального ремонту, модернізації, екологічні та проєкти 

щодо продуктивності – основою є індустріальний майстер-план, а також внутрішня 

політика підприємства, що регламентує вимоги до кінцевих параметрів якості 

готової продукції, безпеки виробництва, які мають бути забезпечені на 

виробництві; 

- ІТ-проєкти – на базі вимог щодо ІТ-інфраструктури, потреб персоналу в 

забезпеченні технікою та побажань щодо інформаційних продуктів, які можуть 

поліпшити діяльність підрозділів компанії. 

При формуванні блоку інвестиційного плану, що стосується проєктів 

зростання, найважливішою інформацією, збір якої має забезпечити інвестиційний 

контролер, є обсяги виробництва продукції в розрізі категорій. Пропонується у 

процесі збору такої інформації одержувати дані щодо: 

- брендів, під якими здійснюватиметься випуск продукції; 

- категорій (наприклад, ложкові, питні йогурти, молоко у пляшках, у плівці 

та ін.), що дає змогу оцінити наявність виробничих потужностей; 

- розміру та формату упаковки (щоб оцінити необхідність закупівлі 

додаткових форматних запчастин для існуючих або нових ліній задля виробництва 

інновацій). 

Уся інформація про планові обсяги випуску має бути оброблена технічними 

фахівцями та проєктними менеджерами, які дають оцінку можливості виробництва 

цих обсягів на існуючому обладнанні та необхідності додаткових інвестицій задля 

збільшення виробничих потужностей або запуску інновацій. У цілях стратегічного 

планування оцінка може здійснюватися за попередніми технічними завданнями 

(або навіть за їх відсутністю) на основі попередніх комерційних пропозицій від 

постачальників або з урахуванням вартості подібних проєктів у минулому. 

Сьогодні в Україні є виробники молочної продукції, які здійснюють 

управління декількома заводами. Також трапляються ситуації, коли на одному 
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заводі є декілька ліній, на яких можна виготовляти однакову продукцію. У такому 

випадку в рамках побудови інвестиційного стратегічного плану доцільно: 

1) згрупувати планові обсяги виробництва продукції за типами пакування та 

продуктів; 

2) оцінити виробничу потужність усіх ліній, які є у власності відповідного 

виробника на всіх виробничих площадках; 

3) розглянути можливість повного завантаження всіх ліній з одночасною 

оцінкою доцільності та можливості консервування/продажу дублюючих ліній (у 

випадку, коли є декілька ліній, де можна виготовляти однакову продукцію); 

4) якщо фінальна схема виробництва передбачатиме надмірну 

завантаженість одних ліній із недостатньою завантаженістю інших – використати 

інструмент індустріального ремаркетингу, коли виробничі підрозділи роблять 

запит на відділ маркетингу щодо необхідності перегляду стратегії запуску новинок 

із тим, щоб активніше запускати новинки в упаковці, яка відповідає 

недозавантаженим лініям, а при цьому відмовитися від запуску новинок на тих 

лініях, які вже є повністю завантаженими. 

Для молокопереробних підприємств, що входять до складу міжнародних 

корпорацій, актуально при формуванні інвестиційного стратегічного плану 

здійснювати обмін інформацією з іншими представниками корпорації щодо 

вивільнення виробничих ліній та одночасно враховувати інформацію про 

доступність виробничих ліній та обладнання на інших майданчиках, оскільки 

використання вже існуючого в корпорації обладнання є вигідним для її кінцевих 

бенефіціарів. Такі кроки також мають бути зафіксовані в інвестиційних 

стратегічних планах, і інвестиційні контролери на рівні корпорації мають 

координувати обмін інформацією між підрозділами. 

Для формування набору проєктів зростання в межах побудови 

інвестиційного стратегічного плану ключовим є проведення стратегічної сесії за 

участі технічного директора, директора з маркетингу, директора з досліджень та 

розробок, інвестиційного контролера, проєктного та бренд-менеджерів. Саме такий 

формат зустрічі дозволить побудувати чіткий план інновацій та, відповідно, 
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інвестиційних проєктів зростання, що враховуватиме інтереси всіх зацікавлених 

сторін. 

Побудова стратегічного інвестиційного плану щодо проєктів, які стосуються 

капітального ремонту, модернізації, продуктивності, екологічних проєктів у першу 

чергу залежить від майстер-плану відповідного заводу. 

Майстер-план заводу – це схема, на якій відображено розташування 

основного виробничого обладнання (і процесного, і пакувального), допоміжних 

цехів (відділи енергетика, ремонту обладнання, склади із запасними частинами) та 

обслуговуючих цехів (інші склади, транспортне господарство, під’їзні шляхи, 

лабораторії). Майстер-план заводу має враховувати перспективні обсяги 

виробництва і відповідно до цього має бути складена схема розташування всіх 

підрозділів. Якщо майстер-планом передбачено переміщення будь-яких 

підрозділів або створення нових, або розбудова інфраструктури на підприємстві, то 

необхідні інвестиції для таких проєктів мають бути оцінені та повідомлені 

інвестиційному контролеру для включення до стратегічного інвестиційного плану. 

Щодо капітального ремонту обладнання, то технічний департамент 

зобов’язаний мати перспективний план капітальних, середніх і поточних ремонтів 

обладнання відповідно до технічних характеристик. План щодо капітальних 

ремонтів із необхідною сумою інвестицій має бути переданий інвестиційному 

контролеру для включення до стратегічного інвестиційного плану. 

Проєкти щодо продуктивності можуть виникати не лише у виробничому 

департаменті, але і в інших структурних підрозділах підприємства (логістичному, 

відділі поставок, адміністративному). Завданням інвестиційного контролера у 

процесі побудови стратегічного інвестиційного плану є розгляд разом із 

менеджментом підрозділів підприємства всіх можливостей щодо одержання 

економічної вигоди (економічна вигода може бути одержана і через скорочення 

енерговитрат на виробництві, і через зміну логістичної схеми поставок, і шляхом 

зменшення платежів за оренду головного офісу), здійснення первинної оцінки 

необхідних інвестиційних витрат на реалізацію відповідних проєктів, розрахунок 

економічних параметрів (у першу чергу періоду окупності), а якщо період 
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окупності відповідає встановленим на підприємстві граничним значенням – 

включення відповідних проєктів до стратегічного інвестиційного плану. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів керівництво молокопереробних 

підприємств нечасто погоджує фінансування еколого-орієнтованих проєктів. 

Завданням екологічного менеджера є адекватна оцінка ризиків, які можуть 

виникнути в разі невиконання ідентифікованих екологічних проєктів і формування 

чіткого плану екологічних інвестиційних проєктів із зазначенням екологічного й 

економічного ефекту. Завдання інвестиційного контролера полягає в консолідації 

екологічних проєктів і включенні їх до інвестиційного стратегічного плану. 

Інші проєкти (націлені на підвищення рівня якості виробництва, безпеки 

виробництва) мають бути ініційовані відповідальними працівниками й повідомлені 

індустріальному проєктному менеджеру та інвестиційному контролеру з метою 

включення до інвестиційного стратегічного плану.  

Щодо інвестиційних проєктів, пов’язаних з інформаційними технологіями, 

то стратегічний план має враховувати цикл оновлення ІТ-техніки (ноутбуки, 

сервери та інша техніка мають оновлюватися із встановленою періодичністю – 

зазвичай 3-5 років). Також мають бути враховані запити щодо оновлення та 

закупівлі нового програмного забезпечення (наприклад, наразі актуальними 

проєктами для вітчизняних молокопереробних підприємств є перехід з 

інформаційно-облікової системи «1С: Підприємство» на альтернативні обліково-

аналітичні та інформаційні системи). 

Практика виділення фінансування для реалізації інвестиційних проєктів на 

молокопереробних підприємствах свідчить, що обсяг бюджету завжди є меншим, 

ніж набір проєктів, які пропонуються до реалізації. Відповідно, інвестиційний 

контролер разом із проєктним менеджером повинні здійснювати пріоритизацію 

проєктів в усіх вищезазначених групах. 

Стосовно проєктів, які приводять до генерування економічних вигід (проєкти 

зростання та продуктивності), на підприємствах має бути розроблена методика їх 

ранжування в умовах обмеженості фінансування. Для ранжування можуть 

використовуватися показники індексу рентабельності, чистої приведеної вартості, 
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внутрішньої норми дохідності. Пропонується застосовувати показник зваженої 

чистої приведеної вартості, за допомогою якого можна одночасно врахувати і чисту 

приведену вартість проєкту, і строк його реалізації. 

Пріоритизація проєктів, які стосуються капітального ремонту, модернізації, 

екологічних і проєктів, спрямованих на підвищення рівня якості та безпеки 

виробництва, має відбуватися технічними менеджерами разом із проєктним 

менеджером. Пропонується виокремити 3 категорії: 

категорія А – проєкти, які є критично необхідними для реалізації; відмова від 

їх реалізації може призвести до зупинки виробничого процесу; 

категорія Б – проєкти, які доцільно реалізувати в запропоновані строки, тому 

що це дозволить суттєво зменшити економічні, безпекові ризики та ризики, 

пов’язані з якістю готової продукції; 

категорія В – проєкти, які, на думку технічного персоналу, варто було б 

реалізувати в запропоновані строки, але які не генерують явних економічних чи 

інших вигід. 

Пріоритизація дає змогу визначати ті проєкти, які будуть реалізовані у 

відповідному році, виходячи з доступного бюджету за тією чи іншою категорією. 

Таким чином, якщо бюджет є доступним для реалізації всіх проєктів, то 

реалізовуватимуться всі проєкти визначеної категорії. Якщо ж інвестиційний 

бюджет на конкретний рік є обмеженим, то в першу чергу реалізовуватимуться 

найбільш пріоритетні проєкти. 

Рекомендується, щоб керівництво молокопереробних підприємств 

встановлювало залежність між прибутковістю підприємства та обсягом доступного 

бюджету для реалізації інвестиційних проєктів. У будь-якому випадку левова 

частка інвестиційного бюджету має спрямовуватися на реалізацію проєктів 

зростання та продуктивності (адже саме вони генерують економічні вигоди для 

підприємства), тоді як проєкти щодо капітальних ремонтів та інші проєкти, що не 

приводять до генерування економічних вигід, до моменту досягнення бажаного 

рівня прибутковості мають фінансуватися в мінімально необхідних розмірах (тобто 

лише проєкти категорії А). У випадку ж досягнення цільового рівня прибутковості 
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(закріпленого у стратегічному плані) має передбачатися вивільнення бюджету для 

реалізації інших, менш пріоритетних проєктів. Такий підхід має бути чітко 

закріплений у стратегічному плані підприємства, і завданням інвестиційного 

контролера на цьому етапі є узгодження з іншими контролерами та керівництвом 

підприємства цільового рівня прибутковості та відповідного рівня доступного 

бюджету для реалізації інвестиційних проєктів. При цьому може застосовуватися 

сценарний підхід, коли передбачається декілька сценаріїв щодо обсягу продажів і 

прибутковості підприємства (як мінімум, консервативний та оптимістичний 

сценарії) та встановлюються відповідні обсяги інвестиційних бюджетів. 

Формат стратегічного плану має максимально компактно відображати 

інвестиційну стратегію підприємства. Першим елементом стратегічного планує є 

таблиці з відображенням планових нових проєктів та інвестиційних витрат для 

кожного планового року в розрізі категорій. Формат надання даних наведено в 

табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 − Формат надання даних для інвестиційного стратегічного плану 

в розрізі категорій 

Суми, тис. грн (млн грн) 
Залишок 
бюджету 

попереднього 
року (N-1) 

Нові 
проєкти в 

рік N 

Платежі в 
рік N 

Залишок 
бюджету на 

рік N+1 
        

      
Збільшення виробничих потужностей          

Інновації          

Проєкти продуктивності          

Екологічні проєкти          

Капітальні ремонти, модернізація          

ІТ-проєкти та адміністративні проєкти          

Проєкти, пов'язані з підвищенням 
рівня якості та безпеки виробництва 

         

         

Загальна сума          
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Слід підкреслити, що в стратегічному інвестиційному плані буде від 3 до 5 

таких таблиць (по 1 таблиці для кожного планового року в межах горизонту 

стратегічного планування), які мають відображати динаміку формування та 

використання інвестиційних бюджетів на відповідному часовому горизонті. 

Другим важливим структурним елементом фінального стратегічного 

інвестиційного плану є таблиці з деталями щодо конкретних проєктів, які 

формують інвестиційний бюджет і витрати у відповідних категоріях. Пропонується 

вказувати лише назву проєктів, орієнтовний бюджет і категорію, до якої належить 

відповідний проєкт. Решта інформації має бути доступною в проєктних менеджерів 

і надаватися керівництву підприємства за потребою (табл. 3.5).  

Перелік інвестиційних проєктів може бути доволі широким, тому 

рекомендується включати до таблиці лише найбільші проєкти, а суми по решті 

проєктів укрупнювати як «інші проєкти» у відповідній категорії. 

 

Таблиця 3.5 − Формат надання даних для інвестиційного стратегічного плану 

в розрізі проєктів 

Суми, тис. грн (млн грн)   
Залишок 
бюджету 

попереднього 
року (N-1) 

Нові 
проєкти в 

рік N 

Платежі 
в рік N 

Залишок 
бюджету на рік 

N+1 

   
       

Деталі проєктів Категорія      
Проєкт 1            

Проєкт 2            

Проєкт 3            

Проєкт 4            

…            

Загальна сума    0 0 0 0 

 

Щорічне оновлення інвестиційного стратегічного плану є невід’ємним 

етапом у межах річного оновлення загального стратегічного плану компанії. Як 

зазначено вище, реально процес оновлення стратегічного набору проєктів є 

безперервним, і менеджмент може приймати рішення щодо зміни пріоритизації у 
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будь-який час, безвідносно до активного періоду збору інформації та звітування 

оновленого стратегічного плану. 

Роль стратегічного планування на різних підприємствах фактично зводиться 

до двох можливих варіантів: 

1) стратегічний план може бути обов’язковим до виконання (так званий 

мандат, або директивний план) і становити основу для формування операційних 

планів підприємства. У контексті контролінгу інвестиційної діяльності це означає, 

що при формуванні переліку проєктів до виконання у поточному році 

інвестиційний контролер здійснює додаткову перевірку на їх відповідність 

діючому стратегічному плану; 

2) стратегічний план може бути лише дороговказом і не використовуватися 

як обмежувач у прийнятті тактичних рішень. У такому випадку інвестиційний 

контролер може лише рекомендувати ініціаторам інвестиційних проєктів 

проводити перевірку на предмет відповідності стратегії підприємства, але контроль 

за обов’язковою відповідністю стратегічному плану відсутній. 

З урахуванням реалій функціонування вітчизняних підприємств у межах 

інвестиційного стратегічного планування доцільно встановлювати директивний 

план з урахуванням резерву, тобто поточний бюджет може бути виділений лише на 

ті проєкти, які зазначені в діючому стратегічному інвестиційному плані. Разом з 

тим слід передбачати резерв на «ініціативні» проєкти – ті, за якими відсутнє 

деталізоване технічне завдання, але в подальшому можуть бути підготовлені всі 

необхідні документи. Частка проєктів у межах «резерву» не повинна сягати більш 

ніж половини загального обсягу планових інвестицій за відповідною категорією. 

Такий формат організації погодження інвестиційних бюджетів унеможливить 

реалізацію проєктів, які не мають стратегічного значення для підприємства або 

виникли під впливом стихійного рішення менеджменту, а також дозволить 

дисциплінувати персонал і підкреслити необхідність якісної підготовки 

стратегічних планів. 
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Одним із напрямів підвищення операційної ефективності молокопереробних 

підприємств та здійснення модернізації виробництва є постійне оновлення 

виробничих засобів й ефективне управління активами, що не використовуються в 

господарській діяльності. Досвід функціонування вітчизняних молокопереробних 

підприємств свідчить, що на багатьох виробничих майданчиках знаходяться 

активи, які тривалий час не використовуються в господарській діяльності. 

Ефективне управління ними має бути елементом інвестиційного стратегічного 

плану (розділ «дезінвестиції»). Завданням інвестиційного контролера є збір 

інформації про всі активи, які не використовуються в господарській діяльності, й 

одночасне складання перспективного плану разом із проєктним менеджером щодо 

подальших дій або використання таких активів у планових інвестиційних проєктах 

та задіяння в господарській діяльності, або продаж таких активів на ринку. 

Доцільно вводити програми стимулювання продажу незадіяних активів, 

коли, наприклад, увесь обсяг отриманих грошових ресурсів від продажу таких 

активів може використовуватися проєктним менеджером для реалізації тих 

проєктів, які не були попередньо включені до стратегічного плану. Або загальний 

бюджет на реалізацію інвестиційних проєктів може збільшуватися на суму 

продажу незадіяних активів. Такий підхід, з одного боку, стимулюватиме персонал 

до активного продажу незадіяних активів, а з іншого − сприятиме більш швидкому 

оновленню виробничих активів підприємства. 

Фінальний стратегічний інвестиційний план (представлений загальними 

інвестиційними потребами підприємства, розкриттям конкретних проєктів, що 

формують інвестиційні потреби, та планом щодо дезінвестицій) стає одним з 

елементів стратегічного плану грошових потоків підприємства. Проєкт 

стратегічного інвестиційного плану для компаній групи «Данон» наведено в 

додатку Ц. 

Другим важливим блоком стратегічного контролінгу інвестиційної 

діяльності є перспективний контролінг. Роль перспективного контролю, як частини 

системи стратегічного контролінгу, також розглядається при дослідженні 

інструментів стратегічного контролінгу. Перспективний контролінг включає 
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оцінку, планування та передбачення майбутніх подій, на відміну від моніторингу 

та бюджетування, як базових елементів контролінгу. Методами перспективного 

контролінгу є SWOT-аналіз, PEST-аналіз, стратегічний аналіз витрат, аналіз 

розривів, матриця «МакКінсі/Дженерал Електрик». Застосування хоча б одного з 

них перед підготовкою стратегічного плану дозволяє значною мірою поліпшити 

якість його подальшої підготовки, у тому числі інвестиційної частини. 

Виходячи з особливостей функціонування вітчизняного ринку переробки 

молока найбільш доцільним на етапі перспективного контролінгу є в першу чергу 

проведення PEST-аналізу, а далі − використання матриці «МакКінсі/Дженерал 

Електрик». На першому етапі слід виконати PEST-аналіз з метою виявлення 

політичних, економічних, технологічних і соціальних чинників, які впливатимуть 

на бізнес на горизонті стратегічного плану. Далі − побудувати матрицю 

«МакКінсі/Дженерал Електрик» за кожним сегментом ринку, на якому 

представлене підприємство, що уможливлює чітку ідентифікацію пріоритетних 

напрямів інвестування у процесі підготовки інвестиційної частини стратегічного 

плану.  

Для компанії «Данон» в Україні здійснено PEST-аналіз на 2019-2021 рр. і 

побудовано матрицю «МакКінсі/Дженерал Електрик» для ідентифікації 

пріоритетних напрямів інвестування (додаток Ш), результати яких дозволили дійти 

таких висновків: 

- політичні чинники впливу засвідчили той факт, що активна фаза 

перспективних інвестиційних проєктів має розпочатися наприкінці 2019 р. − після 

проведення парламентських виборів. Це, відповідно, дасть змогу спрогнозувати 

тенденції монетарної та фіскальної політики на найближчі 3-5 років; 

- незважаючи на те що в таких сегментах, як молоко, кефір, сир 

кисломолочний, ряжанка, закваска, конкурентна позиція компанії «Данон» є 

слабкою, вихід із цих ринків не рекомендується, оскільки скасування другого сорту 

молока та заборона продажу молочної продукції на ринках може мати наслідком 

значне зростання попиту на ці «традиційні» продукти у 2020-2021 рр.; 
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- зростання доходів на душу населення та середня конкурентна позиція в 

сегменті ложкових десертів свідчить про необхідність здійснення додаткових 

капітальних інвестицій в обладнання, на якому здійснюється виробництво 

продукції з цього сегменту. Додатковим стимулом для інвестицій у цей сегмент 

може бути поява нових технологічних можливостей щодо виготовлення 

альтернативної молочної продукції; 

- потенціал запровадження податку на упаковку та вимоги споживачів до 

«екологічної дружності» пакування свідчать про необхідність інвестування в 

обладнання, на якому є можливість використовувати спеціальну «еко-упаковку» 

для продукції підприємств групи «Данон»; 

- відкриття європейських ринків із паралельним зростанням конкуренції з 

боку європейських виробників має наслідком необхідність урахування потенціалу 

зростання або падіння обсягів виробництва продукції, яка є популярною серед 

європейських споживачів, – у першу чергу ложкових та питних йогуртів. Отже, 

інвестиції в обладнання, на якому здійснюється виробництво ложкових і питних 

йогуртів, має забезпечувати утримання конкурентних позицій на локальному ринку 

та збільшення можливостей щодо експорту на європейські ринки; 

- слабка конкурентна позиція на ринку дитячої молочної продукції та висока 

привабливість цього сегменту вказують на необхідність здійснення додаткових 

інвестицій (які можуть стосуватися упаковки або смаку) в цей сегмент або вихід із 

нього та концентрації на тих сегментах, де компанія здатна досягати успіху. 

Третім та одним із ключових блоків стратегічного контролінгу інвестиційної 

діяльності є пост-аналіз, який також часто використовується у процесі аналізу 

маркетингових кампаній. Однак в існуючих наукових дослідженнях не розглянуто 

пост-аналіз проєктів або кампаній у їх зв'язку із загальною стратегією компаній. Те 

саме стосується інновацій у виробничих компаніях – у дослідженнях не 

встановлено зв'язку маркетингових інновацій з інвестиційними та фінансовими 

потребами компаній. Це призводить до того, що маркетинг і контроль продажів 

стають занадто віддаленими від контролінгу інвестиційної діяльності. На 

верхньому рівні, при реалізації збутової та маркетингової частин стратегічного 
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плану, вони зазвичай не повністю синхронізовані з інвестиційною та фінансовою 

складовою. 

Що стосується аналізу інвестицій після впровадження, то наразі проведено 

недостатньо досліджень, у яких би розглядався пост-аналіз конкретних 

інвестиційних проєктів (порівняння очікуваних і фактичних результатів). У деяких 

публікаціях проаналізовано систему пост-аналізу інноваційного менеджменту, але 

зв'язок між нею та інвестиційною стратегією залишається у літературі не 

проаналізований. Тому на практиці часто трапляються ситуації, коли весь процес 

побудови стратегії компанії, планування інвестицій і фінансування не 

синхронізований з інноваційним плануванням і запуском. 

Важливість пост-аналізу інвестицій базується на спостереженнях, згідно з 

якими дуже часто вхідні параметри інвестиційної стратегії та конкретні 

інвестиційні проєкти є надто оптимістичними, а тому пост-аналіз може допомогти 

мінімізувати такі ризики в майбутньому. Детальний огляд попередніх стратегій, 

пошук систематичних помилок сприятиме покращенню інструментів планування 

та якості прогнозу. 

Пост-аналіз соціальних інвестицій може бути виконаний тільки на 

довгостроковому горизонті, а кращими економічними параметрами в цьому 

випадку будуть ROA та ROE. 

Залишається недослідженим питання пост-аналізу безпосередньо стратегії 

компанії, включно з інвестиційною та інноваційною, а також більш конкретно – 

пост-аналіз інструментів підготовки стратегій та якості їх підготовки.  

Узгодження якісного пост-аналізу інвестиційних проєктів, інвестиційної 

стратегії та інструментів побудови стратегії компанії у великих виробничих 

компаніях (як на ринку FMCG) в умовах високого рівня невизначеності (більш 

притаманного для країн, що розвиваються) є вирішальним для ефективної 

побудови процесу планування та реалізації і має бути теоретично обґрунтованим. 

