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АНОТАЦІЯ 

 

Криворучко Г.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування 

діяльності будівельних підприємств. – 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). – Харківський національний університет будівництва 

та архітектури МОН України, 2019; Інститут економіки промисловості НАН 

України, Київ, 2019.  

Ефективність та успішність діяльності будівельного підприємства суттєво 

залежить від функціювання його системи управління, однією з важливіших 

підсистем котрої є його інформаційно-аналітичне забезпечення. Головним 

завданням інформаційно-аналітичного забезпечення є створення умов до 

використання найсучасніших та найліпших інструментів в управлінні 

діяльністю суб’єктів господарювання. Одним з них, що дозволяє підвищити 

ефективність управління ресурсами та оптимізувати процес прийняття рішень, 

а також оцінити можливі наслідки від реалізації цих рішень, є бюджетування. 

В практичній діяльності стрімко поширюється та вдосконалюється 

бюджетування, що орієнтоване на результат. Воно вже певний час 

використовується в державному та муніципальному управлінні, але на рівні 

будівельного підприємства ще достатньо не поширене в використанні. Серед 

факторів, що уповільнюють практичне використання бюджетування, що 

орієнтоване на результат, є недостатня опрацьованість питань його 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Це визначає актуальність 

дослідження, яке присвячено проблемі створення системи інформаційно-

аналітичного забезпечення бюджетування, що орієнтоване на результат, як 

інструменту ефективного управління ресурсами будівельного підприємства. 

Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних положень, розробка 

науково-методичних підходів  та практичних рекомендацій щодо 
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вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування в 

системі управління, орієнтованого на досягнення запланованого результату 

діяльності будівельного підприємства. 

Об'єктом дослідження є процеси інформаційно-аналітичного забезпечення 

бюджетування діяльності будівельних підприємств. 

Предметом  дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні засади 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на 

результат. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в подальшому 

розвитку науково-методичних положень та розробці практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, 

що орієнтоване на результат, яке є інструментом управління будівельним 

підприємством. 

Практичне значення одержаних результатів відображено в рекомендаціях 

щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, 

що орієнтоване на результат. 

В роботі проаналізовано та уточнено категорійний апарат поняття 

«бюджетування, що орієнтоване на результат». Це дозволяє, на відміну від 

традиційного бюджетування, формувати ціле орієнтовані витрати бюджету 

завдяки взаємозв’язку традиційного бюджетного управління з управлінням за 

принципом «точно за місцем та терміном». Таким чином, бюджетування, що 

орієнтоване на результат, як управлінський інструмент,  забезпечує будівельне 

підприємство запланованими результатами, що дозволяє досягнути 

запланованих результатів при визначеній кількості витрат ресурсів на їхнє 

створення. 

Запропоновано інформаційно-аналітичну модель ресурсного забезпечення 

бюджету будівельного підприємства. Вона ґрунтується на методичному 

підході до визначення оптимального плану фінансування процесу будівництва 

на основі розроблених етапів розв’язання інформаційно-фінансової задачі, в 

основу якого покладено достатньо відомі етапи розв’язання логістичної 
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транспортної задачі. Такий підхід дозволяє забезпечити контроль за 

своєчасністю цільових фінансових надходжень з різних джерел фінансування 

згідно з календарним планом реалізації бюджету будівельного проекту. 

В роботі визначено місце та механізм інформаційно-аналітичного 

забезпечення бюджетування, що орієнтоване на результат; види 

інформаційних бар’єрів, які  можуть виникати в процесі реалізації проекту 

будівництва. Це дозволило ретельно переглянути кожну зі складових, 

проаналізувати її вплив на систему та запропонувати шляхи вдосконалення 

системи управління інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування. 

що орієнтоване на результат. 

Удосконалено концепцію формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення виконання бюджетування, що орієнтоване на результат, в 

будівельних підприємствах, завдяки якій вибудовується системний простір 

для інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, що орієнтоване 

на результат,  із відповідними системними координатами для інформації з 

внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства та аналітичних 

інструментів. Це дозволило створити системний підхід до підтримки процесів 

генерації управлінських рішень в процесі бюджетування. 

В роботі запропоновано концептуальні положення формування системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування. що орієнтоване на 

результат в будівельних підприємствах.  Також обґрунтовано теоретичний 

підхід до управління бюджетуванням на підприємствах будівельної галузі на 

основі якого розроблено взаємопов’язаний (організаційно-управлінський) 

механізм, котрий складається з трьох елементів: «центри доходів / центри 

витрат»; «стимулювання/ мотивація»; «управлінський облік». Це дозволяє 

вибудовувати інтегровану в інформаційному просторі, самоналагоджувальну 

систему управління будівельним підприємством. 

Запропоновано методичний підхід  до впровадження методики обернених 

точкових розрахунків у процеси формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення бюджетування, що орієнтоване на результат, що дозволяє 
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встановити шляхи забезпечення ефективності та результативності виконання 

бюджету. Такий підхід дозволяє розрахувати отримання бюджетних 

надходжень виключно там, де в них найбільша потреба, і точно в той момент 

часу, коли ця потреба виникає. 