З метою узагальнення та структуризації основних методів і блоків 

контролінгу інвестиційної діяльності на молокопереробних підприємствах 

розроблено відповідну схему (рис. 3.2). 
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Незважаючи на те що контролінг інвестиційної діяльності на 

молокопереробних підприємствах здійснюється у двох загальноприйнятих вимірах 

(стратегічному та операційному), дана система має низку особливостей як з точки 

зору вхідних параметрів для формування стратегічного плану, так і з позиції 

операційних чинників впливу. Вхідні параметри для формування стратегічного 

плану визначаються сировинною базою (її наявність чи відсутність впливає на 

кінцеві виробничі можливості), доступом до фінансових ресурсів (відсутність 

ресурсу позбавляє можливості реалізовувати весь спектр можливих інвестиційних 

проєктів), станом основної та допоміжної інфраструктури. З точки зору 

операційних чинників впливу важливу роль відіграють логістика (більшість 

молочних продуктів, крім ультрапастеризованих, мають доставлятися до точок 

продажу за температури 4 °С); географія та масштаб продажів (впливає на 

асортимент продукції, що формує вимоги до виробничого обладнання); 

організаційна спроможність реалізації інвестиційних проєктів (без 

укомплектованих відділів поставок, індустріальної проєктної команди, 

фінансового департаменту). Реалізація великої кількості інвестиційних проєктів 

може стати викликом (навіть за умови достатності фінансових ресурсів). 
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Вхідні параметри, які формують стратегічний план інвестицій 

Сировинна база Попит на кінцеву продукцію та 
стратегічний маркетинговий план 

Інфраструктура та 
виробничі потужності 

Стан цеху 
молокоприймання 

План капітальних ремонтів 
процесного, пакувального та 
допоміжного обладнання 

Конкурентоспроможність і 
різноманіття пакувального 
та процесного обладнання 

Стан аміачного цеху та 
інших допоміжних цехів 

Якість ІТ-інструментів  

 

 

                                              
 

 

                                               
 

 
Операційні чинники впливу на контролінг інвестиційної діяльності  

на молокопереробних підприємствах 
Логістичні аспекти дист-
рибуції продукції (обме-
ження щодо температ-
урних режимів) 

Вплив географії, масштабу продажу 
готової продукції та важливості 
маркетингових дій на активізацію 
збуту продукції 

Організаційна спромож-
ність реалізації інвести-
ційних проєктів 

 

Рисунок 3.2 − Система контролінгу інвестиційної діяльності для підприємств 

молокопереробної галузі 

У рамках дослідження загальної ситуації щодо використання контролінгу 

інвестиційної діяльності, зокрема стратегічного контролінгу, в молокопереробній 
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галузі України проведено опитування керівників 46 молокопереробних 

підприємств. Згідно з його результатами, незважаючи на те що інвестиції та 

інновації є ключовими передумовами підвищення конкурентоспроможності 

компаній на FMCG-ринку, лише 17% компаній, які функціонують на молочному 

ринку України, мають у своїй структурі окремого відповідального за здійснення 

контролінгу інвестиційної діяльності. Більше того, лише 28% компаній 

(здебільшого ті, які належать до міжнародних корпорацій), мають у своїй структурі 

відділ контролінгу. Унаслідок цього простежується ситуація, коли прибутковість 

на ринку переробки молока з року в рік є дуже волатильною та порівняно з іншими 

галузями, за даними Державної служби статистики України, значно нижчою. 

Разом з тим лише у 13 з 46 досліджуваних компаній здійснюються підготовка 

стратегічного плану. Причиною цього може бути високий рівень невизначеності на 

ринках, що розвиваються (зокрема в Україні), та постійні зміни в законодавчій, 

економічній і політичній ситуації. Тільки на 4 із цих 13 підприємств виконуються 

процедури пост-аналізу досягнення стратегічних цілей, визначених у 

стратегічному плані. Це означає, що керівництво або менеджмент більшості 

компаній, у яких здійснюється підготовка стратегічних планів, не вважає їх 

обов’язковими до виконання (в основному підготовка таких планів здійснюється 

відповідно до вимог внутрішніх процедур міжнародних компаній). 

Рівень економічної освіти керівництва компанії також відіграє важливу роль. 

Як свідчать результати опитування, більш ніж половина керівників компаній на 

ринку переробки молока не вбачають необхідності поліпшувати систему оцінки 

інвестиційної ефективності та виконання пост-аналізу досягнення стратегічних 

цілей – усі ці керівники є представниками місцевих компаній, де в структурі 

власності немає іноземних компаній або осіб. Серед тих керівників, які відзначили 

потребу у здійсненні вказаних активностей, поліпшення процесу оцінки 

ефективності інвестиційних проєктів є пріоритетом, тоді як оцінка ефективності 

стратегії − лише доповненням. Жоден респондент не визначив важливість оцінки 

ефективності стратегії вищою, ніж оцінка ефективності інвестиційних проєктів, 

хоча оцінка ефективності стратегії є первинною [77]. 
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З урахуванням вищевикладеного можна констатувати, що перш ніж 

розглядати важливість пост-аналізу інвестиційних проєктів для FMCG-компаній у 

країнах, що розвиваються, необхідно зрозуміти важливість побудови системи 

стратегічного планування. Лідерство в цьому процесі має належати відділу 

контролінгу фінансового департаменту компанії. Без такої системи рішення 

менеджменту залишатимуться короткостроковими, без належного обґрунтування, 

а ризик негативного економічного ефекту інвестиційних проєктів суттєво зросте. 

Особливості функціонування економічної системи у країнах, що 

розвиваються, унеможливлюють використання класичної системи статичного 

стратегічного планування. Такими особливостями є: нестабільна політична та 

законодавча ситуація, швидка зміна споживчих уподобань у періоди економічних 

підйомів і спадів (що впливає на попит на ринках FMCG), короткострокові цілі 

середнього менеджменту в компаніях FMCG-сектору. Отже, додатково до пост-

аналізу окремих інвестиційних проєктів і пост-аналізу стратегії для компаній на 

ринках FMCG у країнах, що розвиваються, додається ще один елемент – пост-

аналіз системи стратегічного контролінгу загалом, що здійснюється з метою 

періодичного перегляду ефективності системи стратегічного контролінгу та 

пошуку інструментів, які є зайвими та неефективними. Рекомендовані напрями для 

проведення пост-аналізу в системі корпоративного планування та впровадження 

наведено на рис. 3.3. 

Завданням будь-якого процесу пост-аналізу в FMCG-бізнесі (пост-аналіз 

проєктів, пост-аналіз стратегії, пост-аналіз інструментів побудови стратегії) є не 

тільки огляд минулого, але і, що найважливіше, фіксація висновків, які дозволять 

більш ефективно діяти в майбутньому. 

У рамках запуску інвестиційних та інноваційних проєктів пост-аналіз має на 

меті порівняння планових і фактичних ключових показників ефективності з 

подальшим визначенням основних причин відхилень між плановими та 

фактичними значеннями NPV, IRR, обсягу продажів, доходів і витрат. У компаніях, 

де виконується пост-аналіз проєктів, такі процедури зазвичай здійснюються через 
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3-6 місяців після запуску проєкту. Особливості виконання пост-аналізу 

інвестиційних проєктів детально розглянуто в підрозділі 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 − Напрями пост-аналізу в системі корпоративного стратегічного 

планування та реалізації інвестиційних проєктів 

Джерело: складено автором. 

 

Другий напрям процедур пост-аналізу спрямований безпосередньо на 

стратегію компанії (стратегічний план). Він передбачає аналіз досягнення 

стратегічних цілей компанії (обсяг продажів за категоріями та брендами, 

прибутковість, витрати) включно з тими, що мають відношення до інвестиційної 

стратегії (обсяг інвестицій, фактичний рівень NPV проєктів, результати соціально 

орієнтованих проєктів). Значні відхилення мають бути детально проаналізовані, 

оскільки вони мають бути враховані при оновленні поточної стратегії, а також при 

підготовці наступного стратегічного плану. Особлива увага має бути спрямована 

на взаємозв’язки між окремими стратегіями (інноваційною, інвестиційною, ІТ, 

виробничою) та їхнім впливом одна на одну. Зазвичай у тих FMCG-компаніях, де 

здійснюється підготовка стратегічного плану, він оновлюється щороку, тому пост-
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аналіз стратегій теж має відбуватися щороку. Пост-аналіз інвестиційної стратегії 

має охоплювати такі блоки: 

- загальний обсяг здійснених інвестицій та відсоток виконання плану; 

- розподіл інвестицій за такими напрямами: інновації, модернізація, нові 

виробничі потужності, капітальний ремонт, екологічний і соціальний напрями; 

- вчасність запуску окремих проєктів та економічні втрати, спричинені 

невчасними запусками порівняно з термінами, встановленими у стратегічному 

плані; 

- інвестиційні проєкти, що були реалізовані та при цьому не були включені 

до первинного стратегічного плану; 

- досягнення ключових показників ефективності інноваційних проєктів, які 

потребували капітальних інвестицій, а також досягнення планових цілей щодо NPV 

таких проєктів; 

- частота оновлення інвестиційної стратегії протягом її імплементації. 

За результатами реалізації стратегічного плану на 2017-2019 рр. групи 

компаній «Данон» в Україні проаналізовано стратегічний інвестиційний план 

(додаток Щ). 

Для FMCG-компаній, що функціонують на ринку країн, які розвиваються, 

обсяг впливу зміни курсу валют також має додатково аналізуватися. З урахуванням 

високої вартості капіталу в таких країнах доцільно аналізувати втрачений 

потенційний прибуток у зв’язку з неможливістю реалізовувати проєкти з IRR вище 

10%, але нижче, ніж ставка дисконту. 

Третій напрям пост-аналізу пов'язаний з інструментами, які 

використовуються для побудови стратегії та загального процесу її планування і 

реалізації. Загальний аналіз допомагає зрозуміти, які кроки є зайвими, на яких 

етапах виникає найбільше відхилення між планом і фактом і як насправді процес 

має бути змінений для досягнення цілей компанії. 

Проблема традиційного стратегічного планування полягає в тому, що воно 

здебільшого засноване на історичних даних. Стратеги вивчають минуле, щоб 

планувати майбутнє. При цьому, фокус на минулому підкреслює те, що працювало 
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раніше, але не визначає нові способи мислення і дій. Результатом є додаткове 

поліпшення, але не інновації. З урахуванням темпів змін сучасні тенденції 

забезпечують більш надійну основу для планування. Однак традиційного 

стратегічного планування недостатньо, коли йдеться про використання 

інструментів для виявлення тенденцій, таких як етнографічні дослідження, фокус-

групи, аналіз користувачів, соціальні медіа, краудсорсинг тощо. Історичні дані не 

дозволяють оцінити майбутнє. 

Сьогодні існує багато методів для збору та аналізу суб'єктивних поточних 

даних. Визначення тенденцій, планування сценаріїв, стратегічне передбачення, 

технологічні дорожні карти, інтелектуальний аналіз даних, голос клієнта, 

краудсорсинг, відкриті інновації, очікування результатів − усі ці методи 

допомагають розкрити цінні дані, які можуть бути використані для планування 

інноваційної стратегії, що дає змогу досягти вищого рівня 

конкурентоспроможності нових продуктів, послуг і навіть бізнес-моделей. 

Використання цих методів уможливлює більш якісну побудову матриці 

«МакКінсі/Дженерал Електрик» та аналіз розривів у процесі розробки 

стратегічного плану. 

Пост-аналіз інструментів, що використовуються для побудови стратегії, 

стратегічного планування та імплементації стратегії, має включати: 

- горизонт побудови стратегічного плану та частоту його оновлення; 

- методи збору даних та їх аналізу; 

- зв’язки між вхідними інформаційними потоками та зафіксованими 

стратегічними цілями; 

- рівень деталізації у стратегічному плані; 

- наявність сценаріїв; 

- процедуру коригування стратегії у процесі її імплементації; 

- програмне забезпечення, що використовується для складання стратегічного 

плану; 

- рівень обов’язковості досягнення ключових показників ефективності, 

зафіксованих у стратегічному плані; 
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- потребу у стратегічному плані загалом. 

Ці самі напрями мають бути розглянуті у процесі пост-аналізу інвестиційної 

частини стратегічного плану. Додатковий аналіз інвестиційної частини 

стратегічного плану має стосуватися: 

- рішення щодо критерію для вибору інвестиційних проєктів (NPV, IRR, 

DPP); 

- частки соціальних інвестицій у загальному портфелі інвестиційних проєктів 

і критеріїв вибору соціальних інвестиційних проєктів; 

- мінімальної межі проєкту для включення в інвестиційну частину 

стратегічного плану. 

За результатами пост-аналізу системи стратегічного контролінгу 

інвестиційної діяльності у групі компаній «Данон» в Україні встановлено, що 

станом на кінець 2018 р. система стратегічного контролінгу інвестиційної 

діяльності фактично є формальною. У процесі підготовки стратегічного плану (у 

тому числі в частині інвестицій) не використовуються методи для визначення 

стратегічних пріоритетів (модель «МакКінсі/Дженерал Електрик», SWOT, PEST-

аналіз, аналіз розривів). При цьому окремі частини стратегічного плану (план щодо 

запуску інновацій, виробничий план, план інвестицій, фінансовий план) часто не 

пов’язані один з одним, а подекуди можуть суперечити один одному. 

Аналіз стратегічного інвестиційного плану на 2017-2020 рр. свідчить, що вже 

через півтора року після прийняття він здебільшого не відповідає першочерговим 

параметрам (рівень відповідності становить менше 20%). При цьому якість 

стратегічного планування інвестицій відрізняється залежно від категорії 

інвестицій: якщо для ІТ-проєктів і проєктів, спрямованих на підвищення якості 

виробництва, навіть через півтора року факт і подальший план повністю 

відповідають першочерговим параметрам, то для проєктів, які входять у категорію 

запуску інновацій, збільшення виробничих потужностей, а також тих, що 

стосуються підвищення операційної продуктивності, точність прогнозування є 

дуже низькою. 
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Основними причинами, які призводять до значного відхилення від 

першочергових параметрів стратегічного інвестиційного плану, є: 

1) неврахування впливу політичних чинників на діяльність компанії; 

2) неможливість точно спрогнозувати перелік інновацій на довгострокову 

перспективу (3-4 роки); 

3) відсутність попередніх технічних завдань для великих проєктів; 

4) відсутність досвіду реалізації деяких із проєктів навіть на рівні інших 

підприємств групи «Данон» у світі; 

5) некоректний прогноз попиту на продукцію на довгострокову 

перспективу; 

6) відсутність достатньої компетенції технічних менеджерів для виявлення 

можливостей операційної оптимізації; 

7) відсутність плану капітального ремонту обладнання; 

8) невизначеність пріоритетних ринкових сегментів. 

З метою побудови якісної системи стратегічного планування, у тому числі 

щодо інвестиційної діяльності, пропонується використовувати більшу кількість 

методів й інструментів стратегічного контролінгу інвестиційної діяльності та 

контролінгу загалом. 

У першу чергу керівництво має визначитися з метою побудови стратегічного 

плану, який може використовуватися для цілепокладання – у такому випадку немає 

необхідності здійснювати деталізований прогноз кожного з його елементів. Інший 

варіант – це коли стратегічний план є деталізованим за конкретними напрямами 

інновацій із відповідним планом щодо необхідних інвестицій, виробничим планом, 

а також деталізованим фінансовим планом. При цьому для побудови даного плану 

необхідно мати точну помісячну інформацію про плановий обсяг продажів і 

виробництва. Перший рік такого стратегічного плану перетворюється на 

операційний план на рік, відповідно до якого встановлюються цілі кожного 

працівника, які стосуються безпосередньо його діяльності. 

Щодо стратегічного інвестиційного плану, то в першому варіанті фінансовий 

менеджмент, за результатами побудови загального стратегічного плану, 
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встановлює верхню межу на кожен рік щодо можливого обсягу інвестицій. 

Виходячи з цієї суми інвестиційний контролер разом з операційним директором 

планують розподіл плану інвестиційних проєктів по роках. У другому варіанті 

інвестиційний план є первинним по відношенню до фінансового та формується на 

основі плану інновацій, операційного плану, планів капітальних ремонтів, вимог 

керівництва групи компаній щодо реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих 

на підвищення якості виробництва. Виходячи з побудованого інвестиційного плану 

інвестиційний контролер надає менеджеру з бюджетування інформацію про 

щорічні обсяги фінансових потреб для реалізації інвестиційних проєктів. 

З урахуванням специфіки функціонування групи компаній «Данон» в 

Україні, а також волатильності політичних, економічних і соціальних чинників для 

побудови ефективної системи стратегічного планування інвестицій пропонується 

використовувати такі принципи: 

- стратегічний план має бути індикативним, із встановленням лише кінцевих 

фінансових цілей (прибуток, темпи зростання обсягу продажів), без глибокої 

деталізації; 

- використання такого методу стратегічного контролінгу, як PEST-аналіз (з 

метою вивчення чинників політичного, економічного, соціального і технологічного 

впливу на діяльність компанії), а також матриці «МакКінсі/Дженерал Електрик» − 

для визначення тих сегментів ринку, які мають розглядатися керівництвом 

компаній як пріоритетні на довгострокову перспективу з урахуванням 

конкурентних переваг компанії; 

- при розробці стратегічного плану інвестицій фінансові обмеження мають 

бути первинними. У першу чергу визначаються фінансові можливості щодо 

здійснення інвестицій (виходячи з результатів по номінальному обсягу прибутку, 

змін у робочому капіталі). Далі інвестиційний контролер разом з операційним 

директором розподіляють інвестиційні проєкти по роках; 

- деталізація конкретних інвестиційних проєктів є необов’язковою. Для 

проєктів, які можна чітко ідентифікувати, до моменту включення до стратегічного 

інвестиційного плану необхідно підготувати попереднє технічне завдання, 
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оскільки, як засвідчив пост-аналіз стратегічного інвестиційного плану на 2017-2020 

рр., багато проєктів були виключені з плану через відсутність попереднього 

технічного завдання та недоцільність їх реалізації; 

- план капітальних ремонтів є обов’язковим з метою якісного прогнозування 

потреб в інвестиціях для підтримки нормального стану обладнання; 

- різниця між загальним максимальним обсягом інвестицій, які можуть бути 

здійснені в конкретному році, відповідно до фінансової частини стратегічного 

плану та сумою всіх проєктів, які були сплановані згідно з вищезазначеними 

рекомендаціями, формує резерв, який необхідно зберігати для того випадку, коли 

конкретний інвестиційний проєкт спланувати неможливо. Причому якщо для 

першого року горизонту планування величина такого резерву не повинна бути 

значною (10-30%), то з кожним роком вона має зростати (від 30-50% у другому-

третьому роках до 70-90% у четвертому), оскільки на 4 роки вперед із високим 

ступенем імовірності можна спланувати лише ті проєкти, які стосуються 

капітальних ремонтів та закупівлі ІТ-обладнання. Резерв же здебільшого має 

використовуватися для реалізації інвестиційних проєктів, пов’язаних із 

збільшенням виробничих потужностей, запуском інновацій, підвищенням рівня 

операційної продуктивності. 

Пост-аналіз розробленого стратегічного плану необхідно здійснювати 

щороку, перед побудовою оновленого стратегічного плану, й оцінювати його 

рівень актуальності. В ідеалі фактичні результати за поточний рік мають 

максимально відповідати цілям, встановленим у плані. При цьому в оновленому 

стратегічному інвестиційному плані обсяг резерву на перший-третій роки (які в 

попередньому плані були другим-четвертим роками відповідно) має зменшитися, 

оскільки за минулий рік мали б бути розроблені технічні завдання за 

перспективними проєктами, а також більш чітко ідентифіковані подальші 

пріоритети діяльності підприємства. 

Невизначеність зовнішнього та внутрішнього середовища в FMCG-

компаніях у країнах, що розвиваються, є доволі високою. У зв’язку з цим 
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сформовано такі рекомендації щодо підготовки інвестиційної частини 

стратегічного плану: 

- доцільно готувати інвестиційну частину стратегічного плану на трирічну 

перспективу, незважаючи на те що сам стратегічний план може охоплювати 

горизонт 5-10 років; 

- стратегічний план має бути директивним з одночасним передбаченням 

резерву під проєкти, за якими на момент підготовки стратегічного плану немає 

технічного завдання; 

- пост-аналіз інвестиційної частини стратегічного плану доцільно 

здійснювати частіше, ніж пост-аналіз стратегічного плану загалом, з метою 

швидкої реакції на ринкові зміни; 

- необхідно готувати декілька варіантів інвестиційної частини стратегічного 

плану на основі різних сценаріїв: чим більше буде підготовлено планів дій 

(реакцій), тим швидшою буде реакція компанії в разі фактичного настання 

внутрішніх або зовнішніх шоків. 
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3.3 Використання контролінгу інвестиційної діяльності для пошуку 

резервів розвитку підприємств молокопереробної галузі 

 

Оцінка інвестиційної активності підприємств молокопереробної галузі є 

важливим кроком при ідентифікації формату організаційного забезпечення 

здійснення контролінгу інвестиційної діяльності (для підприємств, де такі заходи 

не здійснюються). Також окремі інструменти оцінки інвестиційної активності 

дозволяють керівництву підприємств визначити ті напрями управління, 

оптимізація яких уможливить більш ефективну алокацію інвестиційного капіталу. 

При визначенні ступеня інвестиційної активності підприємств 

молокопереробної галузі доцільно використовувати такі методи: 

- розрахунок коефіцієнта реінвестування Дамодарана (у межах структурно-

індексних методів) − цей простий коефіцієнт дає змогу відобразити рівень 

реінвестування отриманого прибутку; 

- ранговий метод для аналізу інвестиційної спроможності за різними 

напрямами діяльності підприємств, що дозволяє визначити ті напрями діяльності 

підприємства, де порівняно з конкурентами є перевага або слабкість; 

- експертний – незважаючи на високий рівень суб’єктивності, цей метод 

дозволяє врахувати думку експертів галузі та одержати доволі об’єктивну оцінку 

щодо пріоритетних напрямів удосконалення інвестиційної діяльності та процесів 

інвестування на підприємстві загалом. 

Коефіцієнт реінвестування Дамодарана (reinvestment coefficient Damodaran) 

характеризує інтенсивність інвестиційної діяльності, належить до структурно-

індексного методу оцінки інвестиційної активності компанії та розраховується за 

формулою 

Кр = (КВ − А + ∆ОА)/(𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸(1 − Нст)) ,   (3.1) 

де Кр – коефіцієнт реінвестування, що характеризує інвестиційну привабливість 

підприємства; 

КВ – капітальні витрати (інвестиції); 

А – амортизація; 
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 ∆ОА – зміна величини оборотного капіталу; 

EBIT – прибуток до оподаткування; 

Нст – ставка податку на прибуток. 

Коефіцієнт реінвестування відображає рівень використання внутрішніх 

ресурсів (прибутку після оподаткування) з метою інвестиційного розвитку й 

результати його розрахунку щодо найбільших молокопереробних підприємств 

представлено у табл. 3.6.  

 

Таблиця 3.6 − Коефіцієнт реінвестування для найбільших молокопереробних 

підприємств України у 2017 р. 
Підприємство Значення коефіцієнта  

Група компаній «Лакталіс» 0,67 
«Вімм-Білль-Данн» («Пепсі») 1,25 
Група компаній «Молочний альянс» 1,33 
Група компаній «Данон» 2,41 
ПрАТ «Юрія» 1,54 
Тернопільський молокозавод 1,76 
Придніпровський комбінат 0,89 

Джерело: розраховано автором за матеріалами внутрішньої звітності підприємств. 
 

Аналіз фактичних значень коефіцієнта реінвестування свідчить, що група 

компаній «Данон» і Тернопільський молокозавод фінансують інвестиції не лише за 

рахунок отриманого прибутку, але і з використанням значного обсягу додаткових 

джерел. Натомість група компаній «Лакталіс» і Придніпровський комбінат 

спрямовують на реінвестування лише частину отриманого прибутку. 

У контексті здійснення контролінгу інвестиційної діяльності пропонується 

застосувати ранговий метод аналізу інвестиційної спроможності підприємств 

молокопереробної галузі шляхом аналізу трьох складових [82]: 

1) елементи людського капіталу; 

2) елементи структурного (організаційного) капіталу; 

3) елементи споживчого капіталу. 
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У межах кожної складової пропонується оцінювати за шкалою від 1 до 5 ті 

елементи, які безпосередньо впливають на перебіг процесів, пов’язаних з 

інвестиційною діяльністю на молокопереробних підприємствах. 

Людський капітал відображає знання, досвід, навички, які є важливими при 

здійсненні інвестиційного процесу. Тому слід ураховувати елементи з 

відповідними вагами, наведені в табл. 3.7. 

У межах оцінки елементів структурного (організаційного) капіталу 

необхідно брати до уваги ті організаційні чинники, що дозволяють реалізувати 

людський потенціал працівників, при цьому враховуючи інтереси всіх 

стейкхолдерів. Пропонується згрупувати елементи за блоками, які безпосередньо 

формують структурну (організаційну) складову інтелектуального капіталу: 

інформаційно-аналітичне забезпечення інвестиційних процесів, корпоративна 

культура, ефективність організаційної структури в контексті забезпечення 

інвестиційного процесу, рівень формалізації процесів у вигляді процедур, ступінь 

розвитку стратегічного планування (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.7 – Методика розрахунку бальної оцінки елементів людського 

капіталу в межах рангового аналізу інвестиційної спроможності 

Елемент оцінки Значення елемента для відповідної бальної оцінки 
1 2 3 4 5 

Рівень плинності кадрів на 
підприємстві за останній рік, % >50 30-50 20-30 10-20 <10 
Середній час роботи на підприємстві 
працівників керівних посад, років <1 1-2 2-4 4-7 >7 
Кількість реалізованих проєктів 
(незалежно від місця роботи) 
керівником проєктного відділу, од. <3 3-5 5-10 10-20 >20 
Володіння навичками роботи у 
спеціалізованому програмному 
забезпеченні (типу Microsoft Project, 
Projectlibre) керівником проєктного 
відділу Не має  

Теоретичні 
знання, без 

практичного 
досвіду  

Упевнений 
досвідчений 
користувач 

Джерело: складено автором. 
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Елементи споживчого капіталу визначають ступінь впливу взаємодії із 

зовнішніми чинниками на ефективність провадження інвестиційного процесу та 

контролінгу інвестиційної діяльності. Запропонований підхід до оцінки елементів 

споживчого капіталу відображено в табл. 3.9. 

З метою збору оцінок за кожним з елементів людського, структурного та 

споживчого капіталу в рамках здійснення рангової оцінки інвестиційної 

спроможності проведено опитування менеджерів 46 молокопереробних 

підприємств.  

Результати виконаного аналізу відображено в додатку Я з метою порівняння 

одержаних оцінок по групі компаній «Данон» і середньоринкових значень за 

кожним з елементів оцінки. Встановлено, що ці підприємства мають суттєву 

конкурентну перевагу щодо структурного (організаційного) капіталу порівняно із 

середньоринковими значеннями. Ситуація людського капіталу є протилежною: за 

всіма елементами рангова оцінка групи компаній «Данон» є нижчою від 

середньоринкового значення. Складові споживчого капіталу демонструють в 

основному позитивну оцінку: наприклад, для групи компаній «Данон» 

легкодоступним є банківське фінансування, а також вона не має проблем із 

власністю та судових справ. 
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Таблиця 3.8 – Методика розрахунку бальної оцінки елементів структурного (організаційного) капіталу в межах 
рангового аналізу інвестиційної спроможності 

Блок оцінки Елементи оцінки Значення елемента для відповідної бальної оцінки 
1 2-4 5 

Інформаційно-
аналітичний 

1. Існуюче програмне забезпечення дозволяє 
здійснювати контролінг інвестиційних проєктів на всіх 
етапах – від затвердження проєкту до його закриття.  
2. Активно використовуються програмні продукти для 
проєктного менеджменту. 
3. Існує інформаційна база знань щодо реалізованих 
проєктів 

Наявна лише базова 
облікова інформаційна 
система; якісне програмне 
забезпечення відсутнє 

Проміжні 
значення 

Існуючі програмні продукти 
дозволяють здійснювати якісне 
управління інвестиціями на всіх 
етапах проєктної діяльності 

Корпоративна 
культура 

Існуюча корпоративна культура мотивує всіх 
працівників до якісного залучення до інвестиційного 
процесу 

Відсутні базові елементи 
корпоративної культури 

Проміжні 
значення 

Проактивна корпоративна культура 

Організаційна 
структура 

1. Наявність окремої проєктної команди, що здійснює 
управління інвестиційними проєктами. 
2. Чітко визначений відповідальний з боку фінансового 
департаменту за здійснення контролінгу інвестиційної 
діяльності. 
3. Налагоджена якісна комунікація між підрозділами 
підприємства. 
4. Чітко розподілені обов’язки між різними 
департаментами в інвестиційному процесі. 
5. Здійснюється бенчмаркінг у сфері інвестицій з іншими 
підрозділами групи компаній 

Проєкти здійснюються 
окремими працівниками на 
непостійній основі; 
контролінг інвестиційної 
діяльності відсутній; 
комунікація між 
підрозділами неефективна; 
розподіл обов’язків 
відсутній 

Проміжні 
значення 

Наявні всі 5 пунктів 

Формалізація 
процесів 

1. Чіткий опис усіх етапів інвестиційного процесу, 
розподіл відповідальності у внутрішніх процедурах. 
2. Формалізований інструментарій контролінгу 
інвестиційної діяльності 

Відсутні внутрішні проце-
дури, які регулюють інвес-
тиційний процес і неформа-
лізовані інструменти конт-
ролінгу інвестиційної 
діяльності 

Проміжні 
значення 

Внутрішній процедури регулюють 
інвестиційний процес на всіх його 
етапах; визначені та зафіксовані 
інструменти контролінгу інвестицій-
ної діяльності 

Стратегічне 
планування 

Здійснюється стратегічне планування діяльності 
підприємства, у тому числі інвестицій 

Відсутній процес 
стратегічного планування 

Проміжні 
значення 

Існує чітко формалізований процес 
стратегічного планування діяльності; 
є стратегічний план інвестицій у 
розрізі проєктів 

Джерело: складено автором. 
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Таблиця 3.9 – Методика розрахунку бальної оцінки елементів споживчого 

капіталу в межах рангового аналізу інвестиційної спроможності 

Елемент оцінки Значення елемента для відповідної бальної оцінки 
1 2-4 5 

Наявність лояльних 
постачальників, 
здатних знаходити 
технічні рішення для 
проєктів підприємства 

Постачальники в 
основному ненадійні; 
часті невідповідності 
між технічним 
завданням і реально 
наданими послугами 

Проміжні 
значення 

Постачальники надають 
підтримку в усіх 
проєктах; зобов’язання 
виконуються вчасно і 
відповідно до контракту 
та технічного завдання 

Легкість і доступність 
залучення 
банківського 
фінансування 

Банки не надають 
кредитів під проєкти, 
навіть за умови застави 

Надається 
фінансування з 
обмеженнями 
(наприклад, за 
умови застави) 

Банки надають 
фінансування без 
додаткових гарантій і під 
низький відсоток 

Можливість легкого 
розміщення новинок 
на полицях магазинів 
клієнтів 

Клієнти дуже неохоче 
розміщують новинки 
на полицях і лише в 
обмін на поточну 
представлену 
продукцію 

Проміжні 
значення 

Клієнти безвідмовно 
розміщують новинки, 
при цьому не вимагаючи 
заміни вже представ-
леної продукції 

Надійність клієнтів та 
адекватний зворотний 
зв’язок щодо 
потенційних новинок 

Клієнти не надають 
зворотної інформації 
стосовно потенціалу 
новинок, можливості їх 
розміщення 

Проміжні 
значення 

Клієнти надають 
повноцінний зворотний 
зв’язок щодо новинок, 
оцінюють потенціал 
додаткового розміщення 
новинок на полиці 

Відсутність 
юридичних проблем із 
власністю та значних 
судових справ за 
позовом державних 
органів 

Існує невизначеність 
щодо прав власності на 
підприємство; трива-
ють судові процеси 
щодо стягнення додат-
кових сум податків на 
користь держави 

Проміжні 
значення 

Власність чітко визначе-
на та не піддається 
сумніву; відносини з 
державою безпроблемні, 
судових позовів з боку 
держави щодо стягнення 
податків немає 

Джерело: складено автором. 

 

Рангова оцінка для групи компаній «Данон» порівняно із середньоринковими 

значеннями всіх елементів свідчить про те, що з метою підвищення якості 

реалізації інвестиційних процесів зусилля керівництва мають бути спрямовані на 

поліпшення елементів людського капіталу, у першу чергу шляхом реалізації 

заходів, які дадуть змогу знизити рівень плинності кадрів. Ці заходи можуть 

включати як елементи матеріальної мотивації (підвищення оплати праці більшості 

груп фахівців і керівників до середньогалузевих показників), так і нематеріальної. 
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Експертний метод оцінки інвестиційної активності підприємств пов’язаний з 

інтерв’юванням експертів галузі з метою встановлення можливих напрямів для 

спрямування інвестиційних ресурсів. Наприклад, протягом 2017-2018 рр. багато 

експертів відзначали необхідність інвестування в обладнання, яке дозволяє 

диференціювати продукцію підприємств за допомогою оригінальної упаковки. 

Другим напрямом для інвестицій рекомендовано обладнання для виготовлення 

молочної продукції з використанням термостатної технології.  

Із здійсненням регуляторних перетворень, орієнтованих на інтеграцію в 

Європейський Союз, Україна взяла на себе зобов’язання щодо впровадження змін, 

спрямованих на безпечність продуктів харчування. З урахуванням цього експерти 

звертають увагу на необхідність інвестування в напрями промислового 

виробництва, які в майбутньому мають замінити ту частину продуктової 

пропозиції, яка наразі представлена домашніми господарствами (передусім це 

стосується кисломолочного сиру, масла, молока). 
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3.4 Висновки до розділу 3 

 

1. Сьогодні контролінг інвестиційної діяльності на вітчизняних 

молокопереробних підприємствах не досяг того рівня розвитку, щоб достатньою 

мірою задовольняти потреби керівництва в якісному аналізі, побудові процесів, 

контролі за інвестиційними проєктами. Інвестиційний контролер, як ініціатор 

побудови ефективних процесів контролінгу інвестиційної діяльності, має брати на 

себе лідерство у здійсненні змін.  

2. Запропоновано вдосконалити використання інструментів контролінгу 

інвестиційної діяльності на всіх стадіях інвестиційної діяльності: від вибору до 

пост-аналізу реалізованих інвестиційних проєктів. 

3. Інвестиційна фаза передбачає активне залучення інвестиційного 

контролера до здійснення контролінгу на кожному з етапів. На етапі вибору схеми 

фінансування проєкту та укладання контракту роль інвестиційного контролера 

полягає не тільки в консультуванні щодо вибору оптимальної схеми, але і в 

контролі відповідності суті контракту тому, що було зафіксовано на етапі 

погодження бюджету. Контроль за всіма етапами життєвого циклу проєкту 

пропонується здійснювати за допомогою реєстру інвестиційних проєктів.  

4. Пост-аналіз дозволяє порівняти фактичні та планові параметри проєкту 

(бюджет, ключові показники ефективності, економічний ефект) та сформувати базу 

знань щодо реалізованих проєктів для врахування в майбутньому 

непередбачуваних подій, які виникли при реалізації проєкту. За такими напрямами 

діяльності підприємства, як аналіз на предмет знецінення основних засобів, 

проведення інвентаризації, виявлення активів на продаж, інвестиційний контролер 

виконує активну роль як щодо виконання економічних розрахунків, так і в частині 

ініціювання продажу основних засобів, що не використовуються. 

5. Стратегічне планування та, зокрема, побудова інвестиційної стратегії є 

важливими елементами формування доданої вартості на шляху до досягнення 

фінансових і соціальних цілей. Однак, незважаючи на це, молокопереробні 

підприємства в Україні недостатньою мірою використовують інструменти 
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стратегічного контролінгу, у тому числі щодо напряму інвестиційної діяльності, й 

це має негативні довгострокові наслідки. 

6. Здійснення стратегічного планування інвестицій є ключовим процесом у 

процесі побудови якісної стратегії дій на найближчі роки в межах усієї компанії. 

Стратегічний інвестиційний план має враховувати маркетинговий план (де вказано 

перелік інновацій, які потребують здійснення капітальних інвестицій), майстер-

план розвитку заводу, очікувані фінансові результати діяльності компанії. Роль 

інвестиційного контролера полягає в ініціюванні складання стратегічних планів 

усіма підрозділами підприємства, комплексній інтеграції інвестиційних потреб та 

інвестиційних можливостей і, як результат, затвердженні стратегічного 

інвестиційного плану. Коректна побудова стратегічного плану є однією з важливих 

передумов розвитку молокопереробних підприємств, оскільки якісне врахування 

всіх зовнішніх і внутрішніх чинників, відповідне формування дій у стратегічному 

плані, у тому числі щодо реалізації інвестиційних проєктів, забезпечують 

зростання прибутковості бізнесу. 

7. Перспективний стратегічний контролінг інвестиційної діяльності також не 

використовується молокопереробними підприємствами, незважаючи на його 

цінність у процесі визначення стратегічних пріоритетів інвестування. 

Запропоновано використання матриці «МакКінсі/Дженерал Електрик» та 

виконання аналізу розривів з метою визначення пріоритетів для інвестування, у 

тому числі при розробці стратегічного інвестиційного плану. 

8. При розбудові процесів стратегічного планування на підприємствах 

молокопереробної галузі важливим етапом є здійснення пост-аналізу процесів 

стратегічного планування, який дозволяє оптимізувати процес стратегічного 

планування як інвестицій, так і компанії загалом, а також пост-аналізу реалізованих 

стратегічних планів, що забезпечує оцінку ефективності реалізації інвестиційної 

стратегії.  

9. Оцінка інвестиційної активності та спроможності є окремим напрямом 

контролінгу інвестиційної діяльності, який стосується конкурентної позиції 

підприємства на ринку. Запропоновано використовувати такі інструменти оцінки 
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інвестиційної активності, як розрахунок коефіцієнта реінвестування Дамодарана (у 

межах структурно-індексного методу) та ранговий метод оцінки інвестиційної 

спроможності, який дає змогу визначити ті напрями діяльності підприємства, де 

воно порівняно з конкурентами має переваги або слабкості. Здійснено оцінку 

показників підприємств молокопереробної галузі з використанням зазначених 

методів і на прикладі групи компаній «Данон» в Україні проаналізовано 

інвестиційну активність і спроможність до реалізації інвестиційних проєктів. 

Надано рекомендації щодо врахування результатів цих оцінок при побудові 

інвестиційної стратегії. 

Основні результати, викладені у третьому розділі, опубліковано в роботах 

[77; 82; 87]. 
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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, 
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виходячи з очікуваного зростання середньозваженої рентабельності інвестиційних 

проєктів та планових витрат на підтримку функціонування такого 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 (група компаній «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 
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виконує функції контролінгу інвестиційної діяльності, на тих молокопереробних 

підприємствах, де його наразі немає. Специфіка молокопереробної галузі 

(наявність на заводах великих 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, 
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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 

стратегічного планування на молокопереробних підприємствах, у тому числі у 

сфері стратегічного планування інвестицій. 

7. У результаті рангового аналізу інвестиційної спроможності, 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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2016 р.). Одеса: Атлант, 2016. С. 86-88. 

Особистий внесок: визначено сутність та принципи контролінгу соціальних 
інвестицій. 

 
9. Козловський А.Т. Заходи щодо управління робочим капіталом як 

напрямок оптимізації грошових потоків вітчизняних підприємств. 
Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVI Міжнар. наук.-
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практ. конф. (м. Київ, 7-8 квітня 2016 р.). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 
С. 226-228. 

10. Грішнова О. А., Козловський А. Т. Проблеми нормативно-правового 
забезпечення інноваційної діяльності підприємств молокопереробної галузі. 
Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку: 
матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 20-21 листопада 2017 р.). 
Миколаїв: МНАУ, 2017. С. 74-76. 

Особистий внесок: визначено перелік впроваджень у молокопереробній 
галузі, які могли б бути визнані інноваційними; запропоновано заходи задля 
активізації інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств 
молокопереробної галузі 

 
11. Козловський А. Т. Документальне забезпечення реалізації функції 

інвестиційного контролінгу на підприємстві. Фінансово-економічне та обліково-
аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: зб. тез доповідей учасників 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 19-20 квітня 2017 р.). Черкаси: 
Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2017. С. 192-197. 

12. Козловський А. Т. Комітет з інвестування як елемент контролінгу 
інвестицій на молокопереробних підприємствах. Сімнадцяті економіко-правові 
дискусії: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 27 квітня 2017 
р.). Львів, 2017. С. 20-22. 

13. Козловський А. Т. Механізм погодження інвестиційних проектів на 
молокопереробних підприємствах України. Актуальні питання економіки, 
фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: зб. тез доповідей Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Полтава, 2 квітня 2018 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 
1. С. 42-43. 

14. Grishnova O., Kozlovskyy A. Social impact of in-house share service business 
centers implementation in multinational companies. The 16th International Scientific 
Conference Information Technologies and Management (Riga, Latvia, 26-27 April 2018). 
Riga, Latvia, 2018. Р. 139-140. 

Особистий внесок: визначено ризики соціального впливу впровадження 
ділових центрів спільного обслуговування у міжнародних компаніях. 

 
15. Козловський А. Т., Грішнова О. А. Взаємозв’язок інвестиційного 

контролінгу та корпоративних фінансів підприємств молокопереробної галузі. 
Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними 
системами в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Дрогобич, 11 травня 2018 р.). Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. С. 210-212. 

Особистий внесок: визначено вплив інвестиційного контролінгу на 
корпоративні фінанси підприємств. 
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Публікації, які додатково відображають результати дослідження: 
16. Грішнова О., Козловський А. Інтелектуальний капітал України: 

інтегральна оцінка й порівняльний аналіз. Україна: аспекти праці. 2014. № 1. С. 3-
9. 

Особистий внесок: проаналізовано та оцінено інтелектуальний капітал 
України з використанням порівняльного аналізу та інтегральної оцінки. 

 
17. Грішнова О. А., Козловський А. Т. Регламентація трудових процесів в 

ході здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві. Вісник Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки: у 
2-х т. 2017. Вип. 12. Т. 2. С. 22-33. 

Особистий внесок: систематизовано регламентацію трудових процесів на 
різних етапах здійснення інвестиційної діяльності, деталізована цілі 
процедур, які регулюють інвестиційну діяльність, розглянуто вплив 
регламентації трудової діяльності на інвестиційний процес та персонал. 
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Додаток В 

Стратегія розвитку групи компаній “Данон” в Україні на 2018-2021 роки 
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Додаток Г 

Етапи і заходи інвестиційної діяльності 

 

 
Заходи в рамках контролінгу інвестиційної діяльності 

Дотримання відповідності обраних напрямів інвестування 
стратегічному курсу підприємства 

Відповідність обраних інвестиційних проектів оперативним 
інвестиційним потребам 

Перевірка припущень при оцінці ефективності інвестиційного 
проекту 

Оцінка екологічного та соціального ефекту внаслідок реалізації 
проекту 

Коректність оцінки інвестиційних, операційних та фінансових 
грошових потоків 

Оцінка впливу інвестиційної діяльності на зміну робочого 
капіталу підприємства 

Коректність оцінки інвестиційних потреб на реалізацію проекту 

Контроль за результатами тендерів на виконання робіт, поставку 
обладнання та надання послуг в рамках проекту 

Контроль за контрактуванням товарів, робіт та послуг у 
відповідності до проектного технічного завдання та попередньо 

проведених тендерів 

Моніторинг виконання робіт, Поставок товарів та надання 
послуг в межах сум та переліку, передбачених у контракті 

Здійснення своєчасної оплати зобов’язань за контрактами в 
межах договірних строків розрахунків 

Контроль за коректністю віднесення операційних та капітальних 
затрат відповідно до облікової політики 

Фіналізація проведених інвестиційних затрат та порівняння з 
першочерговим планом 

Порівняння фактичного економічного результату від реалізації 
проекту з першочерговим планом 

Етап інвестиційної 
діяльності 

Стратегічний та 
оперативний розподіл 
інвестиційних потреб 

Оцінка потенційної 
віддачі від реалізації 

проекту 

Аналіз зміни 
грошових потоків 

внаслідок проведення 
інвестиційних 
активностей 

Бюджетування 
інвестиційного 

проекту 

Інвестиційна фаза 

Пост-інвестиційна 
фаза 

Ризик-менеджмент 
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Додаток Д 

Приклад «стратегічної мапи» для розробки інвестиційної стратегії 

 

 

 

 

Стратегічний план 

План продажів 

Інвестиційний план 

План виробництва 

Маркетинговий план 

Інші елементи 
стратегічного плану 

Корпоративні річні 

Ціль щодо росту продажів, 

Ціль щодо розміру 
прибутку, у млн. грн. 

Ціль щодо розміру 
грошового потоку та 

окремих його елементів, у 
  

Ключові показники ефективності – індивідуальні цілі для 
кожного працівника (за напрямком інвестиції) 

KPI фінансового директора: 
- побудова ефективного 

процесу прогнозування на 12 
місяців з щомісячним 
оновленням; 

- побудова ефективної 
системи інвестиційного 

KPI директора з виробництва: 
- забезпечення вчасної 

реалізації інвестиційних 
проектів; 

- забезпечення безперервності 
виробничого процесу 

KPI директора з постачання: 
- забезпечення вчасного 
проведення тендерів на 
поставку обладнання; 

- забезпечення вчасного 
виконання контрактних 

зобов’язань постачальниками 

KPI директора з продажів: 
- забезпечення достатнього 

розміщення новинок на 
полицях магазинів; 

- моніторинг дій конкурентів 
на спільних ринках 

KPI інвестиційного 
контролера: 

- введення в дію процедури з 
погодження інвестиційних 

проектів 
- відсутність перевищення 
фактичних інвестиційних 
витрат за затвердженими 

проектами над 
забюджетованими сумами 

- 50% затверджених 
інвестиційних проектів були 

 і  
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Додаток Е 

Приклад розрахунку економічної ефективності інвестиційного проєкту 
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CAPITAL & LEASE AUTHORIZATION REQUEST - PROPOSED SCENARIO :       1 Page 2

WWBU : Dairy PROJECT: Purchase or Lease : Purchase
CBU : Ukraine Capex Category : C1
ZONE : CIS Local WACC in % 20.60%

Country : Ukraine TOTAL Authorization :

Plant : Kremez in 000 local currency 1,250

Brand : Client: Exchange rate : 28.36000

Steering comittee: in 000 Euros : 44

Date 18-Oct-17 Project leader: Autorisation Year 2,017

Project N° Post Mortem to review Local Income Tax rate 18.00%

PROJECT PROFITABILITY -  SCENARIO N° : 1
in 000 LOCAL CURRENCY

( Cash-in = +  ;  Cash-out = - ) Year 2,017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
1 Capital expenditures -561 -689 0 0 0 -1,250 
2 Operating lease rent (inc financial charges) 0 0 0 0 0 0
3 NET INVESTED CASH OUT BEFORE FINANCING -561 -689 0 0 0 -1,250 

4 Remaining monthes between First payment & Year end 1 10 12 12 12 47

5 Additional volumes ( in tons) 0 798 956 956 956 3,666
Net price per ton #DIV/0! 59.90 63.46 67.66 69.80 65.44

6 Variation of CAN Net 0 47,804 60,670 64,681 66,730 239,885
7 Variation of material costs 0 -29,299 -37,771 -40,269 -41,544 -148,883 

Material costs/KL #DIV/0! -37 -40 -42 -43 -41 
8 Variation of  Margin on Material Costs (MCM) 0 18,505 22,899 24,412 25,186 91,002

% MCM/CAN net #DIV/0! 38.7% 37.7% 37.7% 37.7% 37.9%
9 Variation of manufacturing labor costs 0 0 0 0 0 0
10 Variation of direct production costs without depreciation 0 -12,278 -16,032 -17,328 -17,971 -63,609 
11 Variation of the production depreciation charges 0 -3,220 -3,864 -3,864 -3,864 -14,813 
12 Variation of manufacturing overheads without depreciation 0 0 0 0 0 0
13 Variation of manufacturing overheads depreciation charges 0 0 0 0 0 0

Manufacturing costs/KL #DIV/0! -19.42 -20.81 -22.17 -22.84 -21 
14 Variation of logistic costs without depreciation 0 -1,336 -1,443 -1,515 -1,591 -5,885 
15 Variation of logistic depreciation charges 0 0 0 0 0 0

Logistic costs/KL #DIV/0! -1.67 -1.51 -1.58 -1.66 -2 
16 Variation of Operations Contribution (CO) 0 1,671 1,560 1,705 1,759 6,695

% CO/CAN net #DIV/0! 3.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.8%
17 Advertising & Promotions 0 -956 -1,213 -1,294 -1,335 -4,798 
18 Variation of Net Product Contribution (CNP) 0 715 346 412 425 1,897

% CNP/CAN net #DIV/0! 1.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8%
19 Variation of other costs (overheads) 0 0 0 0 0 0
21 Exceptional One-off  costs 0 0 0 0 0 0
22 Exceptional Assets sales (Disposals) 0 0 0 0 0 0
23 Exceptional Write-off  (Net value of disposals) 0 0 0 0 0 0
21  Variation of  ROP (excluding operating lease rent & char 0 715 346 412 425 1,897

%ROP/CAN net (excluding operating lease rent & charges #DIV/0! 1.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8%
24 Variation of net financial charges 0 0 0 0 0 0
25 Variation of Taxes (including tax on operating lease costs) 0 -129 -62 -74 -76 -342 
26 Variation of RNC (before financing and lease costs) 0 586 284 337 348 1,556

27 Variation of  Working Capital 0 0 0 0 0 0

Dec 2018

Format parts for BBF Arcil

Utilities manager

A.Palchykov / Project Manager

S. Korniyenko
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28 Fiscal Depreciation 0 -3,220 -3,864 -3,864 -3,864 -14,813 
0.0 1.0 3.0 4.0 5.0

29 ROP (including operating lease rent & charges 0 715 346 412 425 1,897
ROP /CAN net (including operating lease rent & charges) #DIV/0! 1.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8%

30 Net Operating Cash Flow -561 3,117 4,148 4,202 4,213 15,119
31 Local discount rate 1.00 0.83 0.69 0.57 0.47 -
32 Terminal Value - - - - 0 0
33 Annual Discounted Operating Cash-Flow -561 2,585 2,852 2,395 1,991 -
34 Cum. Discounted operating Cash-Flow -561 2,024 4,876 7,271 9,263 9,263
35 NET PRESENT VALUE - - - - - 9,263
36 PAY-BACK (in months.) 8 - - - - 4
37 IRR ( Internal return rate) % - - - - - 267%

38 Carbon footprint impact 0 0 0 0 0 0

39 ROP (including operating lease rent & charges 0 715 346 412 425 1,897
ROP /CAN net (including operating lease rent & charges) #DIV/0! 1.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8%

40 Net Operating Cash Flow -561 3,117 4,148 4,202 4,213 15,119
41 Local discount rate 1.00 0.83 0.69 0.57 0.47 -
42 Terminal Value - - - - 0 0
43 Annual Discounted Operating Cash-Flow -561 2,585 2,852 2,395 1,991 -
44 Cum. Discounted operating Cash-Flow -561 2,024 4,876 7,271 9,263 9,263
45 NET PRESENT VALUE - - - - - 9,263

0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6
46 Carbon footprint PAY-BACK (in months.) - - - - - 3.6
47 IRR ( Internal return rate) % - - - - - 600.0%
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Додаток Ж 

Приклад технічного завдання для реалізації інвестиційного проєкту 

  



278 

 
  

Project: ARCIL 125gr 
for Kremenchuk 

Need Manager: Zhyhalov Borys Site: Danone 
Kremez 

Date: 11/10/2017 

 Project Manager: Andrey 
Palchykov 

Code: KRE Version 1 

 
Updates: 
Version Date Updated by : Sentence: Replaced with: 
1.0 13.10.2017    
     
     
     
     
     

 
 
Validation 
# Name: Position: Signature: Date: 
1 Cristian Derusko DEW Director   
2 Aleksey Tuzovskiy DEW project manager   
3 Roman Savosin Industrial project senior manager   
4 Sarkis Kisheshyan Safety manager   
5 Elena Gaidukova Plant manager   
6 Sergiy Levchenko R&D manager   
7 Khobotnya Iryna QA manager   

 
 
 

 
 
 

PROJECT DANONE KREMENCHUK 
 

New cup 125 gr for ARCIL line 
 

Danone KREMEZ plant 
Ukraine 
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Проект: Новый стакан 
125 гр. Для линии 
Арсил 

Менеджер-инициатор Борис 
Жигалов 

Место: «Кремез» Дата: 11/10/2017 

 Руководитель проекта: Андрей 
Пальчиков 

Код: KRE Версия 1 

 
Изменения: 
Версия Дата Изменен: Предложение: Заменено: 
     
     
     
     
     
     

 

 
 

Согласование: 
# Имя: Должность: Подпись: Дата: 
1 Кристиан Деруско DEW директор   
2 Алексей Тузовский DEW менеджер проектов   
3 Роман Савосин Индустриальный менеджер 

проектов 
  

4 Саркис Кишешьян Менеджер по безопасности   
5 Елена Гайдукова Директор завода   
6 Сергей Левченко R&D менеджер   
7 Ирина Хоботня Менеджер по качеству   

 
 

 
 

ПРОЕКТ DANONE КРЕМЕНЧУГ 
 

Новый стакан 125 гр. Для линии АРСИЛ 
 

 
 

Завод «КРЕМЕЗ» 
Украина 



280 

 
  

 
RESUME / ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
1. Site location Местоположение объекта 4 
2. Project objectives Задачи проекта 4 
3. Scope of supply Объем поставки: 4 
4. SIMPLIFIED FLOW SHEET: 

LIMIT OF SUPPLY 
 

УПРОЩЕННАЯ КАРТА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
ПРЕДЕЛ ПОСТАВКИ 
 

4 

5. Limits of responsibilities Границы ответственности 5 
6. Project Schedule План-график работ по проекту 6 
7. Product specification Техническая характеристика изделия 7 
8. ACCEPTANCE CRITERIA КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ 9 
9.  LINE MANAGEMENT  ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

9 

10.  TECHNICAL 
REQUIREMENTS 
 
 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 
 

9 

11. COMPONENT AND 
SPECIFICATION OF WIRES 

КОМПОНЕНТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
ПРОВОДОВ 
 

10 

12. UTILITIES ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
 

10 

13. CIP FLUIDS & PIPINGS 
 

ЖИДКОСТИ И ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ 
CIP 

10 

14. Technical documentation Техническая документация 10 
15. Training Обучение 10 

16.       Annexes                                     Приложения                                                   11 



281 

 
  

 
1. SITE LOCATION 
Delivery address: 
DAP Kremenchuk plant 
Dr. Bogayevskiy 14/69 str. 
Kremenchuk 
Ukraine 
 
2. PROJECT OBJECTIVES 
On Q1/2018, Danone plant in 
Kremenchuk, Ukraine, plan to produce 
in this new installation and according to 
Danone manufacturing best practices: 
- new FFS cup size 125gr on Existing 
FFS machine ARCIL 
 
with or without: 

o Fruits - up to 15x15x15 cubes -
dosed into white mass 

o Fruits dosage up to 30% 
o Change over between existing 

100 gr cup 
 
 
3. SCOPE OF SUPPLY 
 
The scope of supply for the project 
includes design, automation, equipment 
and materials, transport to the plant DAP 
Kremenchuk, unloading supervision, 
complete documentation, mechanical & 
electrical erection, manpower works 
supervision and, commissioning and 
start up . 

o 1 New  cup bottom plate 12 cups 
o 1 new fully equipped punches 

holder plate 
o New detection for this new 

format. 
o New recipe  for new format to be 

integrated in to machine 
automation. 

o Packaging and transportation 
DAP to Kremenchuk plant. 

o Dismantling and integration 
o Tests and start up. 
o Other components need for 

modification. 
 

o 24 month’s warranty for 
delivered equipment.  

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 
Адрес доставки: 
ЧАО «Кременчугский гормолокозавод»  
Ул. Доктора Богаевского 14/69 
Г. Кременчуг 
Украина 
 
2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
В I кв. 2018 г. завод Danone в г. Кременчуг 
Украина планирует запустить в эксплуатацию 
эту новую установку в соответствии с передовым 
производственным опытом Danone: 
- Новый стакан объемом 125 гр. На 
существующей FFS линии ARCIL. 
 
включая или исключая: 

o Фрукты - до 15x15x15 кубиков - 
дозированных в белую массу 

o Дозировка фруктов до 30% 
o Возможность быстрой смены формата на 

существующий 100 гр. 
 
 
3. ОБЪЕМ ПОСТАВКИ 
 
В объем поставки по проекту входит 
проектирование, автоматика, оборудование и 
материалы, транспортировка до завода в г. 
Кременчуг, технический контроль разгрузки, 
полный пакет документации, монтаж 
механического и электрического оборудования, 
линейное руководство персоналом и помощь в 
пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию для 
достижения целей  
 

o 1 нижняя формовочная плита для нового 
стакана 

o 1 дополнительный датчик обнаружения 
формата 

o Новый рецепт выдува и дозировки с 
интеграцией в программу автомата. 

o Доставка товара на условия DAP 
Кременчуг 

o Установка новых форматных частей с 
настройкой параметров. 

o Тестирование и пусконаладка  

Другие компоненты, необходимые для 
модификации. 

 
o 24 месячная гарантия на все 

поставляемое оборудование.  
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4. SIMPLIFIED FLOW SHEET: 
LIMIT OF SUPPLY 
 
 
N/A 

 
 
4. УПРОЩЕННАЯ КАРТА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
ПРЕДЕЛ ПОСТАВКИ 
 
N/A 

 
 
 
 
 
 
5. LIMITS OF RESPONSABILITIES 
 

5. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Works & Services: Organized by: Paid by: When: 
Detailed Schedule (MS Project) Supplier - Max 2 weeks after order 
Accommodation, travelling and 
other costs for the technicians and 
workers provided by Supplier 

Supplier Supplier Until project closing. 

Shipment, insurance, transport acc. to DAP (Incoterms 2010) 
 
 
 
 
 
Работы и услуги: Организовал: Оплатил: Когда: 
Детальный график (Проект главного 
графика работ) 

Поставщик - Макс. 2 недели после 
заказа 

Расходы на размещение, проезд и 
другие расходы на технический 
персонал и рабочих Поставщика 

Поставщик Поставщик До закрытия проекта 

Ответственность за поврежденную 
упаковку 

Поставщик Поставщик С поставкой 

Инструменты для установки и пуска 
оборудования в эксплуатацию 

Поставщик Поставщик .До закрытия проекта 

 
Lockable room for supplier's personnel Danone Danone Until project closing. 
Removing of waste materials after tests and 
start up to the appointed containers 

Supplier Supplier Until project closing. 

Containers for waste materials Danone Danone For installation and 
start up 

Rough cleaning of working area each day Supplier Supplier During installation 
Organization the project team for preparation 
and on site team for 
installation (skilled commissioners and 
supervisors for mechanic, electric, automatic 
installation and for welding checking) 

Supplier/ 
Danone 

Supplier/ 
Danone 

Until project closing. 

Equipment installation, integration with 
process, erection, checking, preparation to the 
acceptance tests 

Supplier Supplier Until project closing. 

Equipment safety on site for Supplier's team Supplier Supplier Until project closing. 
Working permissions for foreigners workers Supplier Supplier Until project closing. 
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Trainings (operators, maintenance, 
automaticians) by skilled personnel prior to 
production start up 

Supplier Supplier Between start up 
and provisional SAT 

Equipment in conformity with all relevant 
Ukrainian Standards and Regulations, priori to 
Danone specifications 

Supplier Supplier With delivery 

Changing and rest room for Suppliers 
personnel 

Danone Danone Until project closing. 

Packaging area ready for Danone Danone During installation 
 

Запираемое помещение для персонала 
поставщика 

Danone Danone До закрытия проекта 

Удаление отходов после испытаний и пуска в 
эксплуатацию в специальные контейнеры 

Поставщик Поставщик До закрытия проекта 

Контейнеры для отходов Danone Danone Для установки и 
пуска в экспл. 

Ежедневная грубая уборка рабочей площади Поставщик Поставщик В течение времени 
установки 

Организация проектной группы для 
подготовки и местной группы для  
установки / монтажа (квалифицированные 
пуско-наладчики и руководители работ по 
установке механического, электрического 
оборудования и автоматики, проверке 
качества сварки) 

Поставщик 
/Danone 

Поставщик/ 
Danone 

До закрытия проекта 

Установка оборудования, включение нового 
оборудования в технологический процесс, 
монтаж, проверка, подготовка к приемочным 
испытаниям 

Поставщик Поставщик До закрытия проекта 

Безопасность оборудования на месте для 
команды поставщика 

Поставщик Поставщик До закрытия проекта 

Разрешения на работу для иностранных 
рабочих 

Поставщик Поставщик До закрытия проекта 

Пуско-наладка и соблюдение правил приемки Поставщик Поставщик До закрытия проекта 
Обучение (операторов, персонала 
технического обслуживания, автоматчиков) 
квалифицированными специалистами перед 
началом производства 

Поставщик Поставщик Между пуском в 
эксплуатацию и 
предвар.и 
приемочными 
испытаниями 

Оборудование в соответствии со всеми 
актуальными Украинскими стандартами и 
положениями, прежде технических условий 
Danone 

Поставщик Поставщик С поставкой 

Получение оборудования в цеху Поставщика 
перед поставкой 

Danone Danone Во время заводских 
приемо-сдаточных 
испытаний 

Раздевалка и комната отдыха для персонала 
Поставщика 

Danone Danone До закрытия проекта 
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6. PROJECT SCHEDULE 
To be define and presented by supplier, 
and will be updated after periodic kick-off 
meetings with Danone Project team 
Schedule has to show (chapters could be 
added) 
 
 
• Mechanical studies 
• Automation studies 
• Delivery of all equipment  
• Erection into Danone plant 
• Tests 
• Start-up 
• Training 
• Final acceptance 
Supplier has to show critical path and 
identify all risks related to the project time 
 

6. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 
Должен быть определен и представлен 
поставщиком, будет уточняться после 
периодических организационных встреч с 
проектной группой Danone 
План-график должен отражать (главы могут быть 
добавлены) 
 
• Изучение механической части 
• Изучение автоматики 
• Поставка всего оборудования  
• Монтаж на заводе Danone 
• Испытания 
• Пуск в эксплуатацию 
• Обучение 
• Окончательная приемка 
Поставщик должен указать критический путь и 
определить все риски, связанные со сроками 
проекта 
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7. PRODUCT SPECIFICATION /  
 

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОДУКЦИИ 
 

7.1. Format and packaging material 
CUP 
 
 
 

 

7.1. Формат и упаковочный материал 
СТАКАНЧИК 
 
 
 
 

 
 
 

  
7.2. Decore 
 

- Current 
 

7.2. Бандероль 
 

- Текущий 
 
 

7.3 Complfoil 
 

- Current 
 

7.3 Бандероль 
 

- Текущий 
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8. ACCEPTANCE CRITERIA 
Non conformity criteria are: 
 
 

8. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ 
Критерии несоответствия: 
 
 

Finished product criteria's to be checked during 
acceptance tests: 

Provisional 
acceptance test 

target 

Final acceptance test 
target 

Non detected non conformity ratio  1/3 000 1/6 0001 

Losses of packaging (Acc. To DTR-TTP-QUA-MET-
02_) 

< 1,5 %. < 0,5 % 

Total technical efficiency  90% 97 % 
Критерии готового продукта подлежат проверке 
во время приемочных испытаний: 

Цель 
предварительны

х приемочных 
испытаний 

Цель окончательных 
приемочных 
испытаний 

Коэффициент не обнаружения несоответствия  1/3 000 1/6 0001 

Потери продукта и упаковки ( Согласно DTR-TTP-
QUA-MET-02) 

< 1,5 %. < 0,5 % 

Общая производительность оборудования 90% 97 % 
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Change over time (between formats and 
flavours)2 

Provisional 
acceptance test 

target 

Final acceptance test 
target 

CUPS FORMAT - < 15 min 
   
Время переключения (между форматами и 
вкусовыми добавками)2 

Цель 
предварительны

х приемочных 
испытаний 

Цель окончательных 
приемочных 
испытаний 

ФОРМАТ СТАКАНЧИКОВ - < 15 мин 

 
 
9. LINE MANAGEMENT 
 
N/A 

 
 
9. ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
N/A 
 
 

10. TECHNICAL 
REQUIREMENTS 
 
 
N/A 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 
N/A 

11. COMPONENT AND SPECIFICATION OF WIRES 
 
N/A 
 
11. КОМПОНЕНТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОВОДОВ 
 
N/A 
 
12. UTILITIES 
 

12. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
 

 
 
Compressed air – 6 bar                                     Сжатый воздух – 6 бар 
 
 

 

 

13. CIP FLUIDS & PIPINGS 
 
 N/A 

13. ЖИДКОСТИ И ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ 
CIP 
 
                   N/A 
 

  
  
14. TECHNICAL DOCUMENTATION 
Refer to General Specification for Packaging 
Machines 'ENG-SP-GEN-005' 
 

14. ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
См. Общие технические условия на 
упаковочные машины 'ENG-SP-GEN-005' 
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15. TRAINING 
 
15.1. Production 
 
1 training day  
- Breakdowns and security management 
 
 
 
 

15. ОБУЧЕНИЕ 
 
15.1. Производство 
 
1 дня обучения  
- Поломки и управление безопасностью 
 
 
 

16. Safety requirements  
 
 

16. Требования по безопасности 
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Додаток З 

Використання інструментів контролінгу інвестиційної діяльності на вітчизняних молокопереробних підприємствах 
 Інструменти контролінгу інвестиційної діяльності 
 Інструменти стратегічного 

контролінгу інвестиційної 
діяльності 

Інструменти оперативного контролінгу інвестиційної діяльності 

Підприємство Окремі 
стратегічні 
інструменти 

Вибір 
альтернативних 
інвестиційних 
стратегій 

Встановлення 
збалансованих 
показників 
ефективності 

Оцінка 
продажів та 
цін для 
потенційних 
інвест. 
проектів 

Розрахунок 
економічної 
ефективності 
інвестиційних 
проектів 

Підтвердження 
фінансування 
для 
інвестиційних 
проектів 

Контроль за 
контрактуванням 

Контроль за 
замовленням та 
оприходуванням 
та оплатою за 
товари, роботи 
та послуги 

Інвестиційний 
комітет 

Пост-аналіз 
проектів 

Молочний 
Альянс 

+  + + + + + +   

Данон + + + + + + + + + +- 
Вімм-Білль-Данн 
(Пепсі) 

+ + + + + + + + +  

Люстдорф + + + + + + + + +  
Група «Рошен» +  +  + + + + +  
Лакталіс      +  +   
Галичина   + + + +  +   
Придніпровський 
комбінат 

     + + +   

Терра-Фуд    + + +  +   
Юрія    +  +  +   
Тернопільський 
МЗ 

    + +  + +  
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Додаток И 

Структура продажів (в тис. тонн) найбільших виробників цільномолочної продукції у 2017 році 

Категорія продукції 
Молочний 
Альянс Данон 

Вімм-Білль-
Данн 
(Пепсі) Люстдорф 

Підприємства 
групи "АТБ" Лакталіс Галичина 

Придніпро-
вський 
комбінат 

Терра-
Фуд Юрія 

Тернопіль-
ський МЗ Інші Загалом 

Молоко в плівці 20,66 3,28 9,49 0,00 8,81 0,00 6,09 3,62 0,12 1,26 2,81 24,60 80,74 
Молоко не в плівці 20,89 15,26 3,13 1,24 0,00 0,00 1,13 0,00 5,90 7,57 3,57 5,29 63,97 
Кефір не в плівці 2,59 6,93 3,75 0,55 0,00 1,64 3,93 0,12 4,03 4,56 2,25 2,14 32,50 
Кефір в плівці 3,66 0,99 7,51 0,09 3,81 0,40 2,11 2,98 0,08 0,33 0,59 7,88 30,44 
Ультрапастеризоване 
молоко 0,77 0,00 0,62 20,47 0,00 0,76 2,14 0,01 2,45 0,00 0,00 3,03 30,26 
Сметана в плівці 4,66 0,70 4,41 0,19 5,64 1,35 0,81 3,53 0,04 0,30 1,56 5,88 29,07 
Йогурт питний не в 
плівці 0,89 15,04 3,17 0,13 0,00 1,50 4,00 0,30 1,29 0,38 0,30 0,79 27,80 
Сметана в стакані 1,62 5,70 0,16 0,10 0,52 5,26 0,29 0,00 1,11 0,11 0,03 1,92 16,82 
Йогурт питний в 
плівці 1,00 0,00 0,64 0,07 4,64 0,96 0,66 3,48 0,16 0,18 0,84 1,52 14,16 
Кисломолочний сир 0,67 2,04 0,92 0,00 0,02 2,86 0,08 0,38 0,00 0,00 0,05 4,70 11,73 
Ложковий йогурт 0,17 6,24 0,92 0,00 0,00 1,08 0,55 0,44 0,00 0,24 0,32 0,59 10,54 
Закваска 4,50 0,72 0,00 0,00 0,00 3,63 0,00 0,07 0,12 0,00 0,00 0,02 9,06 
Ряжанка не в плівці 1,67 0,65 2,26 0,13 0,00 0,05 0,12 0,35 1,13 0,23 0,00 0,58 7,17 
Сиркові десерти для 
дітей 0,05 0,00 6,57 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,77 
Ультрапастеризовані 
вершки 1,03 1,20 0,00 2,84 0,00 0,05 0,00 0,26 0,97 0,00 0,00 0,38 6,73 
Ряжанка в плівці 0,27 0,10 2,96 0,03 0,49 0,00 0,08 0,00 0,01 0,03 0,00 1,34 5,33 
Інші 10,02 8,97 9,47 1,60 1,70 3,93 0,00 3,54 0,26 0,89 0,21 5,91 46,52 

Загалом 75,12 67,81 55,99 27,46 25,62 23,64 21,99 19,09 17,68 16,09 12,52 66,60 429,62 
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Додаток Й 

Приклад грошових потоків інвестиційного проєкту 

Показник Січ.18 Лют.18 Бер.18 Кві.18 Тра.18 Чер.18 Лип.18 Сер.18 Вер.18 Жов.18 Лис.18 Гру.18 2 019 2 020 2 021 2 022 

Інвестиції, тис.грн. -437 0 -626                           
Додатковий прибуток в 
результаті реалізації 
проекту       -75 -50 25 50 50 50 50 50 50 630 662 695 729 

Амортизація       18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 220,44 220,44 220,44 220,44 

Грошовий потік -437 0 -626 -56,63 -31,63 43,37 68,37 68,37 68,37 68,37 68,37 68,37 850,44 881,94 915,02 949,74 

Дисконтний множник 1,00 0,99 0,97 0,96 0,95 0,94 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 
Дисконтований грошовий 
потік 

-
437,00 0,00 

-
609,63 -54,42 -30,00 40,59 63,15 62,32 61,50 60,69 59,89 59,10 632,02 565,02 505,35 452,19 
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Додаток К 

Перелік перспективних проєктів з екологічним спрямуванням на 2018-2019 роки групи компаній “Данон” 
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Додаток Л 

Процедура з управління капітальними інвестиціями групи компаній «Данон» в 

Україні 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНОН ДНІПРО» 
(ТОВ «ДАНОН ДНІПРО») 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД» 
(ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД») 

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Генеральний директор 
ТОВ «Данон Дніпро» 
 
____________ М.В. Войтина 
Підпис      м.п. 
 Дата затвердження (__, __,____) 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ  
Генеральний директор 
ПАТ «Кременчуць  
міськмолокозавод» 
 
____________ Б.М. Жигалов 
Підпис      м.п. 
 Дата затвердження (__, __,____) 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЦЕДУРА З УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
CAPEX MANAGEMENT PROCEDURE 
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Схема дій 

 

 

Генерація ідей  C1…C7 проекти 

Внутрішнє погодження проектів: від загального опису проекту через 
оцінку Планового, Контролінгового, Індустріального, Закупівельного 
департаментів до фінальної валідації Генеральним Менеджментом 

Бюджетування, КАПЕКС чек-лист, запуск CARа, загальне погодження 

Контроль за затратами, фактична реалізація 
проектуExpenses control, введення в 

експлуатацію 

Вплив виняткових 
подій має бути 

враховано: затрати на 
команду DEW, 
девальвація, 

непередбачувані 
обставини 

Пост-імплементаційна фаза: аналіз план/факт 

Строго відповідно 
до правил DafNet 
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Scheme of actions 

 

 

Idea generation  C1…C7 projects 

Project internal approval: from general description of project via critical 
assessments of Planning, Controlling, Industrial, SSD teams to final 

validation by General Management 

Budgeting, CAPEX check-list, CAR launch, and overall approval 

Expenses control, project process and put-into-use 
 

Impact of exceptional 
cases is to be 

considered: DEW costs, 
UAH devaluation, 
contingency etc 

Post-implementation stage – fact vs plan analysis 

Strongly according to 
DafNet rules 
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Додаток М 

Схеми узгодження фінансування для інвестиційних проєктів за різними 

напрямами 
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Додаток Н 

Зразок запиту на надання фінансування для інвестиційного проєкту 
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Function Project name 
Site Projct responsible 

Category Project scope
Type

Total amount kEUR
NPV, kEUR

Payback, m
Opex saving in 2018, kEUR

Cash out details
Q1 Q3

CAR, kEUR
CAPEX, kEUR -50

0

1. List of assets to be installed/modernizated 2. List of works to be done 3. List of assets to be replacaed&write-off

Asset Amount kR Work Amount kR Asset NPV, kR

4. Timing and main steps
Project steps Months - start --> end

Equipment shipment

Equipment installation

Start-up and commissioning

Total 

OPTIONAL

-85
-35

Q2 Q4 Y+1
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CAPITAL & LEASE AUTHORIZATION REQUEST - PROPOSED SCENARIO :   Page 2

WWBU : Dairy PROJECT: Purchase or Lease :
CBU : Dairy UA Capex Category : C2
ZONE : Local WACC in % 16.70%
Country : Ukraine TOTAL Authorization :
Plant : Danone Dnipro in 000 local currency 0
Brand : Client: Exchange rate : 31.30

Steering comittee: in 000 Euros : 0.00
Date 1-Jan-17 Project leader: Autorisation Year 2018
Project N° Post Mortem to review by Local Income Tax rate 18.00%
PROJECT PROFITABILITY -  SCENARIO N° :

in 000 LOCAL CURRENCY
( Cash-in = +  ;  Cash-out = - ) Year 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

1 Capital expenditures 0 0 0 0 0 0
2 Operating lease rent (inc financial charges) 0 0 0 0 0 0
3 NET INVESTED CASH OUT BEFORE FINANCING 0 0 0 0 0 0

4 Remaining monthes between First payment & Year end 2 12 12 12 12 50

5 Additional volumes ( in tons) 0 0 0 0 0 0
Net price per ton #DIV/0!

6 Variation of CAN Net 0 0 0 0 0 0
7 Variation of material costs 0 0 0 0 0 0

Material costs/KL 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8 Variation of  Margin on Material Costs (MCM) 0 0 0 0 0 0

% MCM/CAN net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 Variation of manufacturing labor costs 0 0 0 0 0 0
10 Variation of direct production costs without depreciation 0 0 0 0 0 0
11 Variation of the production depreciation charges 0 0 0 0 0 0
12 Variation of manufacturing overheads without depreciation
13 Variation of manufacturing overheads depreciation charges 0 0 0 0 0 0

Manufacturing costs/KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Variation of logistic costs without depreciation 0 0
15 Variation of logistic depreciation charges 0 0 0 0 0 0

Logistic costs/KL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Variation of Operations Contribution (CO) 0 0 0 0 0 0

% CO/CAN net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

17 Advertising & Promotions 0 0 0 0 0 0
18 Variation of Net Product Contribution (CNP) 0 0 0 0 0 0

% CNP/CAN net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19 Variation of other costs (overheads) 0 0 0 0 0 0
21 Exceptional One-off  costs 0 0 0 0 0 0
22 Exceptional Assets sales (Disposals) 0 0 0 0 0 0
23 Exceptional Write-off  (Net value of disposals) 0 0 0 0 0 0
21  Variation of  ROP (excluding operating lease rent & charges)) 0 0 0 0 0 0

%ROP/CAN net (excluding operating lease rent & charges) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

24 Variation of net financial charges 0 0 0 0 0 0
25 Variation of Taxes (including tax on operating lease costs) 0 0 0 0 0 0
26 Variation of RNC (before financing and lease costs) 0 0 0 0 0 0

27 Variation of  Working Capital 0 0 0 0 0 0

28 Fiscal Depreciation 0 0 0 0 0 0
0.0 1.0 3.0 4.0 5.0

29 ROP (including operating lease rent & charges) 0 0 0 0 0 0
ROP /CAN net (including operating lease rent & charges) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30 Net Operating Cash Flow 0 0 0 0 0 0
31 Local discount rate 1.00 0.86 0.73 0.63 0.54 -
32 Terminal Value - - - - 0 0
33 Annual Discounted Operating Cash-Flow 0 0 0 0 0 -
34 Cum. Discounted operating Cash-Flow 0 0 0 0 0 0
35 NET PRESENT VALUE - - - - - 0

0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
36 PAY-BACK (in months.) - - - - - #DIV/0!
37 IRR ( Internal return rate) % - - - - - #NUM!

38 Carbon footprint impact 0 0 0 0 0 0

46 Carbon footprint PAY-BACK (in months.) - - - - -

0

0
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Додаток П 

Зразок технічного завдання інвестиційного проєкту 
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Додаток Р 

Фінансова модель для розрахунку економічної ефективності потенційного інвестиційного проєкту 
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Assumptions
Depreciation -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Inflation (m to m) inf Jan-Au  1.3% 0.9% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Inflation (cumulative) 5.10% 6.5% 7.4% 8.4% 9.48% 10.0% 10.6% 11.1% 11.7% 12.2% 12.8% 13.4% 13.9% 14.5% 15.1% 15.7% 16.2% 16.8% 17.4% 18.0% 18.6% 19.2% 19.8% 20.4% 21.0% 21.6% 22.2% 22.8% 23.4%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

9/1/2018 ######## ######## ######## 1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 ######## ######## ######## 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 ######## ######## ########

Case account
Volumes Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 + 480.00 552.00 12 20 30 40 40 40 40 40 42 44.1 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Volumes Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 + 480.00 552.00 12 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 44.1 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Volumes Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 720.00 828.00 18 30 45 60 60 60 63 66.15 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Volumes Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 300.00 345.00 7.5 12.5 18.75 25 25 25 25 25 25 26.25 27.5625 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75
Volumes Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 300.00 345.00 7.5 12.5 18.75 25 25 25 25 25 25 26.25 27.5625 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75
Volumes Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 9 15 22.5 30 31.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Volumes Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 9 15 22.5 30 30 31.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Volumes Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 9 15 22.5 30 31.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Volumes Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 9 15 22.5 30 30 31.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Volumes Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 240.00 276.00 6 10 15 20 20 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Volumes Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 360.00 414.00 9 15 22.5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31.5 33.075 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Volumes Zhyvynka NO
NS Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 + 480.00 552.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.16 1,353.67 2,040.65 2,734.48 2,748.15 2,761.89 2,775.70 2,789.58 2,943.70 3,106.34 3,256.37 3,272.66 3,289.02 3,305.47 3,321.99 3,338.60 3,355.30 3,372.07 3,388.93 3,405.88
NS Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 + 480.00 552.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792.20 1,326.93 2,000.35 2,680.46 2,693.87 2,707.33 2,720.87 2,734.48 2,748.15 2,761.89 2,775.70 2,789.58 2,943.70 3,106.34 3,256.37 3,272.66 3,289.02 3,305.47 3,321.99 3,338.60 3,355.30 3,372.07 3,388.93 3,405.88
NS Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 720.00 828.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,285.61 2,153.40 3,246.25 4,349.98 4,371.73 4,393.58 4,636.33 4,892.49 5,128.79 5,154.43 5,180.21 5,206.11 5,232.14 5,258.30 5,284.59 5,311.01 5,337.57 5,364.26
NS Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 300.00 345.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.85 926.02 1,395.97 1,870.60 1,879.95 1,889.35 1,898.80 1,908.29 1,917.83 2,023.79 2,135.61 2,238.76 2,249.95 2,261.20 2,272.51 2,283.87 2,295.29 2,306.77 2,318.30 2,329.89 2,341.54
NS Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 300.00 345.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.80 477.04 719.14 963.64 968.46 973.30 978.17 983.06 987.98 1,042.56 1,100.16 1,153.30 1,159.07 1,164.86 1,170.69 1,176.54 1,182.42 1,188.33 1,194.28 1,200.25 1,206.25
NS Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.35 1,474.59 2,222.94 2,978.75 3,143.32 3,459.90 3,477.20 3,494.58 3,512.06 3,529.62 3,547.26 3,565.00 3,582.83 3,600.74 3,618.74
NS Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515.28 863.09 1,301.11 1,743.49 1,752.20 1,849.01 2,035.23 2,045.41 2,055.64 2,065.92 2,076.25 2,086.63 2,097.06 2,107.54 2,118.08 2,128.67
NS Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.21 1,127.63 1,699.90 2,277.86 2,403.72 2,645.80 2,659.03 2,672.33 2,685.69 2,699.12 2,712.61 2,726.18 2,739.81 2,753.51 2,767.27
NS Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618.33 1,035.71 1,561.33 2,092.18 2,102.64 2,218.81 2,442.28 2,454.49 2,466.76 2,479.10 2,491.49 2,503.95 2,516.47 2,529.05 2,541.70 2,554.41
NS Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 240.00 276.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.22 690.47 1,040.89 1,394.79 1,401.76 1,479.21 1,628.19 1,636.33 1,644.51 1,652.73 1,661.00 1,669.30 1,677.65 1,686.04 1,694.47 1,702.94
NS Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 360.00 414.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643.66 1,078.13 1,625.28 2,177.88 2,188.77 2,199.71 2,210.71 2,221.76 2,232.87 2,244.03 2,255.26 2,266.53 2,391.76 2,523.90 2,645.80 2,659.03 2,672.33 2,685.69 2,699.12 2,712.61 2,726.18 2,739.81 2,753.51 2,767.27
NS Zhyvynka NO 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CVM Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 + 480.00 552.00 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 -538.773 -902.445 -1360.44 -1822.98 -1832.1 -1841.26 -1850.47 -1859.72 -1962.47 -2070.89 -2170.92 -2181.77 -2192.68 -2203.64 -2214.66 -2225.73 -2236.86 -2248.05 -2259.29 -2270.58
CVM Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 + 480.00 552.00 -35.00 0 0 0 0 -462.115 -774.042 -1166.87 -1563.6 -1571.42 -1579.28 -1587.18 -1595.11 -1603.09 -1611.1 -1619.16 -1627.25 -1717.16 -1812.03 -1899.55 -1909.05 -1918.59 -1928.19 -1937.83 -1947.52 -1957.26 -1967.04 -1976.88 -1986.76
CVM Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 720.00 828.00 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -816.261 -1367.24 -2061.11 -2761.89 -2775.7 -2789.58 -2943.7 -3106.34 -3256.37 -3272.66 -3289.02 -3305.47 -3321.99 -3338.6 -3355.3 -3372.07 -3388.93 -3405.88
CVM Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 300.00 345.00 -45.00 0 0 0 0 0 0 0 -376.94 -631.375 -951.797 -1275.41 -1281.79 -1288.19 -1294.64 -1301.11 -1307.61 -1379.86 -1456.1 -1526.43 -1534.06 -1541.73 -1549.44 -1557.18 -1564.97 -1572.79 -1580.66 -1588.56 -1596.5
CVM Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 300.00 345.00 -16.00 0 0 0 0 0 0 0 -134.023 -224.489 -338.417 -453.479 -455.746 -458.025 -460.315 -462.616 -464.93 -490.617 -517.723 -542.729 -545.443 -548.17 -550.911 -553.665 -556.434 -559.216 -562.012 -564.822 -567.646
CVM Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 -60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -621.425 -1040.89 -1569.14 -2102.64 -2218.81 -2442.28 -2454.49 -2466.76 -2479.1 -2491.49 -2503.95 -2516.47 -2529.05 -2541.7 -2554.41
CVM Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 -35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360.694 -604.163 -910.776 -1220.44 -1226.54 -1294.31 -1424.66 -1431.79 -1438.95 -1446.14 -1453.37 -1460.64 -1467.94 -1475.28 -1482.66 -1490.07
CVM Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -414.283 -693.925 -1046.09 -1401.76 -1479.21 -1628.19 -1636.33 -1644.51 -1652.73 -1661 -1669.3 -1677.65 -1686.04 -1694.47 -1702.94
CVM Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -412.222 -690.472 -1040.89 -1394.79 -1401.76 -1479.21 -1628.19 -1636.33 -1644.51 -1652.73 -1661 -1669.3 -1677.65 -1686.04 -1694.47 -1702.94
CVM Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 240.00 276.00 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -274.815 -460.315 -693.925 -929.859 -934.508 -986.14 -1085.46 -1090.89 -1096.34 -1101.82 -1107.33 -1112.87 -1118.43 -1124.02 -1129.64 -1135.29
CVM Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 360.00 414.00 -43.00 0 0 0 0 -425.806 -713.224 -1075.19 -1440.75 -1447.95 -1455.19 -1462.47 -1469.78 -1477.13 -1484.52 -1491.94 -1499.4 -1582.24 -1669.66 -1750.3 -1759.05 -1767.85 -1776.69 -1785.57 -1794.5 -1803.47 -1812.49 -1821.55 -1830.66
CVM Zhyvynka NO 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial per kilo -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Industrial Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 + 480.00 552.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 -139.36 -205.213 -256.755 -317.522 -285.245 -257.529 -244.159 -232.374 -236.313 -243.033 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226
Industrial Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 + 480.00 552.00 -3.20 0 0 0 0 -552.817 -578.417 -610.417 -551.638 -464.534 -410.425 -342.34 -317.522 -285.245 -257.529 -244.159 -232.374 -236.313 -243.033 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226 -247.226
Industrial Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 720.00 828.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.053 -238.142 -320.901 -386.294 -366.238 -348.562 -354.469 -364.549 -370.838 -370.838 -370.838 -370.838 -370.838 -370.838 -370.838 -370.838 -370.838 -370.838
Industrial Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 300.00 345.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 -103.432 -145.167 -192.387 -213.963 -198.451 -178.278 -160.956 -152.599 -145.234 -147.695 -151.895 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516
Industrial Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 300.00 345.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 -103.432 -145.167 -192.387 -213.963 -198.451 -178.278 -160.956 -152.599 -145.234 -147.695 -151.895 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516 -154.516
Industrial Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.9441 -91.5595 -130.711 -168.795 -173.595 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419
Industrial Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.1802 -96.5735 -137.339 -174.281 -168.795 -173.595 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419
Industrial Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.9441 -91.5595 -130.711 -168.795 -173.595 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419
Industrial Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.1802 -96.5735 -137.339 -174.281 -168.795 -173.595 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419
Industrial Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 240.00 276.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.7868 -64.3824 -91.5595 -116.187 -112.53 -115.73 -123.613 -123.613 -123.613 -123.613 -123.613 -123.613 -123.613 -123.613 -123.613 -123.613
Industrial Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 360.00 414.00 -3.20 0 0 0 0 -414.613 -433.813 -457.813 -413.728 -348.401 -307.819 -256.755 -238.142 -213.934 -193.147 -183.119 -174.281 -177.235 -182.275 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419 -185.419
Industrial Zhyvynka NO 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 + 480.00 552.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.8979 -38.3539 -57.8185 -77.4768 -77.8642 -78.2535 -78.6448 -79.038 -83.4049 -88.013 -92.264 -92.7253 -93.1889 -93.6548 -94.1231 -94.5937 -95.0667 -95.542 -96.0197 -96.4998
Logistic Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 + 480.00 552.00 -1.70 0 0 0 0 -22.4456 -37.5963 -56.6765 -75.9465 -76.3262 -76.7078 -77.0914 -77.4768 -77.8642 -78.2535 -78.6448 -79.038 -83.4049 -88.013 -92.264 -92.7253 -93.1889 -93.6548 -94.1231 -94.5937 -95.0667 -95.542 -96.0197 -96.4998
Logistic Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 720.00 828.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.6911 -58.1076 -87.5972 -117.38 -117.967 -118.557 -125.107 -132.019 -138.396 -139.088 -139.783 -140.482 -141.185 -141.891 -142.6 -143.313 -144.03 -144.75
Logistic Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 300.00 345.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 -14.24 -23.8519 -35.9568 -48.1821 -48.423 -48.6651 -48.9085 -49.153 -49.3988 -52.128 -55.0081 -57.665 -57.9533 -58.2431 -58.5343 -58.8269 -59.1211 -59.4167 -59.7138 -60.0123 -60.3124
Logistic Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 300.00 345.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 -14.24 -23.8519 -35.9568 -48.1821 -48.423 -48.6651 -48.9085 -49.153 -49.3988 -52.128 -55.0081 -57.665 -57.9533 -58.2431 -58.5343 -58.8269 -59.1211 -59.4167 -59.7138 -60.0123 -60.3124
Logistic Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.607 -29.4918 -44.4589 -59.5749 -62.8664 -69.198 -69.544 -69.8917 -70.2411 -70.5923 -70.9453 -71.3 -71.6565 -72.0148 -72.3749
Logistic Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.5194 -29.3451 -44.2377 -59.2785 -59.5749 -62.8664 -69.198 -69.544 -69.8917 -70.2411 -70.5923 -70.9453 -71.3 -71.6565 -72.0148 -72.3749
Logistic Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.607 -29.4918 -44.4589 -59.5749 -62.8664 -69.198 -69.544 -69.8917 -70.2411 -70.5923 -70.9453 -71.3 -71.6565 -72.0148 -72.3749
Logistic Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.5194 -29.3451 -44.2377 -59.2785 -59.5749 -62.8664 -69.198 -69.544 -69.8917 -70.2411 -70.5923 -70.9453 -71.3 -71.6565 -72.0148 -72.3749
Logistic Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 240.00 276.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6796 -19.5634 -29.4918 -39.519 -39.7166 -41.9109 -46.132 -46.3626 -46.5944 -46.8274 -47.0616 -47.2969 -47.5334 -47.771 -48.0099 -48.2499
Logistic Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 -16.8342 -28.1972 -42.5073 -56.9598 -57.2446 -57.5309 -57.8185 -58.1076 -58.3982 -58.6901 -58.9836 -59.2785 -62.5536 -66.0097 -69.198 -69.544 -69.8917 -70.2411 -70.5923 -70.9453 -71.3 -71.6565 -72.0148 -72.3749
Logistic Zhyvynka NO 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ultr
Volume 
first year

2d year
per kilo 

as of 
Jan'18

Values Brand Sub-brand SKU
Type 

(spoon/ 
drink)

Listing 
window
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CO Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 + 480.00 552.00 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 107 208 366 516 553 585 602 618 662 704 746 751 756 761 766 771 776 781 786 792
CO Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 + 480.00 552.00 -1.7 0 0 0 0 -245 -63 166 489 582 641 714 744 782 815 834 851 907 963 1,017 1,024 1,030 1,036 1,043 1,049 1,056 1,062 1,069 1,075
CO Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 720.00 828.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 490 777 1,084 1,112 1,137 1,213 1,290 1,363 1,372 1,381 1,389 1,398 1,407 1,416 1,425 1,434 1,443
CO Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 300.00 345.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 58 126 216 333 351 374 394 405 416 444 473 500 503 507 510 513 517 520 523 527 530
CO Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 300.00 345.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 33 84 152 248 266 288 308 319 328 352 376 398 401 404 407 410 412 415 418 421 424
CO Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 313 479 648 688 763 768 773 777 782 787 792 797 802 807
CO Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 133 209 289 297 318 356 359 361 364 367 370 372 375 378 381
CO Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 313 479 648 688 763 768 773 777 782 787 792 797 802 807
CO Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 219 339 464 473 503 559 563 567 571 574 578 582 586 590 594
CO Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 240.00 276.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 146 226 309 315 335 373 375 378 380 383 386 388 391 393 396
CO Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 360.00 414.00 -1.70 0 0 0 0 -214 -97 50 266 335 379 434 456 483 508 521 534 570 606 641 645 649 653 658 662 666 670 675 679
CO Zhyvynka NO 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Canibalization account

Vol Activia cheese (oatmea Spoon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 22.5 30 30 31.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Vol Dan Brownie Spoon 0 0 0 0 0 9 15 22.5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31.5 33.075 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Vol
Vol
Vol
Vol
Vol
Vol
Vol
NS Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 863 1,301 1,743 1,752 1,849 2,035 2,045 2,056 2,066 2,076 2,087 2,097 2,108 2,118 2,129
NS Dan Brownie 0 0 0 0 0 644 1,078 1,625 2,178 2,189 2,200 2,211 2,222 2,233 2,244 2,255 2,267 2,392 2,524 2,646 2,659 2,672 2,686 2,699 2,713 2,726 2,740 2,754 2,767
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361 -604 -911 -1,220 -1,227 -1,294 -1,425 -1,432 -1,439 -1,446 -1,453 -1,461 -1,468 -1,475 -1,483 -1,490
CVM Dan Brownie 0 0 0 0 0 -426 -713 -1,075 -1,441 -1,448 -1,455 -1,462 -1,470 -1,477 -1,485 -1,492 -1,499 -1,582 -1,670 -1,750 -1,759 -1,768 -1,777 -1,786 -1,794 -1,803 -1,812 -1,822 -1,831
CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 -97 -137 -174 -169 -174 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185
Industrial Dan Brownie 0 0 0 0 0 -415 -434 -458 -414 -348 -308 -257 -238 -214 -193 -183 -174 -177 -182 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Logistic Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 -29 -44 -59 -60 -63 -69 -70 -70 -70 -71 -71 -71 -72 -72 -72
Logistic Dan Brownie 0 0 0 0 0 -17 -28 -43 -57 -57 -58 -58 -58 -58 -59 -59 -59 -63 -66 -69 -70 -70 -70 -71 -71 -71 -72 -72 -72
Logistic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 133 209 289 297 318 356 359 361 364 367 370 372 375 378 381
CO Dan Brownie 0 0 0 0 0 -214 -97 50 266 335 379 434 456 483 508 521 534 570 606 641 645 649 653 658 662 666 670 675 679
CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Case product
NS 0 0 0 0 1,436 2,405 3,626 5,696 7,094 8,376 11,092 12,693 15,384 19,138 21,575 24,298 26,495 27,959 29,891 30,040 30,190 30,341 30,493 30,646 30,799 30,953 31,108 31,263
CO 0 0 0 0 -459 -160 216 847 1,233 1,596 2,375 2,824 3,538 4,560 5,192 5,904 6,528 6,944 7,480 7,529 7,578 7,627 7,676 7,725 7,775 7,825 7,875 7,926

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -31.95% -6.66% 5.96% 14.87% 17.38% 19.05% 21.41% 22.25% 23.00% 23.82% 24.07% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Cannibalized products
NS 0 0 0 0 644 1,078 1,625 2,178 2,189 2,200 2,211 2,222 2,748 3,107 3,556 4,010 4,144 4,373 4,681 4,704 4,728 4,752 4,775 4,799 4,823 4,847 4,872 4,896
CO 0 0 0 0 -214 -97 50 266 335 379 434 456 556 641 730 823 867 924 997 1,004 1,011 1,017 1,024 1,031 1,038 1,045 1,053 1,060

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -33% -9% 3% 12% 15% 17% 20% 21% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22%
Total
NS 0 0 0 0 792 1,327 2,000 3,518 4,905 6,176 8,881 10,471 12,636 16,030 18,019 20,288 22,351 23,586 25,210 25,336 25,462 25,590 25,718 25,846 25,976 26,105 26,236 26,367
CO 0 0 0 0 -245 -63 166 581 898 1,217 1,942 2,368 2,981 3,919 4,462 5,081 5,661 6,020 6,483 6,525 6,567 6,609 6,651 6,694 6,737 6,780 6,823 6,866

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -31% -5% 8.32% 16.50% 18.30% 19.70% 21.86% 22.61% 23.60% 24.45% 24.76% 25.04% 25.33% 25.52% 25.72% 25.75% 25.79% 25.83% 25.86% 25.90% 25.93% 25.97% 26.01% 26.04%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 68.37411 68.71598 69.05956 67.01158 66.29763 65.69269 66.02433 66.80277 67.17863 68.84025 69.59766 70.43008 71.41526 71.77234 72.20002 72.56102 72.92382 73.28844 73.65488 74.02316 74.39327 74.76524 75.13907 75.51476
0 0 0 0 12 20 30 55 77 97.5 138 160 190 233 257.5 285 309.5 324.975 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345

68.37411 68.71598 69.05956 67.01158 66.29763 65.69269 66.02433 66.80277 67.17863 68.84025 69.59766 70.43008
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Додаток С 

Послідовність проведення аналізу чутливості проєкту за методом «Монте-Карло» 
Послідовність проведення аналізу чутливості проекту за методом Монте-Карло: 

1. З метою проведення сценарного аналізу за методом Монте-Карло в першу чергу 
необхідно розрахувати планові грошові потоки в результаті реалізації проекту; 

2. На вкладці Case 1 необхідно зафіксувати в розрізі окремих планових продуктів: 
прогнозні значення об’ємів продажу, очікуваний чистий дохід від реалізації цих 
продуктів, виробничу собівартість кожного виду продукції, промислові затрати на 
виготовлення кожного виду продукції, включно з амортизаційними затратами, логістичні 
затрати на одиницю продукції; 

3. На наступному етапі необхідно спрогнозувати помісячні маркетингові затрати на листі 
Calc; 

4. На листі Modeling здійснюється розрахунок грошових потоків від інвестиційної 
діяльності та у зв’язку зі зміною робочого капіталу. Інвестиційні грошові потоки 
залежать від курсу гривні щодо євро (так як обладнання імпортується з Європи). Зміна 
робочого капіталу залежить від таких параметрів, як DSO, DPO, DIO; 

5. На вкладці FCF здійснюється поелементний розрахунок грошових потоків в результаті 
реалізації проекту. В чарунках D41:E45 зазначаються розрахункові економічні 
параметри проекту, відповідно до вхідних значень параметрів; 

6. З метою проведення аналізу чутливості проекту за методом Монте-Карло необхідно для 
вхідних параметрів грошових потоків встановити граничні межі зміни. З інформаційною 
метою рекомендується зазначати перелік параметрів та граничні межі їх зміни на вкладці 
Assumption; 

7. Випадкова зміна незалежних параметрів прописується на вкладці Case 1_alt з допомогою 
формули RANDBETWEEN; 

8. Альтернативні сценарії перераховуються щоразу при оновленні файлу. Результат 
економічних параметрів альтернативних сценаріїв відображається на вкладці FCF в 
чарунках G42:H45; 

9. З метою швидкого прорахунку сценаріїв на вкладці Monte-Carlo проставлено посилання 
на цільовий економічний параметр для проведення аналізу (у даному випадку FCF) та з 
допомогою формули Table прораховано необхідну кількість сценаріїв (у даному випадку 
500); 

10. Далі, з допомогою функції статистичної таблиці розраховуються середнє значення, 
дисперсія та інші статистичні параметри по отриманій вибірці значень; 

11. В чарунках J7:O18 зазначаються результативні показники проведеного аналізу. 
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9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inflation
Depretiation
Depretiation ne 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 9,391 9,391 9,391
Volume, t 0 0 0 0 12 20 30 55 77 98 138 160 190 233 258 285 310 325 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 4,084 4,084 4,084
Volume new 0 0 0 0 11 19 28 47 62 76 102 116 134 162 177 195 212 223 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,799 2,799 2,799
NS, kUAH 0 0 0 0 792 1,327 2,000 3,518 4,905 6,176 8,881 10,471 12,636 16,030 18,019 20,288 22,351 23,586 25,210 25,336 25,462 25,590 25,718 25,846 25,976 26,105 26,236 26,367 318,972 334,921 351,667
NS alt, kUAH 0 0 0 0 737 1,234 1,860 3,060 3,996 4,856 6,612 7,638 8,924 11,176 12,486 14,001 15,501 16,357 17,471 17,558 17,646 17,734 17,823 17,912 18,001 18,091 18,182 18,273 265,922 346,497 465,345
MC, kUAH 0 0 0 0 330 553 833 1,444 1,939 2,404 3,389 3,948 4,706 5,875 6,540 7,299 8,017 8,460 9,030 9,075 9,120 9,166 9,212 9,258 9,304 9,350 9,397 9,444 114,273 119,987 125,986
MC alt, kUAH 0 0 0 0 307 514 775 1,259 1,594 1,909 2,548 2,908 3,360 4,119 4,548 5,043 5,553 5,860 6,248 6,280 6,311 6,342 6,374 6,406 6,438 6,470 6,503 6,535 95,131 123,956 166,473
CO, kUAH 0 0 0 0 -245 -63 166 581 898 1,217 1,942 2,368 2,981 3,919 4,462 5,081 5,661 6,020 6,483 6,525 6,567 6,609 6,651 6,694 6,737 6,780 6,823 6,866 82,338 86,454 90,777
CO alt, kUAH 0 0 0 0 -381 -197 36 399 613 826 1,304 1,586 1,981 2,586 2,926 3,310 3,703 3,954 4,265 4,294 4,323 4,353 4,382 4,411 4,441 4,471 4,501 4,531 65,209 84,967 114,111
MC/NS, % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.7% 41.7% 41.7% 41.0% 39.5% 38.9% 38.2% 37.7% 37.2% 36.6% 36.3% 36.0% 35.9% 35.9% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8%
CO/NS, % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -30.9% -4.8% 8.3% 16.5% 18.3% 19.7% 21.9% 22.6% 23.6% 24.4% 24.8% 25.0% 25.3% 25.5% 25.7% 25.8% 25.8% 25.8% 25.9% 25.9% 25.9% 26.0% 26.0% 26.0% 25.8% 25.8% 25.8%
CO_corr 0 0 0 0 -245 -63 166 581 898 1,217 1,942 2,368 2,981 3,919 4,462 5,081 5,661 6,020 6,483 6,525 6,567 6,609 6,651 6,694 6,737 6,780 6,823 6,866 82,338 86,454 90,777
CO_corr_alt 0 0 0 0 -381 -197 36 399 613 826 1,304 1,586 1,981 2,586 2,926 3,310 3,703 3,954 4,265 4,294 4,323 4,353 4,382 4,411 4,441 4,471 4,501 4,531 65,209 84,967 114,111
CNP, kUAH 0 0 0 0 -3,269 -103 106 -1,525 -249 1,032 -325 2,054 -398 1,438 3,922 4,472 4,543 4,841 5,223 5,258 5,294 5,330 5,366 5,402 5,438 5,474 5,511 5,548 66,389 69,708 73,194
CNP alt 0.00 0.00 0 0.00 -3,432.85 -282.93 -93.89 -1,816 -666 486 -1,159 1,052 -1,643 -196 2,052 2,330 2,618 2,809 3,042 3,065 3,088 3,111 3,134 3,158 3,181 3,205 3,228 3,252 46,594 60,712 81,536

Marketing 3,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00
Marketing alt 3,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00

2018
2023

Total

2019 2020
2021 2022
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Assumptions
Depreciation -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916
Inflation (m to m) inf Jan-Au  1.3% 0.9% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Inflation (cumulative) 5.10% 6.5% 7.4% 8.4% 9.48% 10.0% 10.6% 11.1% 11.7% 12.2% 12.8% 13.4% 13.9% 14.5% 15.1% 15.7% 16.2% 16.8% 17.4% 18.0% 18.6% 19.2% 19.8% 20.4% 21.0% 21.6% 22.2% 22.8% 23.4%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

9/1/2018 ######## ######## ######## 1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 ######## ######## ######## 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 ######## ######## ########

Case account
Volumes Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 #REF! 321.60 369.84 8.04 13.4 20.1 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 28.14 29.547 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82
Volumes Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 #REF! 446.40 513.36 11.16 18.6 27.9 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 39.06 41.013 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78
Volumes Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 446.40 513.36 11.16 18.6 27.9 37.2 37.2 37.2 39.06 41.013 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78
Volumes Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 204.00 234.60 5.1 8.5 12.75 17 17 17 17 17 17 17.85 18.7425 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55
Volumes Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 201.00 231.15 5.025 8.375 12.5625 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 17.5875 18.46688 19.2625 19.2625 19.2625 19.2625 19.2625 19.2625 19.2625 19.2625 19.2625 19.2625
Volumes Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 331.20 380.88 8.28 13.8 20.7 27.6 28.98 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74
Volumes Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 288.00 331.20 7.2 12 18 24 24 25.2 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6
Volumes Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 180.00 207.00 4.5 7.5 11.25 15 15.75 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Volumes Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 187.20 215.28 4.68 7.8 11.7 15.6 15.6 16.38 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94 17.94
Volumes Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 148.80 171.12 3.72 6.2 9.3 12.4 12.4 13.02 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26
Volumes Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 234.00 269.10 5.85 9.75 14.625 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 20.475 21.49875 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425
Volumes Zhyvynka NO 0 0 0.00 + 0.00 0.00
NS Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 #REF! 321.60 369.84 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 541 907 1,367 1,832 1,841 1,850 1,860 1,869 1,972 2,081 2,182 2,193 2,204 2,215 2,226 2,237 2,248 2,259 2,271 2,282
NS Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 #REF! 446.40 513.36 60.00 0 0 0 0 737 1,234 1,860 2,493 2,505 2,518 2,530 2,543 2,556 2,569 2,581 2,594 2,738 2,889 3,028 3,044 3,059 3,074 3,089 3,105 3,120 3,136 3,152 3,167
NS Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 446.40 513.36 63.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 1,335 2,013 2,697 2,710 2,724 2,875 3,033 3,180 3,196 3,212 3,228 3,244 3,260 3,276 3,293 3,309 3,326
NS Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 204.00 234.60 66.00 0 0 0 0 0 0 0 376 630 949 1,272 1,278 1,285 1,291 1,298 1,304 1,376 1,452 1,522 1,530 1,538 1,545 1,553 1,561 1,569 1,576 1,584 1,592
NS Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 201.00 231.15 34.00 0 0 0 0 0 0 0 191 320 482 646 649 652 655 659 662 699 737 773 777 780 784 788 792 796 800 804 808
NS Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 331.20 380.88 85.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 1,357 2,045 2,740 2,892 3,183 3,199 3,215 3,231 3,247 3,263 3,280 3,296 3,313 3,329
NS Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 288.00 331.20 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 690 1,041 1,395 1,402 1,479 1,628 1,636 1,645 1,653 1,661 1,669 1,678 1,686 1,694 1,703
NS Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 180.00 207.00 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 564 850 1,139 1,202 1,323 1,330 1,336 1,343 1,350 1,356 1,363 1,370 1,377 1,384
NS Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 187.20 215.28 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 539 812 1,088 1,093 1,154 1,270 1,276 1,283 1,289 1,296 1,302 1,309 1,315 1,322 1,328
NS Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 148.80 171.12 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 428 645 865 869 917 1,009 1,015 1,020 1,025 1,030 1,035 1,040 1,045 1,051 1,056
NS Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 234.00 269.10 65.00 0 0 0 0 418 701 1,056 1,416 1,423 1,430 1,437 1,444 1,451 1,459 1,466 1,473 1,555 1,641 1,720 1,728 1,737 1,746 1,754 1,763 1,772 1,781 1,790 1,799
NS Zhyvynka NO 0 0 0.00 + 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 #REF! 321.60 369.84 -40.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360.978 -604.638 -911.492 -1221.4 -1227.51 -1233.64 -1239.81 -1246.01 -1314.85 -1387.5 -1454.51 -1461.79 -1469.1 -1476.44 -1483.82 -1491.24 -1498.7 -1506.19 -1513.72 -1521.29
CVM Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 #REF! 446.40 513.36 -35.0 0 0 0 0 -429.767 -719.859 -1085.19 -1454.15 -1461.42 -1468.73 -1476.07 -1483.45 -1490.87 -1498.32 -1505.82 -1513.35 -1596.96 -1685.19 -1766.58 -1775.42 -1784.29 -1793.21 -1802.18 -1811.19 -1820.25 -1829.35 -1838.5 -1847.69
CVM Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 446.40 513.36 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -506.082 -847.688 -1277.89 -1712.37 -1720.93 -1729.54 -1825.09 -1925.93 -2018.95 -2029.05 -2039.19 -2049.39 -2059.64 -2069.93 -2080.28 -2090.68 -2101.14 -2111.64
CVM Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 204.00 234.60 -45.00 0 0 0 0 0 0 0 -256.319 -429.335 -647.222 -867.278 -871.614 -875.972 -880.352 -884.754 -889.178 -938.305 -990.146 -1037.97 -1043.16 -1048.38 -1053.62 -1058.89 -1064.18 -1069.5 -1074.85 -1080.22 -1085.62
CVM Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 201.00 231.15 -16.00 0 0 0 0 0 0 0 -89.7955 -150.407 -226.739 -303.831 -305.35 -306.877 -308.411 -309.953 -311.503 -328.713 -346.875 -363.629 -365.447 -367.274 -369.11 -370.956 -372.811 -374.675 -376.548 -378.431 -380.323
CVM Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 331.20 380.88 -60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -571.711 -957.616 -1443.61 -1934.43 -2041.31 -2246.9 -2258.13 -2269.42 -2280.77 -2292.17 -2303.64 -2315.15 -2326.73 -2338.36 -2350.06
CVM Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 288.00 331.20 -35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -288.556 -483.331 -728.621 -976.352 -981.234 -1035.45 -1139.73 -1145.43 -1151.16 -1156.91 -1162.7 -1168.51 -1174.35 -1180.23 -1186.13 -1192.06
CVM Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 180.00 207.00 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -207.142 -346.962 -523.046 -700.881 -739.605 -814.094 -818.164 -822.255 -826.366 -830.498 -834.651 -838.824 -843.018 -847.233 -851.469
CVM Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 187.20 215.28 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -214.356 -359.046 -541.261 -725.29 -728.916 -769.189 -846.657 -850.891 -855.145 -859.421 -863.718 -868.037 -872.377 -876.739 -881.122 -885.528
CVM Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 148.80 171.12 -40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.385 -285.395 -430.233 -576.513 -579.395 -611.407 -672.984 -676.349 -679.731 -683.129 -686.545 -689.978 -693.428 -696.895 -700.379 -703.881
CVM Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 234.00 269.10 -43.00 0 0 0 0 -276.774 -463.596 -698.871 -936.487 -941.169 -945.875 -950.605 -955.358 -960.134 -964.935 -969.76 -974.608 -1028.46 -1085.28 -1137.7 -1143.38 -1149.1 -1154.85 -1160.62 -1166.42 -1172.26 -1178.12 -1184.01 -1189.93
CVM Zhyvynka NO 0 0 0.00 + 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial per kilo 0 0 0 0 0.00 0.00 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Industrial Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 #REF! 321.60 369.84 -3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.922 -171.466 -215.524 -266.381 -238.403 -212.745 -200.02 -188.685 -190.387 -194.889 -197.148 -197.148 -197.148 -197.148 -197.148 -197.148 -197.148 -197.148 -197.148 -197.148
Industrial Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 #REF! 446.40 513.36 -3.2 0 0 0 0 -636.406 -660.214 -689.974 -628.72 -536.358 -476.01 -398.88 -369.753 -330.918 -295.303 -277.64 -261.907 -264.268 -270.518 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653
Industrial Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 446.40 513.36 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119.664 -184.877 -248.188 -295.303 -277.64 -261.907 -264.268 -270.518 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653 -273.653
Industrial Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 204.00 234.60 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 -86.1955 -122.555 -163.149 -182.284 -168.973 -151.226 -134.95 -126.879 -119.688 -120.768 -123.624 -125.057 -125.057 -125.057 -125.057 -125.057 -125.057 -125.057 -125.057 -125.057 -125.057
Industrial Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 201.00 231.15 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 -84.9279 -120.753 -160.749 -179.603 -166.488 -149.002 -132.966 -125.013 -117.928 -118.992 -121.806 -123.217 -123.217 -123.217 -123.217 -123.217 -123.217 -123.217 -123.217 -123.217 -123.217
Industrial Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 331.20 380.88 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.7288 -102.996 -145.738 -186.733 -191.149 -203.033 -203.033 -203.033 -203.033 -203.033 -203.033 -203.033 -203.033 -203.033 -203.033
Industrial Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 288.00 331.20 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.0486 -95.2592 -134.342 -168.972 -162.377 -166.217 -176.55 -176.55 -176.55 -176.55 -176.55 -176.55 -176.55 -176.55 -176.55 -176.55
Industrial Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 180.00 207.00 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.7222 -55.9758 -79.2056 -101.486 -103.886 -110.344 -110.344 -110.344 -110.344 -110.344 -110.344 -110.344 -110.344 -110.344 -110.344
Industrial Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 187.20 215.28 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.6316 -61.9185 -87.3223 -109.832 -105.545 -108.041 -114.758 -114.758 -114.758 -114.758 -114.758 -114.758 -114.758 -114.758 -114.758 -114.758
Industrial Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 148.80 171.12 -3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.0918 -49.2172 -69.41 -87.3022 -83.8947 -85.8787 -91.2177 -91.2177 -91.2177 -91.2177 -91.2177 -91.2177 -91.2177 -91.2177 -91.2177 -91.2177
Industrial Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 234.00 269.10 -3.20 0 0 0 0 -333.6 -346.08 -361.68 -329.571 -281.155 -249.521 -209.091 -193.822 -173.465 -154.796 -145.537 -137.29 -138.528 -141.804 -143.447 -143.447 -143.447 -143.447 -143.447 -143.447 -143.447 -143.447 -143.447 -143.447
Industrial Zhyvynka NO 0 0 0.00 + 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 #REF! 321.60 369.84 -1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.3416 -25.6971 -38.7384 -51.9095 -52.169 -52.4299 -52.692 -52.9555 -55.8813 -58.9687 -61.8168 -62.1259 -62.4366 -62.7487 -63.0625 -63.3778 -63.6947 -64.0132 -64.3332 -64.6549
Logistic Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 #REF! 446.40 513.36 -1.7 0 0 0 0 -20.8744 -34.9646 -52.7091 -70.6302 -70.9834 -71.3383 -71.695 -72.0534 -72.4137 -72.7758 -73.1397 -73.5054 -77.5665 -81.8521 -85.8055 -86.2345 -86.6657 -87.099 -87.5345 -87.9722 -88.412 -88.8541 -89.2984 -89.7449
Logistic Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 446.40 513.36 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.5085 -36.0267 -54.3103 -72.7758 -73.1397 -73.5054 -77.5665 -81.8521 -85.8055 -86.2345 -86.6657 -87.099 -87.5345 -87.9722 -88.412 -88.8541 -89.2984 -89.7449
Logistic Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 204.00 234.60 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 -9.68317 -16.2193 -24.4506 -32.7638 -32.9276 -33.0923 -33.2577 -33.424 -33.5912 -35.4471 -37.4055 -39.2122 -39.4082 -39.6053 -39.8033 -40.0023 -40.2023 -40.4033 -40.6054 -40.8084 -41.0124
Logistic Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 201.00 231.15 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 -9.54077 -15.9808 -24.0911 -32.282 -32.4434 -32.6056 -32.7687 -32.9325 -33.0972 -34.9258 -36.8554 -38.6355 -38.8287 -39.0229 -39.218 -39.4141 -39.6111 -39.8092 -40.0082 -40.2083 -40.4093
Logistic Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 331.20 380.88 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.1985 -27.1325 -40.9022 -54.8089 -57.8371 -63.6621 -63.9804 -64.3003 -64.6218 -64.945 -65.2697 -65.596 -65.924 -66.2536 -66.5849
Logistic Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 288.00 331.20 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.0156 -23.4761 -35.3902 -47.4228 -47.6599 -50.2931 -55.3584 -55.6352 -55.9133 -56.1929 -56.4739 -56.7562 -57.04 -57.3252 -57.6118 -57.8999
Logistic Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 180.00 207.00 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.80352 -14.7459 -22.2294 -29.7875 -31.4332 -34.599 -34.772 -34.9458 -35.1206 -35.2962 -35.4726 -35.65 -35.8283 -36.0074 -36.1874
Logistic Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 187.20 215.28 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.11011 -15.2594 -23.0036 -30.8248 -30.979 -32.6905 -35.9829 -36.1629 -36.3437 -36.5254 -36.708 -36.8916 -37.076 -37.2614 -37.4477 -37.6349
Logistic Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 148.80 171.12 -1.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.24137 -12.1293 -18.2849 -24.5018 -24.6243 -25.9848 -28.6018 -28.7448 -28.8886 -29.033 -29.1782 -29.3241 -29.4707 -29.618 -29.7661 -29.915
Logistic Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 234.00 269.10 -1.70 0 0 0 0 -10.9422 -18.3282 -27.6298 -37.0239 -37.209 -37.3951 -37.582 -37.7699 -37.9588 -38.1486 -38.3393 -38.531 -40.6599 -42.9063 -44.9787 -45.2036 -45.4296 -45.6567 -45.885 -46.1144 -46.345 -46.5767 -46.8096 -47.0437
Logistic Zhyvynka NO 0 0 0.00 + 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Zhyvynka Zhyvynka Yogurt Saturating 3 Spoon May'19 #REF! 321.60 369.84 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 102 195 284 313 341 356 370 399 427 454 457 461 464 467 471 474 477 481 484
CO Activia Activia bio-protein 3 Spoon Jan'19 #REF! 446.40 513.36 1.1 0 0 0 0 -385 -199 36 373 480 552 642 680 728 772 797 820 879 936 993 999 1,006 1,012 1,019 1,025 1,032 1,039 1,045 1,052
CO Danissimo Danissimo  Soft Curds 2 Spoon Jul'19 + 446.40 513.36 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 293 476 678 703 725 778 831 882 887 893 899 905 911 918 924 930 936
CO Rastishka Rastishka bi-layer 3 Spoon Apr'19 + 204.00 234.60 0.9 0 0 0 0 0 0 0 20 53 98 163 176 193 209 217 225 242 259 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293
CO Smeshariki LB milk shake 2 Drink Apr'19 + 201.00 231.15 1.1 0 0 0 0 0 0 0 7 36 77 143 159 180 199 210 219 237 255 272 274 276 278 280 282 284 286 289 291
CO Prostokvashyno Prostokvashyno namazka (sp 2 Spoon Oct'19 + 331.20 380.88 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 218 336 457 487 542 546 549 553 557 560 564 567 571 575
CO Activia Activia cheese (oatmeal) 3 Spoon Sep'19 + 288.00 331.20 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 96 155 220 229 248 280 282 284 287 289 292 294 296 299 301
CO Smeshariki Lic Brands bi-compartment 2 Spoon Oct'19 + 180.00 207.00 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 153 237 322 343 382 385 387 390 392 395 397 400 402 405
CO Zhyvynka Zhyvynka cheese 2 Spoon Sep'19 + 187.20 215.28 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 94 147 204 210 224 251 253 254 256 258 260 262 263 265 267
CO Prostokvashyno Prostokvashyno high-fat yogu 1 Spoon Sep'19 + 148.80 171.12 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 75 117 162 167 178 199 201 202 204 205 206 208 209 211 212
CO Danissimo Dan Brownie 4 Spoon Jan'19 + 234.00 269.10 1.0 0 0 0 0 -199 -125 -31 110 160 193 235 252 274 295 306 316 340 363 386 388 391 394 396 399 402 404 407 410
CO Zhyvynka NO 0 0 0.00 + 0.00 0.00 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Canibalization account

Vol Activia cheese (oatmea Spoon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 12 18 24 24 25.2 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6
Vol Dan Brownie Spoon 0 0 0 0 0 5.85 9.75 14.625 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 20.475 21.49875 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425 22.425
Vol 0
Vol 0
Vol 0
Vol 0
Vol +
Vol +
Vol +
NS Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 690 1,041 1,395 1,402 1,479 1,628 1,636 1,645 1,653 1,661 1,669 1,678 1,686 1,694 1,703
NS Dan Brownie 0 0 0 0 0 418 701 1,056 1,416 1,423 1,430 1,437 1,444 1,451 1,459 1,466 1,473 1,555 1,641 1,720 1,728 1,737 1,746 1,754 1,763 1,772 1,781 1,790 1,799
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -289 -483 -729 -976 -981 -1,035 -1,140 -1,145 -1,151 -1,157 -1,163 -1,169 -1,174 -1,180 -1,186 -1,192
CVM Dan Brownie 0 0 0 0 0 -277 -464 -699 -936 -941 -946 -951 -955 -960 -965 -970 -975 -1,028 -1,085 -1,138 -1,143 -1,149 -1,155 -1,161 -1,166 -1,172 -1,178 -1,184 -1,190
CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVM + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 -95 -134 -169 -162 -166 -177 -177 -177 -177 -177 -177 -177 -177 -177 -177
Industrial Dan Brownie 0 0 0 0 0 -334 -346 -362 -330 -281 -250 -209 -194 -173 -155 -146 -137 -139 -142 -143 -143 -143 -143 -143 -143 -143 -143 -143 -143
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -23 -35 -47 -48 -50 -55 -56 -56 -56 -56 -57 -57 -57 -58 -58
Logistic Dan Brownie 0 0 0 0 0 -11 -18 -28 -37 -37 -37 -38 -38 -38 -38 -38 -39 -41 -43 -45 -45 -45 -46 -46 -46 -46 -47 -47 -47
Logistic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Activia cheese (oatmeal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 88 143 202 210 227 257 259 261 263 265 267 270 272 274 276
CO Dan Brownie 0 0 0 0 0 -203 -127 -32 113 163 197 240 257 280 301 312 323 347 371 394 396 399 402 404 407 410 413 416 418
CO Rastishka Yoghurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Activia Spoon Single 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Activia Drink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Zhivinka Yoghurt big 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Danissimo Dessert bi-layer big + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Rastishka Yoghurt + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO Tema + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Case product
NS 0 0 0 0 1,155 1,935 2,917 4,475 5,419 6,286 8,049 9,082 10,787 13,325 14,992 16,869 18,457 19,477 20,819 20,923 21,027 21,132 21,238 21,344 21,451 21,558 21,666 21,774
CO 0 0 0 0 -584 -324 5 511 777 1,023 1,543 1,844 2,307 2,976 3,380 3,835 4,261 4,551 4,916 4,949 4,983 5,017 5,052 5,086 5,121 5,156 5,191 5,226

Cannibalized products
NS 0 0 0 0 418 701 1,056 1,416 1,423 1,430 1,437 1,444 1,864 2,149 2,507 2,868 2,956 3,120 3,348 3,365 3,382 3,398 3,415 3,433 3,450 3,467 3,484 3,502
CO 0 0 0 0 -203 -127 -32 113 163 197 240 257 325 389 455 525 557 598 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695

Total
NS 0 0 0 0 737 1,234 1,860 3,060 3,996 4,856 6,612 7,638 8,924 11,176 12,486 14,001 15,501 16,357 17,471 17,558 17,646 17,734 17,823 17,912 18,001 18,091 18,182 18,273
CO 0 0 0 0 -381 -197 36 399 613 826 1,304 1,586 1,981 2,586 2,926 3,310 3,703 3,954 4,265 4,294 4,323 4,353 4,382 4,411 4,441 4,471 4,501 4,531
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9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inflation 5.0% 5.0% 5.0%
Depretiation
Volumes 168 168 168 157 157 157 124 124 124 151 151 151 1,800 1,800 1,800
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 6,022.75 6,022.75 6,022.75
MC/NS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CO/NS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Volumes 183.27 183.27 183.27 171.75 171.75 171.75 135.96 135.96 135.96 165.38 165.38 165.38 181.94 181.94 181.94 170.51 170.51 170.51 142.08 142.08 142.08 164.18 164.18 164.18 2045 2117 2191
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC/NS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CO/NS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Volumes 133.7 133.7 133.7 206.6 206.6 206.6 193.6 193.6 193.6 153.2 153.2 153.2 186.4 186.4 186.4 202.6 202.6 202.6 189.9 189.9 189.9 167.0 167.0 167.0 203.2 203.2 203.2 2368 2,451.3 2,537.1
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 387.72 4,885.33 4,885.33 4,885.33
MC/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CO/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Volumes
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
MC/NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
CO/NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Volumes 129.2 129.2 129.2 121.1 121.1 121.1 95.9 95.9 95.9 116.6 116.6 116.6 132.0 132.0 132.0 123.7 123.7 123.7 108.8 108.8 108.8 119.1 119.1 119.1 1502 1,554.5 1,608.9
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CO/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Volumes 24.08 24.08 24.08 22.57 22.57 22.57 17.87 17.87 17.87 21.73 21.73 21.73 24.60 24.60 24.60 25.62 25.62 25.62 20.28 20.28 20.28 22.20 22.20 22.20 288 297.89 308.31
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CO/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Volumes 0 0 0 0 12 20 30 55 77 98 138 160 190 233 258 285 310 325 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 4,084.5 4,084.5 4,084.5
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 792.20 1,326.93 2,000.35 3,518.11 4,905.08 6,176.11 8,881.38 10,470.76 12,635.76 16,030.46 18,018.91 20,288.36 22,351.10 23,586.00 25,209.77 25,335.82 25,462.50 25,589.81 25,717.76 25,846.35 25,975.58 26,105.46 26,235.98 26,367.16 318,972.44 334,921.06 351,667.12
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 330.08 552.89 833.48 1,443.54 1,939.02 2,404.17 3,388.62 3,947.90 4,706.20 5,874.77 6,540.24 7,299.39 8,016.62 8,459.54 9,029.66 9,074.80 9,120.18 9,165.78 9,211.61 9,257.67 9,303.95 9,350.47 9,397.23 9,444.21 114,273.31 119,986.97 125,986.32
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 -245.18 -63.13 166.38 580.61 897.87 1,216.78 1,941.58 2,367.90 2,981.43 3,918.83 4,462.19 5,080.58 5,660.61 6,020.05 6,483.48 6,525.17 6,567.07 6,609.18 6,651.49 6,694.02 6,736.76 6,779.72 6,822.89 6,866.27 82,337.55 86,454.43 90,777.15
MC/NS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 42% 42% 42% 41% 40% 39% 38% 38% 37% 37% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
CO/NS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -31% -5% 8% 17% 18% 20% 22% 23% 24% 24% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 25.81% 25.81% 25.81%

Total

Activia functional berrie

ctivia Spoon new cerea

ctivia Spoon SET/bi-lay

Activia spoon aerated

Danone spoon regular

Danone spoon SET

2023
2018 2019 2020

2021 2022
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9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inflation 1.5% 3.7% 5.9% 6.7% 7.2% 9.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.7% 11.2% 13.2% 13.9% 14.7% 15.4% 15.9% 16.4% 16.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 18.4% 19.4% 20.2% 21.0% 21.8% 26.3% 30.3% 34.3%
Depretiation per kg 1,500 1,500 1,500 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 9,391 9,391 9,391
Volumes 151 151 151 141 141 141 112 112 112 136 136 136 1,620 1,620 1,620
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -184.99 -184.99 -184.99 -184.28 -184.28 -184.28 -172.91 -172.91 -172.91 -179.29 -179.29 -179.29 -2,112.10 -2,056.31 -2,001.60
MC/NS 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CO/NS 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Volumes 165 165 165 155 155 155 122 122 122 149 149 149 164 164 164 153 153 153 128 128 128 148 148 148 1,841 1,905 1,972
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -264.06 -200.90 -200.90 -200.90 -200.13 -200.13 -200.13 -197.67 -197.67 -197.67 -194.71 -194.71 -194.71 -2,399.93 -2,418.32 -2,436.36
MC/NS 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CO/NS 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Volumes 0.0 0.0 0.0 186 186 186 174 174 174 138 138 138 168 168 168 182 182 182 171 171 171 150 150 150 183 183 183 2,132 2,206 2,283
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -297.62 -223.76 -223.76 -223.76 -222.90 -222.90 -222.90 -232.39 -232.39 -232.39 -240.97 -240.97 -240.97 -2,779.03 -2,800.33 -2,821.22
MC/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CO/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Volumes 0.0 0 0
NS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
MC 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
CO 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
MC/NS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
CO/NS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Volumes 0.0 0.0 0.0 116 116 116 109 109 109 86 86 86 105 105 105 119 119 119 111 111 111 98 98 98 107 107 107 1,352 1,399 1,448
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -186.22 -145.78 -145.78 -145.78 -145.22 -145.22 -145.22 -151.40 -151.40 -151.40 -141.29 -141.29 -141.29 -1,762.33 -1,775.84 -1,789.09
MC/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CO/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Volumes 0.00 0.00 0.00 22 22 22 20 20 20 16 16 16 20 20 20 22 22 22 23 23 23 18 18 18 20 20 20 259 268 277
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -34.70 -27.16 -27.16 -27.16 -30.07 -30.07 -30.07 -28.21 -28.21 -28.21 -26.33 -26.33 -26.33 -337.72 -340.31 -342.84
MC/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CO/NS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Volumes 0 0 0 0 11 19 28 47 62 76 102 116 134 162 177 195 212 223 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,799.0 2,799.0 2,799.0
NS 0.00 0.00 0.00 0.00 736.74 1,234.04 1,860.32 3,059.58 3,996.07 4,855.86 6,612.38 7,637.51 8,923.70 11,175.75 12,485.55 14,001.18 15,500.99 16,357.42 17,470.59 17,557.94 17,645.73 17,733.96 17,822.63 17,911.74 18,001.30 18,091.31 18,181.76 18,272.67 265,922.15 346,496.57 465,344.89
MC 0.00 0.00 0.00 0.00 306.98 514.19 775.13 1,259.32 1,593.93 1,908.53 2,547.62 2,908.00 3,359.84 4,119.36 4,548.21 5,043.15 5,553.44 5,860.27 6,248.30 6,279.55 6,310.94 6,342.50 6,374.21 6,406.08 6,438.11 6,470.30 6,502.65 6,535.17 95,131.09 123,955.81 166,472.66
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 -381.28 -196.55 36.33 398.63 613.35 825.66 1,303.63 1,586.46 1,981.47 2,586.38 2,925.66 3,310.47 3,703.34 3,953.61 4,265.40 4,294.33 4,323.39 4,352.61 4,381.97 4,411.47 4,441.13 4,470.93 4,500.88 4,530.98 65,208.72 84,966.97 114,110.64
MC/NS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 42% 42% 42% 41% 40% 39% 39% 38% 38% 37% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
CO/NS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -52% -16% 2% 13% 15% 17% 20% 21% 22% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24.52% 24.52% 24.52%

2021 2022

Total

Activia functional berries

Activia Spoon new cereals

Activia Spoon SET/bi-layer

Activia spoon aerated

Danone spoon regular

Danone spoon SET

2023
2018 2019 2020
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2,018 2,018 2,018 2,018 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2020 2021 2022
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EUR 37.55 37.95 38.13 38.99 38.83 38.66 38.93 39.28 39.62 39.91573053 36.5662671 36.954333 37.595352 38.068735 38.363127 38.73504 38.940663 39.53525 39.4865 39.11651 39.23248 39.44781 39.56627 39.95433 40.59535 41.06874 41.36313 41.73504 46.6037732 51.690509 57.00501
Coef 1.08
EUR_new 40.55 40.98 41.18 42.10 41.93 41.75 42.05 42.42 42.79 43.11 39.49 39.91 40.60 41.11 41.43 41.83 42.06 42.70 42.65 42.25 42.37 42.60 42.73 43.15 43.84 44.35 44.67 45.07 50.33 55.83 61.57
CAPEX in U -37,547,946 -36,107,806
Coef 1.02
CAPEX new -38,298,905 0 0 0 -36,829,962 0 0
CAPEX inte -12,766,302
is project in-service? 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DSO 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
DTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DPO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
DIO RP 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
DIO FG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

AR 0 0 0 0 507,006 849,235 1,280,221 2,251,589 3,139,251 3,952,709 5,684,082 6,701,289 8,086,885 10,259,497 11,532,102 12,984,551 14,304,706 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 16,874,984 17,011,864 17,862,457 18,755,580
AR alt 0 0 0 0 471,515 789,788 1,190,606 1,958,132 2,557,484 3,107,750 4,231,920 4,888,003 5,711,165 7,152,483 7,990,755 8,960,754 9,920,632 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 11,694,510 14,182,515 18,479,817 24,818,394
Trade Supp  0 0 0 0 -126,751 -212,309 -320,055 -562,897 -784,813 -988,177 -1,421,021 -1,675,322 -2,021,721 -2,564,874 -2,883,026 -3,246,138 -3,576,176 -3,773,760 -4,033,563 -4,053,731 -4,073,999 -4,094,369 -4,114,841 -4,135,415 -4,156,093 -4,176,873 -4,197,757 -4,218,746 -4,252,966 -4,465,614 -4,688,895
TSP alt 0 0 0 0 -117,879 -197,447 -297,651 -489,533 -639,371 -776,937 -1,057,980 -1,222,001 -1,427,791 -1,788,121 -1,997,689 -2,240,188 -2,480,158 -2,617,187 -2,795,294 -2,809,270 -2,823,317 -2,837,433 -2,851,620 -2,865,879 -2,880,208 -2,894,609 -2,909,082 -2,923,627 -3,545,629 -4,619,954 -6,204,599
Accounts P 0 0 0 0 -739,383 -1,238,467 -1,866,989 -3,319,307 -4,745,693 -6,035,101 -8,788,415 -10,436,583 -12,687,285 -16,249,114 -18,365,872 -20,782,349 -22,935,170 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -27,076,721 -27,293,218 -28,657,879 -30,090,773
Accounts P  0 0 0 0 -776,353 -1,300,391 -1,960,339 -3,614,069 -5,297,846 -6,828,124 -10,134,013 -12,100,421 -14,841,467 -19,057,771 -21,553,114 -24,392,341 -26,876,263 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -31,731,192 -29,845,513 -28,128,700 -24,692,594
Inventories 0 0 0 0 277,269 464,425 700,121 1,244,740 1,779,635 2,263,163 3,295,656 3,913,719 4,757,732 6,093,418 6,887,202 7,793,381 8,600,689 9,075,877 9,708,067 9,756,608 9,805,391 9,854,418 9,903,690 9,953,208 ######## ######## ######## 10,153,770 10,234,957 10,746,705 11,284,040
Inventories 0 0 0 0 291,132 487,646 735,127 1,355,276 1,986,692 2,560,547 3,800,255 4,537,658 5,565,550 7,146,664 8,082,418 9,147,128 10,078,598 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 11,899,197 11,192,067 10,548,262 9,259,723

2018 2018 2018 2018 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2021 2022 2023
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FY FY FY

CNP 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,268,946.56 -102,934.03 106,373.57 -1,524,930.04 -249,287.18 1,031,500.31 -324,862.11 2,053,781.30 -397,639.11 1,437,918.46 3,921,625.09 4,471,928.51 4,543,051.28 4,840,747.23 5,222,996.45 5,258,382.39 5,293,945.26 5,329,685.95 5,365,605.33 5,401,704.32 5,437,983.79 5,474,444.67 5,511,087.85 5,547,914.25 66,388,926.21 69,708,372.52 73,193,791.15
CNP alt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -282,932.11 -93,892.13 -1,815,539.19 -666,371.55 485,751.68 -1,159,232.52 1,051,837.88 -1,643,189.19 -195,925.56 2,051,672.02 2,330,391.02 2,618,270.66 2,808,586.40 3,042,462.99 3,065,271.28 3,088,193.60 3,111,230.54 3,134,382.67 3,157,650.56 3,181,034.78 3,204,535.93 3,228,154.58 3,251,891.33 46,594,173.29 60,712,207.80 81,536,495.08
Non-current ROP
Income tax payments 587,791.26 133,689.04 -239,630.41 107,077.75 -2,736,300.85 -2,858,762.45 -2,916,952.82 -1,891,559.14 -11,950,006.72 -12,547,507.05 -13,174,882.41
Income tax payments alt 67,828.36 359,308.63 315,105.09 164,942.69 -1,689,420.29 -1,116,278.67 -1,705,152.24 -1002411.38 -6871005.424 -9013557.898 -12181793.84
Depreciatio 0.00 0.00 0.00 0.00 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 900,229.72 10,802,756.66 10,802,756.66 10,802,756.66
Depreciatio  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 915,574.67 10,986,896.04 10,986,896.04 10,986,896.04
Net change  0.00 0.00 0.00 0.00 -277,268.78 -187,156.43 -235,695.80 -544,619.13 -534,894.83 -483,527.83 -1,032,492.94 -618,062.99 -844,013.10 -1,335,685.98 -793,784.19 -906,178.83 -807,307.95 -475,188.06 -632,190.51 -48,540.34 -48,783.04 -49,026.95 -49,272.09 -49,518.45 -49,766.04 -50,014.87 -50,264.95 -50,516.27 -81,186.46 -511,747.84 -537,335.23
Net change   0.00 0.00 0.00 0.00 -291,132.22 -196,514.25 -247,480.59 -620,148.69 -631,416.47 -573,854.41 -1,239,708.37 -737,402.80 -1,027,892.25 -1,581,114.18 -935,753.57 -1,064,709.91 -931,470.79 -556,842.57 -741,436.97 -56,884.39 -57,168.81 -57,454.66 -57,741.93 -58,030.64 -58,320.79 -58,612.40 -58,905.46 -59,199.99 707,129.65 643,804.96 1,288,539.56
Net change  0.00 0.00 0.00 0.00 -507,005.78 -342,228.90 -430,986.60 -971,367.89 -887,662.23 -813,457.62 -1,731,373.18 -1,017,206.92 -1,385,595.44 -2,172,612.80 -1,272,604.85 -1,452,449.03 -1,320,154.31 -790,334.98 -1,039,211.12 -80,671.26 -81,074.61 -81,479.99 -81,887.39 -82,296.82 -82,708.31 -83,121.85 -83,537.46 -83,955.15 -136,879.09 -850,593.18 -893,122.84
Net change   0.00 0.00 0.00 0.00 -471,515.37 -318,272.88 -400,817.54 -767,526.26 -599,352.13 -550,265.60 -1,124,170.59 -656,083.05 -823,161.85 -1,441,317.34 -838,272.38 -969,998.76 -959,878.04 -548,114.91 -712,428.65 -55,905.88 -56,185.41 -56,466.33 -56,748.66 -57,032.41 -57,317.57 -57,604.16 -57,892.18 -58,181.64 -2,488,005.30 -4,297,302.00 -6,338,577.19
Net change  0.00 0.00 0.00 0.00 739,383.43 499,083.81 628,522.12 1,452,317.69 1,426,386.21 1,289,407.55 2,753,314.51 1,648,167.98 2,250,701.60 3,561,829.28 2,116,757.83 2,416,476.89 2,152,821.21 1,267,168.15 1,685,841.36 129,440.90 130,088.10 130,738.54 131,392.24 132,049.20 132,709.44 133,372.99 134,039.86 134,710.05 216,497.21 1,364,660.91 1,432,893.95
Net change   0.00 0.00 0.00 0.00 776,352.60 524,038.00 659,948.23 1,653,729.83 1,683,777.25 1,530,278.42 3,305,888.97 1,966,407.47 2,741,046.01 4,216,304.47 2,495,342.86 2,839,226.42 2,483,922.10 1,484,913.51 1,977,165.26 151,691.71 152,450.17 153,212.42 153,978.48 154,748.37 155,522.11 156,299.72 157,081.22 157,866.63 -1,885,679.06 -1,716,813.22 -3,436,105.49
Net change  0.00 0.00 0.00 0.00 126,751.44 85,557.22 107,746.65 242,841.97 221,915.56 203,364.40 432,843.30 254,301.73 346,398.86 543,153.20 318,151.21 363,112.26 330,038.58 197,583.75 259,802.78 20,167.81 20,268.65 20,370.00 20,471.85 20,574.21 20,677.08 20,780.46 20,884.36 20,988.79 34,219.77 212,648.29 223,280.71
Net change   0.00 0.00 0.00 0.00 117,878.84 79,568.22 100,204.38 191,881.57 149,838.03 137,566.40 281,042.65 164,020.76 205,790.46 360,329.33 209,568.09 242,499.69 239,969.51 137,028.73 178,107.16 13,976.47 14,046.35 14,116.58 14,187.17 14,258.10 14,329.39 14,401.04 14,473.04 14,545.41 622,001.32 1,074,325.50 1,584,644.30
Net change   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPEX -37,547,945.88 0.00 0.00 0.00 -36,107,805.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPEX alt -38,298,904.80 0.00 0.00 0.00 -36,829,961.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net change in intercompany+L500 0.00
Net change in intercompany+L500 alt 0.00 -3,063,147.24 -8421920.94 -10636886.15 -13859862.65
Fin costs payments
Fin costs payments alt
FCF -37,547,945.88 0.00 0.00 0.00 -38,394,662.35 852,551.40 1,076,189.67 -445,527.68 1,464,478.52 2,127,516.54 997,659.30 3,354,899.86 870,082.53 2,934,831.88 4,950,744.41 5,900,197.27 5,798,678.52 5,940,205.81 6,397,468.68 6,179,009.23 3,478,373.24 6,250,517.27 6,286,539.66 3,463,979.72 6,359,125.69 6,395,691.12 3,515,486.57 4,577,812.26 65,274,327.60 68,178,590.32 71,047,382.00
FCF alt -38,298,904.80 0.00 0.00 0.00 -36,698,378.09 721,461.65 933,537.03 -442,028.07 919,878.17 1,945,051.17 979,394.82 3,063,663.57 368,167.85 2,273,851.40 4,213,236.79 4,457,925.81 4,366,388.12 4,241,145.83 4,659,444.46 970,576.62 2,367,490.28 4,080,213.23 4,103,632.39 3,010,889.98 4,150,822.59 4,174,594.81 2,493,333.64 3,220,085.03 39,243,589.58 47,752,675.03 59,580,235.81
Disc CF -37,547,945.88 0.00 0.00 0.00 -36,329,699.42 795,626.54 990,547.37 -404,444.43 1,311,187.83 1,878,679.03 868,879.67 2,881,739.23 737,111.70 2,452,188.33 4,079,799.66 4,795,485.72 4,648,285.98 4,696,377.92 4,988,471.01 4,751,993.81 2,638,341.09 4,675,934.91 4,638,332.69 2,520,712.50 4,563,973.57 4,527,213.04 2,454,294.26 3,152,077.62 38,513,277.30 34,470,313.33 30,780,412.60
Disc CF alt -38,298,904.80 0.00 0.00 0.00 -34,724,645.65 673,289.65 859,246.90 -401,267.53 823,592.18 1,717,555.08 852,972.80 2,631,577.65 311,902.40 1,899,908.45 3,472,035.84 3,623,255.06 3,500,145.87 3,353,086.46 3,633,234.45 746,426.15 1,795,737.96 3,052,357.21 3,027,740.74 2,191,002.43 2,979,064.35 2,955,001.99 1,740,690.60 2,217,207.12 23,154,573.99 24,143,204.83 25,812,411.23
Group WAC 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
fin costs 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
inflation 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 1.00% 0.80% 0.80% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
margin for 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
disconter 1.00 1.01 1.03 1.04 1.06 1.07 1.09 1.10 1.12 1.13 1.15 1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.25 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.37 1.39 1.41 1.43 1.45 1.69 1.98 2.31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40 52 64
Cum Disc C -37,547,945.88 -37,547,945.88 -37,547,945.88 -37,547,945.88 -73,877,645.30 -73,082,018.75 -72,091,471.39 -72,495,915.82 -71,184,727.98 -69,306,048.96 -68,437,169.29 -65,555,430.06 -64,818,318.36 -62,366,130.02 -58,286,330.36 -53,490,844.65 -48,842,558.66 -44,146,180.74 -39,157,709.73 -34,405,715.92 -31,767,374.83 -27,091,439.92 -22,453,107.23 -19,932,394.74 -15,368,421.17 -10,841,208.13 -8,386,913.87 -5,234,836.25 33,278,441.04 67,748,754.38 98,529,166.98
Cum Disc C  -38,298,904.80 -38,298,904.80 -38,298,904.80 -38,298,904.80 -73,023,550.45 -72,350,260.80 -71,491,013.90 -71,892,281.42 -71,068,689.24 -69,351,134.17 -68,498,161.36 -65,866,583.71 -65,554,681.31 -63,654,772.86 -60,182,737.02 -56,559,481.97 -53,059,336.09 -49,706,249.63 -46,073,015.19 -45,326,589.03 -43,530,851.07 -40,478,493.86 -37,450,753.11 -35,259,750.68 -32,280,686.33 -29,325,684.34 -27,584,993.74 -25367786.61 -2213212.627 21929992.2 47742403.43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 18 -8.366419601
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40 41.10004251 30.90495054

Base Alt
NPV 5 years 98,529,166.98 NPV 47,742,403.43
IRR 74% IRR 241%
NPV/CAPEX 1.34 NPV/CAPEX 1.30
Disc PBP in months 30 Disc PBP in months 41.10
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
CNP 7.15 63.23 66.39 69.71 73.19
Income tax payments 0.59 -10.40 -11.95 -12.55 -13.17
Depreciation 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80
Net change in OpWC 3.25 1.02 0.03 0.21 0.23
CAPEX -37.55 -36.11
CAPEX interco -12.77
FCF -50.31 -14.31 64.64 65.27 68.18 71.05

NS 0 105 304 319 335 352
NS Strat 3,959 4,418
NS Strat+case 4,064 4,722
add NS growth 2.7% 6.9%

ROP Strat 442 551
ROP Strat+case 449 614

ROS Strat 11.17% 12.46%
ROS Strat+case 11.06% 13.00%
ROS increase in bps -11 54

KPI Amount Assumptions for sensitivity analysis
NPV, mUAH 98.53 possible deferment of project 0..6 months
IRR 74% EUR/UAH rate 0…+10% fro  
NPV/CAPEX 1.34 CAPEX amount -5…+10% fro  
Disc Payback period, in months 30 Volumes fluctuations -50…0%
ROIC 96% CVM cost -10…+20% f  
Payback period, in months 26
CAPEX, mUAH 74 Result of sensitivity analysis

Mean NPV, mUAH 58
Probability of NPV<0 0%
Minimum NPV 31
Maximum NPV 86Second-hand Line
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Додаток Т 

Зразок аркушу погодження до інвестиційного проєкту 
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Додаток У 

Приклад проведення процедури обезцінення основних засобів 
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Додаток Ф 

Довідка щодо результатів проведення інвентаризації на одному з заводів групи 

компаній “Данон” 
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Додаток Х 

Приклад пост-аналізу реалізованого інвестиційного проєкту 

 

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
BBF CAR0 37.9405 36.2659 367.1735 461.3802 595.1883 164.0652 119.0521 65.97589 41.49635 388 370 0.46213 510 370 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
BBF 388.2037 11897 871 2870.621 8601.71 5745.72 7661.423 16065.58073 9440.403 15641.9854 3878.329707 7619.777542 1819.733415 1586.311 0
Fx correction: Baby Food -1646.09 6133.98875 8471.620033 618.420005 8168.334305 5830.012 4340.347 10783.04359 1742.179 1537.465 1187.1 225.6 385 1143 30 83 298 58 1349.3 395 61 110 0 25.25 30 188 806
BBF FS 0 6849.1241 862.9453267 2475.624 1286.618 499.880475 6217.303 2911.514 177.1902 74 326 37 110 119.5 1192 365 1543.6 -982 1484 833 505 199.6 789.238 106.6188 42 183
TOTAL CAPEX 37.94 36.27 367.17 461.38 595.19 164.07 119.05 65.98 429.70 12,285.00 1,241.00 0.46 3,380.62 8,971.71 5,745.72 6,070.34 16,065.58 9,440.40 21,775.97 12,349.95 15,087.32 10,851.01 9,891.95 5,626.97 11,282.92 7,959.48 4,448.98 1,364.29 299.60 711.00 1,180.00 140.00 202.50 1,490.00 423.00 2,892.90 -587.00 1,545.00 943.00 505.00 199.60 814.49 136.62 230.00 989.00

SKU
Tema DRINK
Tema Cheese
Rastishka cheese
MB kefirchiki
PK kefirchiki

CO 125.7407 50.6102 -247.807 -88.1956 -599.439 -313.04 -294.538 -410.043 -874.002 -592.375 800.6129 -1153.41 -531.615 453.4662 289.7938 730.4474 190.3392 822.1441 684.8968 465.1561
CNP -1353.11 -1388.94 -8267.58584 -241.562 -1781.33 -241.616027 -1148.79 -2506.45 -3873.27 -1095.98 -1932.94 -2386.25 -1365.55 -1827.96 -2016.57 -647.004 -433.217 -1218.65 -574.112 388.0273 161.0564 747.8011 162.7156 1585.527 1007.506 -2251.49
CIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.5607 0 0 250.0097 1488.165451 0 0 0 43.48109 320.6393 43.49088492 206.7824 451.1617 697.1891 197.2768 347.929 429.525 245.7999 329.0336 362.9818 116.4607 77.97899 219.3566 103.3402 -69.8449 -28.9902 -134.604 -29.2888 -285.395 -181.351 405.2682
Depreciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.5616 241.5616 241.6160274 241.616 509.8077 509.8077 575.3627 1006.29 1006.29 1006.699 1023.066 1056.295 1241.906 1241.906 1241.906 1241.906 1241.906 1241.906 1241.906 1241.906 1241.906 1241.906 1241.906
Investments -37.94 -36.27 -367.17 -461.38 -595.19 -164.07 -119.05 -65.98 -429.70 -12,285.00 -1,241.00 -0.46 -3,380.62 -8,971.71 -5,745.72 -6,070.34 -16,065.58 -9,440.40 -21,775.97 -12,349.95 -15,087.32 -10,851.01 -9,891.95 -5,626.97 -11,282.92 -7,959.48 -4,448.98 -1,364.29 -299.60 -711.00 -1,180.00 -140.00 -202.50 -1,490.00 -423.00 -2,892.90 587.00 -1,545.00 -943.00 -505.00 -199.60 -814.49 -136.62 -230.00 -989.00
Change in WC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF -37.94 -36.27 -367.17 -461.38 -595.19 -164.07 -119.05 -65.98 -429.70 -12,285.00 -1,241.00 -0.46 -3,380.62 -8,971.71 -6,855.27 -6,070.34 -16,065.58 ######## -28,555.39 -12,349.95 -15,087.32 -10,851.01 -9,848.47 -6,846.09 -11,239.43 -8,659.88 -5,994.46 -4,030.57 -622.94 -1,289.72 -2,130.44 -253.06 -678.36 -2,087.29 288.36 -2,006.23 829.62 -773.87 617.09 868.97 1,655.50 560.85 2,405.42 1,838.06 -1,593.32
FCF disc -80.2336 -75.398 -750.482 -927.12 -1175.82 -318.646 -227.32 -123.849 -793.016 -22289.45 -2213.62 -0.81041 -5828.33 -15206.6 -11423.2 -9944.53 -25874.727 -16751.2 -44451.17792 -18900.27745 -22699.85165 -16050.51737 -14321.7 -9787.63 -15797.4431 -11966.4 -8143.45 -5383.1 -817.941 -1664.86 -2703.7 -315.728 -832.086 -2517.07 341.8699 -2338.35 950.6346 -871.787 683.4398 946.1645 1772.142 590.2272 2488.715 1869.614 -1593.32
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Додаток Ц 

Проєкт стратегічного інвестиційного плану для компаній групи “Данон” 
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33.15 35.29 37.2
CO Y-1 CAR CF Y+1 CO Y-1 CAR CAPEX CF Y+1 CO Y-1 CAR CAPEX CF Y+1 CO Y-1 CAR CAPEX CF Y+1 CO Y-1 CAR CAPEX CF Y+1 CO Y-1 CAR CAPEX CF Y+1

Type Project Plant 2015 2016 2017 2018 2019 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY
C1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 -2,727 -54,200 -1,343 -2,384 -1,000 -39,200 -43,927 -13,000 -13,000 -76,000 -16,000 -7,000 -33,000 -33,000 -89,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0 0 -2,727 0 -1,343 -1,384 0 0 -2,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 -3,000 -7,000 0 0 -10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0 0 0 -3,500 0 -1,000 -1,000 -1,500 -3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 Kherson 0 -92,300 -25,000 -35,000 -22,300 -10,000 -92,300 0 0 -89,000 -28,000 -33,000 -18,000 -10,000 -89,000 0 0 -691,000 -120,000 -340,000 -173,000 -58,000 -691,000 0
C2 Renovation of buildings (civil heating & insulation works) Kherson 0 0 -66,000 -33,000 -33,000 -66,000 0 0 -22,500 0 -10,000 -12,500 0 -22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 Free-cooling (stage 4) Kherson -43,000 -30,000 -30,000 -13,000 -13,000 0 -13,000 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,000 -10,000 -3,000 0 0 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 Installation of new cooling equipm in warehouse of finished products Kherson -5,000 -5,000 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,000 -10,000 0 -6,000 0 -16,000 0
C2 Heating insulation of steam equipment Kherson -2,700 -2,700 -2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000 -8,000 0 -2,000 -2,000 -12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 Washing tanks of the traditional process Kherson 0 -30,000 -10,000 -5,000 -5,000 -10,000 -30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 ЕС двигателя Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 0 0 -10,000 0 -10,000 0 0 -15,000 0 -10,000 -5,000 0 -15,000 0
C2 UPMS мониторинг Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20,000 -10,000 -5,000 0 -5,000 -20,000 0 0 -30,000 -10,000 -10,000 -5,000 -5,000 -30,000 0

C2
1. 2-й экономайзер на котёл  
2. утилизация тепла дымовых газов

Kherson
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,000 0 -20,000 -7,000 -3,000 -30,000 0

C2 Солнечные батареи на АБК(и ремонт крыши) Kherson 0 -15,000 -5,000 -10,000 0 0 -15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2
1 Снижение давление пара на CIP GEA
2 Возврат воды от ПУ1

Kherson
0 -9,800 0 -5,000 -4,800 0 -9,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 Digital PDS (performance driving system) Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,000 0 -5,000 0 0 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2
Модернизация линии мойки молоковозов (ALCIP). Возможность 
одновременной мойки нескольких секций.

Kherson
0 -15,000 -10,000 -5,000 0 0 -15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 Продление линии конвеера подачи бутылки до ERMI2 Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,000 0 -10,000 -6,000 0 -16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 Система обратного осмоса на испарительный конденсатор Baltimor Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,000 0 -10,000 0 -3,000 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 Перевод одного котла на твердое топливо Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600,000 -100,000 -300,000 -150,000 -50,000 -600,000 0
C4 Kherson 0 -110,700 -18,000 -63,500 -19,700 -9,500 -110,700 0 0 -4,327,000 -220,500 -665,500 -1,531,000 -1,210,000 -3,627,000 -700,000 -700,000 -189,000 -1,629,000 -1,082,000 -73,000 -5,000 -2,789,000 1,900,000
C4 Замена ёмкости с концентрированной кислотой/щёлочью Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,000 0 -10,000 -4,000 0 -14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Демонтаж водонапорной башни Kherson 0 -16,000 0 -16,000 0 0 -16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Демонтаж дымовой трубы Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 0 -10,000 0 0 -10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C4
Замена всего электрооборудования в пудраже на 
взрывобезопасное исполнение

Kherson
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60,000 -10,000 -20,000 -20,000 -10,000 -60,000 0 0 -40,000 -10,000 -10,000 -15,000 -5,000 -40,000 0

C4 Наливные полы (пудраж) Kherson 0 0 0 0 0 -160,000 0 0 0 -26,000 -26,000 -134,000 -134,000 0 -45,000 -35,000 -35,000 -19,000 -134,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 0 -10,000 0 0 -10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Наливные полы (аппаратный+фасовка) Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66,000 0 0 -10,000 -7,000 -17,000 -49,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,000 0 -50,000 -50,000 0 -100,000 0
C4 Замена старых кондиционеров завода Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40,000 0 0 -10,000 -20,000 -30,000 -10,000 0 -3,000 -3,000 0 0 0 -3,000 0 0 -3,000 -3,000 0 0 0 -3,000 0 0 -7,000 -7,000 0 0 0 -7,000 0

C4
Приточно-вытяжная вентиляция в взрывобезопасном исполнении 
CIP GEA. Проект.

Kherson
0.0 0.0 0.0 0.0 0 -803 -486 -317 -17,878 -19,300 -4,500 -13,378 -7,000 -7,300 -32,178 -5,000 -5,000 0 -5,000 0 0 0 -5,000 0

0 -11,200 0 -8,000 -3,200 0 -11,200 0 0 0 0 0 0 -600,000 -600,000 600,000 600,000 -21,000 -806,000 -511,000 -4,000 0 -1,321,000 1,900,000

C4
Обработка и защита металлоконструкций в комнатах хранения 
кислоты ищелочи, погрузочно-разгрузочные рампы 

Kherson
0 -803 -486 -317 -12,925 -15,000 -2,000 -10,925 -5,000 -5,000 -22,925 -5,000 -5,000 0 -5,000 0 0 0 -5,000 0 0 -15,000 0 -10,000 -5,000 0 -15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C4 Литий-ионные батареи на погрузочную технику Kherson 0 0 0 0 -4,953 0 -2,500 -2,453 0 0 -4,953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,000 0 -7,500 -7,500 0 -15,000 0 0 -15,000 -7,500 -7,500 0 0 -15,000 0 0 -11,000 -6,000 -5,000 0 0 -11,000 0
C4 Капитальный ремонт зданий и сооружений Kherson 0 0 0 0 0 -4,300 0 0 -2,000 -2,300 -4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 0 -6,000 -4,000 0 -10,000 0 0 -15,000 0 -8,000 -7,000 0 -15,000 0 0 -10,000 0 -6,000 -4,000 0 -10,000 0
C4 Очистные сооружения Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,200,000 -200,000 -600,000 -1,500,000 -600,000 -2,900,000 -1,300,000 -1,300,000 0 -800,000 -500,000 0 0 -1,300,000 0
C4 Safety DC DC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Replacement the tank of concentrated acid Kherson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Онлайн отбраковка на линии ERMI1 Kherson 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -2533 -2533 0 0 -21,500 0 -6,500 -12,873 -2,127 -21,500 0 0 -5,000 0 0 -5,000 0 -5,000 0 0 -10,000 0 -10,000 0 0 -10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Замена клапанов на линиях подачи от танков CIP GEA Kherson 0 -2416 -2416 0 0 -6,500 0 -6,500 0 0 -6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 0 0 -10,000 0 -10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Передвижные осушители воздуха для склада СиМ Kherson 0 -101 -101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,500 0 0 0 -9,500 -9,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Новая арт. скважина №1 Kherson 0 -16 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,000 0 -25,000 -8,000 0 -33,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Система очистки лёд воды (сепаратор) Kherson 0 0 0 0 0 -2,127 0 0 0 -2,127 -2,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,000 -10,000 -6,000 0 0 -16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 Модернизация системы вытяжной вентиляции ГПК Kherson 0 0 0 0 0 -9,726 0 0 -9,726 0 -9,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,000 -5,000 0 0 0 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С7 Дельта ПИ на приёмку молока Kherson 0 0 0 0 0 -3,147 0 0 -3,147 0 -3,147 0 0 -5,000 0 0 -5,000 0 -5,000 0 0 -8,000 0 0 -8,000 0 -8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m Carry Over 0

2,0212,020

CAR SUMM, mln euro

2,016 2,017 2,018 2,019
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2019 2020 2021

C1 0 0 0
C2 Kherson -92,300 -89,000 -91,000
C2 Kremenchug -86,960 -83,770 -86,330
C3 0 0 0
C4 Kherson -183,700 -420,000 -418,000
C4 Kremenchug -890,500 -700,000 -300,000
C7 -203,290 -186,080 -186,860
C12 0 0 0
Total -1,456,750 -1,478,850 -1,082,190

Type of proName of project Plant 2019 2020 2021
C1 Kherson 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0
C1 Kherson 0 0 0
C2 Kherson -92,300 -89,000 -91,000
C2 Renovation of buildings (civil heating & insulation works) Kherson -22,500 0 0
C2 Free-cooling (stage 4) Kherson 0 -13,000 0
C2 Installation of new cooling equipm in warehouse of finished pKherson 0 0 -16,000
C2 Heating insulation of steam equipment Kherson 0 -12,000 0
C2 Washing tanks of the traditional process Kherson -30,000 0 0
C2 ЕС двигателя Kherson 0 -10,000 -15,000
C2 UPMS мониторинг Kherson 0 -20,000 -30,000

C2
1. 2-й экономайзер на котёл  
2. утилизация тепла дымовых газов Kherson 0 0 -30,000

C2 Солнечные батареи на АБК(и ремонт крыши) Kherson -15,000 0 0

C2
1 Снижение давление пара на CIP GEA
2 Возврат воды от ПУ1 Kherson -9,800 0 0

C2 Digital PDS (performance driving system) Kherson 0 -5,000 0

C2

Модернизация линии мойки молоковозов (ALCIP). 
Возможность одновременной мойки нескольких 
секций Kherson -15,000 0 0

C2 Продление линии конвеера подачи бутылки до ERMI2 Kherson 0 -16,000 0
C2 Система обратного осмоса на испарительный конденсат  Kherson 0 -13,000 0
C2 Kremenchug -86,960 -83,770 -86,330
C2 Возврат воды с ПОУ №3 на СИП №2 Kremenchug -3,200
C2 Термоизоляция теплопункта Kremenchug -16,110
C2 Сбор горячей воды с пасто при "выходе на условие" Kremenchug -48,320
C2 Утилизация тепла фреоновой установки СГП ДП Kremenchug -12,890
C2 Покупка ричтрака Kremenchug -22,550
C2 Отключение ПОУ2 из тех поцесса зернистого Kremenchug -6,440
C2 Утилизация воды дистилятора в лаборатории Kremenchug -2,580
C2 Восстановление автомобиля Газ-3307 Kremenchug -3,220
C2 Замена насосов с водяным охлаждением Kremenchug -32,220
C2 Реконструкция теплоизоляции склада ДП Kremenchug -32,220
C2 Возврат растворов с СИП с фильтрацией Kremenchug -64,430
C2 Разделение линии конденсата с ПОУ3,4 Kremenchug -3,220
C2 Проект мойки ПОУ №4 с возвратом на СИП №1 Kremenchug -9,660
C4 Kherson -183,700 -420,000 -418,000
C4 Замена ёмкости с концентрированной кислотой/щёлочь Kherson 0 -14,000 0
C4 Демонтаж водонапорной башни Kherson -16,000 0 0
C4 Демонтаж дымовой трубы Kherson 0 -10,000 0

C4
Замена всего электрооборудования в пудраже на 
взрывобезопасное исполнение Kherson 0 -60,000 -40,000

C4 Наливные полы (пудраж) Kherson 0 -10,000 0
C4 Наливные полы (аппаратный+фасовка) Kherson 0 0 -100,000
C4 Замена старых кондиционеров завода Kherson -3,000 -3,000 -7,000

C4
Приточно-вытяжная вентиляция в взрывобезопасном 
исполнении CIP GEA. Проект. Kherson -11,200 0 0

C4

Обработка и защита металлоконструкций в комнатах 
хранения кислоты ищелочи, погрузочно-разгрузочные 
рампы Kherson -15,000 0 0

C4 Литий-ионные батареи на погрузочную технику Kherson -15,000 -15,000 -11,000
C4 Капитальный ремонт зданий и сооружений Kherson -10,000 -15,000 -10,000
C4 Очистные сооружения Kherson 0 -250,000 -250,000
C4 Safety DC DC -60,000 0 0
C4 Replacement the tank of concentrated acid Kherson -13,000 0 0

C4
CIP Concentrates Central Storage and Distribution. (Phase 
Designs) Kremenchug -117,000 0 0

C4 Moving the charging room for electrical loaders Kremenchug -8,500 0 0
C4 Онлайн отбраковка на линии ERMI1 Kherson -10,000 0 0
C4 Замена клапанов на линиях подачи от танков CIP GEA Kherson 0 -10,000 0
C4 Передвижные осушители воздуха для склада СиМ Kherson -9,500 0 0
C4 Новая арт. скважина №1 Kherson 0 -33,000 0
C4 Система очистки лёд воды (сепаратор) Kherson -16,000 0 0
C4 Модернизация системы вытяжной вентиляции ГПК Kherson -5,000 0 0
C4 Kremenchug -890,500 -700,000 -300,000
C4 Petty Cash Kremenchug Kremenchug -300,000 -300,000 -300,000
C4 Очистные сооружения Kremenchug -250,000 -250,000 0
C4 Станция перекачки щелочи и кислоты. Строительство Kremenchug -215,000 0 0
C4 Взвешивание молоковозов (весовые станции) Kremenchug 0 0 0
C4 Участок детского питания. Установка динамического ком         Kremenchug 0 -150,000 0
С7 -203,290 -186,080 -186,860
С7 Дельта ПИ на приёмку молока Kherson -8,000 0 0
С7 Микробиобогическая система ДЕКОНТАМИНАЦИИ для уп  Kremenchug 0 -93,430 0
С7 ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ Упаковочны  Kremenchug 0 0 -186,860
С4 Замена клапанов батерфляй на седельные клапана ДП Kremenchug -31,950 0 0
С7 Воздушный фильтр вируцидный Kremenchug -63,900 0 0
С7 Ламинарный поток стерильного воздуха  (pouch product) Kremenchug 0 -92,650 0
С7 установка системы ионизации и аспирации на линии тре   Kremenchug -19,170 0 0
С7 установка системы инверсии стаканов на линиях трепко  Kremenchug -31,950 0 0
С7 система автоматического контроля разницы давления и     Kremenchug -48,320 0 0
Total -1,456,750 -1,478,850 -1,082,190
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Додаток Ш 

PEST-аналіз та матриця “МакКінсі/Дженерал Електрик” для групи компаній «Данон» в Україні 
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Додаток Щ 

Аналіз стратегічного інвестиційного плану групи компаній “Данон” за 

результатами реалізації стратегічного плану на 2017-2019 роки 

 

Пост-аналіз стратегічного інвестиційного плану групи компаній «Данон» в Україні 

на 2017-2020 роки 

У стратегічному інвестиційному плані групи компаній «Данон» в Україні на 2017-2020 

роки був зафіксований перелік інвестиційних проектів (конкретних, а також за групами проектів), 

які планувалися до реалізації у 2017-2020 роках. План був розроблений та затверджений у січні-

квітні 2017 року. Пост-аналіз проводиться у грудні 2018 року, виходячи з поточних планів 

керівництва підприємства. Цей пост-аналіз буде проведено з метою подальшого проведення 

пост-аналізу інструментів стратегічного планування та рекомендацій щодо вироблення більш 

оптимальної системи інструментів стратегічного планування в рамках підготовки стратегічного 

плану на 2019-2021 роки (в т.ч. стратегічного інвестиційного плану). 

Щодо проектів, які стосуються запуску інновацій та розширення потужностей 

виробництва (категорія C1), то серед 10 проектів, які були внесені в Стратегічний план, на даний 

момент актуальними залишаються 6 проектів. При цьому загальний обсяг інвестицій протягом 

2017-2020 по цій категорії проектів планувався на рівні 508 млн. грн., тоді як на даний момент 

загальна вартість проектів в цій категорії зафіксована на рівні 220 млн. грн., що є вдвічі менше, 

ніж першочергова сума. Основними факторами, які призвели до відміни деяких з запланованих 

проектів, були нечітка визначеність щодо інновацій, які будуть впроваджуватися протягом 2017-

2020 років, відсутність навіть орієнтовного технічного завдання по планових проектах, що 

призвело до некоректного прогнозу вартості реалізації проекту або ж відміни від реалізації 

деяких з проектів у зв’язку з їх економічною недоцільністю. Перенесення одного з великих 

проектів було спровоковане політичними ризиками. 

Проекти, які спрямовані на підвищення операційної продуктивності (категорія C2), у 

зв’язку з невизначеністю щодо конкретних проектів, які будуть реалізовуватися, були згруповані 

в один рядок. Лише один великий проект (так званий проект «Фільтрація білку») був 

виокремлений в окремий рядок. Тим не менш, у зв’язку з відсутністю технічного завдання, а 

також відсутністю досвіду реалізації подібних проектів серед інших компаній групи «Данон» в 

світі, реалізація цього проекту була відмінена. При цьому бюджет на реалізацію простих проектів 

з підвищення продуктивності, також був зменшений, оскільки технічними менеджерами не було 

ініційовано проектів з даного напрямку протягом останнього року, а тому кількість проектів, що 

реалізуються, не досягає та не досягне (у 2019-2020 рока) запланованих показників. 
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Серед проектів, які спрямовані на проведення капітального ремонту та модернізації 

(категорія C4), фактично виконуються лише невеликі поточні проекти по капітальному ремонту. 

Натомість великі проекти, які не призводять до підвищення економічної ефективності, але 

забезпечують підвищення спроможності реакції на непередбачувані обставини, не будуть 

реалізовані взагалі. Основною причиною є відсутність технічного завдання, а також висока 

вартість таких проектів. 

По групі інвестиційних проектів, що спрямовані на реалізацію ІТ/IS проектів, то вчасно 

реалізуються та будуть реалізовані усі проекти, що потрапили в Стратегічний інвестиційний 

план. Основними факторами, що сприяли цьому, є наявність чітких довгострокових планів щодо 

оновлення технічного забезпечення та інформаційно-аналітичних систем, наявність попередніх 

технічних завдань та комерційних пропозицій, а також професійна спроможність щодо вчасної 

реалізації інвестиційних проектів зі сторони менеджерів даного напрямку. 

Щодо групи проектів, які спрямовані на підвищення якості виробництва, то їх реалізації 

сприяє декілька чинників: по-перше, зацікавленість вищого керівництва Групи Данон (в Парижі) 

щодо вчасної реалізації цих проектів в межах дотримання місії компанії щодо виробництва 

продукції з максимальним рівнем якості; по-друге, можливість обміну досвідом з іншими 

компаніями Групи Данон в Європі та Росії, які вже реалізовували подібні проекти. 

Загалом, з загальної суми проектів 1073 млн. грн., які були заплановані в першочерговому 

варіанті Стратегічного плану, на даний момент лише проекти на загальну суму 189 млн. грн. 

будуть реалізовані в ті строки та в тих бюджетних обмеженнях, які були першочергово 

заплановані. Інші проекти були або перенесені на більш пізній строк, або ж узагалі відмінені до 

реалізації. Це свідчить про низьку якість Стратегічного інвестиційного плану на 2017-2020 роки, 

неможливість його використання для постановки KPI працівникам, відсутність зв’язку між 

операційним плануванням, плануванням інновацій, планування продажів та інвестиційним 

плануванням.
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Чи актуальний проект на момент кінця 2018 року Коментар

Type of proName of project Plant 2017 2018 2019 2020
C1 FX BBF Kremenchug -2727 0 0 0 Так

C1 Modern Process capacity increase Kherson Kherson 0 -10000 0 0 Ні
поточних процесних потужностей вистачає для 
виробничих потреб

C1 Flavoured+Tender Kefirs Kremenchug -3500 0 0 0 Так
C1 Obram Multivac Upgrade (rigid Pack) Kremenchug 0 0 -40000 0 Перенесено на 2020 рік Перенесено на рік після виборів
C1 Industrial footprint transformation Kremenchuk+Kherson 0 0 -50000 -132600 Ні економічно недоцільно
C1 New Spoonable Yogurt line Kherson 0 -66000 0 -150000 Перенесено на 2019 рік; сума 170 млн. грн. тривале узгодження проекту з Групою
C1 Rastishka Embossing Kherson -3000 0 0 0 Так
C1 Rastishka Syrok Kremenchuk -30000 -13000 0 0 Так; сума лише 1250 тис.грн. змінена концепція проекту
C1 Additional Fruit Dozer for BBF Kremenchuk -5000 0 0 0 Ні відсутність необхідності
C1 Format parts for Activia BBF Kremenchuk -2700 0 0 0 Ні відсутність необхідності

C2 Productivity -21030 -11000 -10000 -10000 Суми на 2018-2020 зменшено до 3 млн.грн.
цільовий період окупності в 2,5 роки не дає 
змоги розпочати значну частину проектів

C2 Protein filtration 0 -20000 -47000 0 Ні
Технологія недостатньо вивчена; аналогічні 
проекти в Групі не реалізовувалися

C4 WWTP Kremenchug -26000 -134000 0 0 Ні
Відсутність технічного завдання; надто висока 
вартість реалізації проекту

C4 Total Obsolescence( BOILER + Amonia) Kremenchug 0 -17000 -49000 0 Ні
Відсутність технічного завдання; відсутність 
виробничої необхідності

C4 Sidel Blower Kherson Kherson 0 -30000 -10000 0 Ні
поточних процесних потужностей вистачає для 
виробничих потреб

C4 C4 petty cash (inc. Quality) 2017-2019 -10501 -16000 -18000 -20000 Так

C5 Themis -6500 0 0 0 Так
Суму було збільшено на 5 млн.грн. для реалізації 
доопрацювань програмного забезпечення

C5 IT - On-going project 0 0 0 -20000 Так
C5 2017 CIS IT: Hardware Infrastructure Refreshment -2127 0 -1000 0 Так
C5 2017 CIS IT: PC Replacement -9726 0 0 -2500 Так
C5 2017 CIS IT: LAN Devices Replacements -3147 -5000 0 0 Так
C7 Non Baby Food  Kremenchug -22925 -5000 0 0 Так
C7 Baby Food  Kremenchug -4953 0 0 0 Так
C7 Non Baby Food Kherson -4300 0 0 0 Так
C7 Danone Standard Kherson+Kremenchuk 0 0 -20000 0 Так
C12 Safety NN -5500 -3000 0 0 Так
Total -163636 -330000 -245000 -335100

CAPEX
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Додаток Ю 

Обсяг виробництва молочної та кисломолочної продукції за групами у 2011-2017 

рр. 

 
Динаміка виробництва цільномолочних продуктів у 2011-2017 рр., тис. тонн 

 

 
Динаміка виробництва інших молочних продуктів у 2011-2017 роках, тис. тонн 
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Додаток Я 

Рангова оцінка інвестиційної спроможності підприємств молокопереробної галузі 

та порівняння індивідуальних показників групи компаній «Данон» в Україні з 

середньогалузевим значенням 

 

1 2 3 4 5 Данон Середньоринкове значення

Рівень плинності кадрів на
підприємстві за останній рік, % 2 3.2
Середній час роботи на
підприємстві працівників
керівних посад, роки 2 2.8
Кількість реалізованих
проектів (незалежно від місця
роботи) керівником
проектного відділу, од. 3 3.5

Володіння навиками роботи в
спеціалізованому програмному
забезпеченні (типу Microsoft
Project, Projectlibre)
керівником проектного відділу 3 3.5

Інформаційно-аналітичний 4 1.7
Корпоративна культура 4 2.7
Організаційна структура 4 2.2
Формалізація процесів 4 2.4
Стратегічне планування 3 0.9

Наявність лояльних
постачальників, які здатні
знаходити технічні рішення
для проектів підприємства 3 3.5
Легкість та доступність
залучення банківського
фінансування 5 3.7
Можливість легкого
розміщення новинок на
полицях магазинів клієнтів 2 2
Надійність клієнтів та
адекватний зворотній зв’язок
щодо потенційних новинок 3 3.1
Відсутність юридичних
проблем з власністю та
значних судових справ за
позовом державних органів 5 3.2

Оцінка

Рангова оцінка 
показника для 

Групи компаній 
"Данон"

Середня рангова 
оцінка по 

підприємствах 
молокопереробн

ої галузі

Суттєва
конкурентна 

перевага 
підприємства 

понад 
середньоринкове 

значення

Суттєве 
відставання від 

середньо-
ринкового 
значення
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