Проаналізовано складові, що впливають на інформаційно-аналітичний базис 

бюджетування будівельного підприємства, зокрема: а) охарактеризовано 

теоретичний підхід до створення бюджетування на мові логістики або 

логістико-мовне бюджетування, яке сформована на базі симбіозу логістики та 

бюджетування,  дозволяє надати більші конкурентні переваги суб’єктам 

господарювання за рахунок створення системи, яка здатна оптимізувати усі 

господарські процеси, своєчасно виявляти відхилення фактичних показників 

від планових. Такий підхід дозволяє розробити комплекс заходів щодо 

попередження або ліквідації можливих збитків, бо базується на  методичному 

підході, який притаманний  теорії логістики, як загальної теорії управління 

потоками. Крім того, він дозволяє досить чітко визначити об’єми можливих 

прибутків, прогнозувати зміни прибутку та рентабельності в залежності від 

об’ємів будівництва, приймати своєчасні та ефективні рішення, які спрямовані 

на отримання максимального прибутку та створює умови до  розробки 

комплексів заходів щодо попередження або ліквідації можливих збитків; 

б)вивчено та класифіковано задачі фінансової логістики, що дозволило більш 

ефективніше зрозуміти сутність фінансових  взаємовідносин, 

взаєморозрахунків з партнерами, клієнтами, державними органами, 

інвесторами, кредиторами та власниками. 

Запропоновано теоретичний підхід до оцінки забезпеченості виконання 

бюджету, який базується на розгляді динамічних показників, що забезпечують 

управлінський персонал інформацією про стан підприємства. Це дозволяє в 

режимі реального часу оцінити ліквідність, визначити наявність забезпечення 

підприємства ресурсами при використанні мінімальної кількості облікових 

документів, перевірити виконання бюджетів та створити умови для 

прогнозування та коригування діяльності підприємства. 
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Запропоновано теоретичний підхід формування інформаційно-аналітичної 

підтримки та контролю за виконанням бюджетів та ресурсного забезпечення 

будівельного підприємства, яке базується на пропозиції створення єдиної 

документальній бази, яка об’єднує документи з бухгалтерського обліку, 

бюджетів та з використанням сукупності інформаційних технологій. Це 

дозволить отримувати інформацію за поточний, попередній та прогнозний 

періоди, з можливістю динамічних розрахунків економічного ефекту 

діяльності підприємства, створюючи при цьому умови для контролю за  

ресурсозабезпеченістю  будівельного підприємства в режимі реального часу та 

виявлення своєчасно слабких сторін в управлінні підприємством. 

Опрацьовано процедури організації інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління підприємством, базою для яких виступає обліково-аналітичне 

забезпечення керівництва. Останнє долучається до чітко визначених етапів 

процесу бюджетування та забезпеченості ресурсами підприємства, долучаючи 

в існуючи методики процедури коригування відповідних статей 

бухгалтерського балансу в режимі реального часу, що запобігає дефіциту 

власних грошових коштів. Такий підхід дозволяє в режимі реального часу 

визначити можливі майбутні відхилення фінансової стійкості та запобігти 

дефіциту грошових коштів в процесі виконання бюджетів. 

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, бюджетування, що 

орієнтоване на результат, логістико-мовне бюджетування, будівельне 

підприємство, інформаційно-фінансова задача.  
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Kharkiv National University of Construction and Architecture, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019; Institute of Industrial Economics, 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Efficiency and success of a construction enterprise essentially depends on the 

operation of its management system, one of the most important subsystems is its 

information and analytical support. The main task of information and analytical 

support is to create conditions for the use of the most modern and best instruments in 

managing the activities of business entities. One of them is budgeting, which helps 

to increase the efficiency of resource management and optimize the decision-making 

process, as well as evaluate the possible consequences of implementing these 

decisions. In practice, results-based budgeting  is rapidly expanding and improving. 

It has been used for some time in state and municipal administration, but at the level 

of the construction enterprise it is still not enough to be used. Among the factors that 

slow down the practical use of results-based budgeting is the lack of elaboration of 

issues of its information and analytical support. This determines the relevance of the 

study, which is devoted to the problem of creating a system of informational and 

analytical support for results-based budgeting as an instrument for efficient 

management of the resources of a construction enterprise. 

The purpose of the dissertation is the development of theoretical positions, the 

development of scientific methodological approaches and practical 

recommendations for improving the information and analytical provision of 

budgeting in the management system, oriented to achieve the planned performance 

of the construction enterprise. 

The object of the study is the processes of informational and analytical support for 

the budgeting of construction enterprises. 

The subject of the study is theoretical and methodological and scientific and 

practical principles of informational and analytical support of results-based 

budgeting. 

The scientific novelty of the research results obtained is the further development of 

scientific and methodological guidelines and the development of practical 
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recommendations for improving the information-analytical support for budgeting, 

focused on the result, which is a tool for managing a construction enterprise. 

The practical value of the results obtained is reflected in the recommendations for 

improving the information-analytical support for budgeting, which is oriented 

towards the result. 

The categorical apparatus of the concept of "result-oriented budgeting" is analyzed 

and specified in the work. This allows, unlike traditional budgeting, to formulate a 

whole-oriented budget expenditure through the interconnection of the traditional 

budget management with the management of the "precisely by place and time" 

principle. Thus, results-based budgeting, as a management tool, provides the 

construction enterprise with planned results, which allows achieving the planned 

results with a certain amount of resource costs for their creation. 

The information-analytical model of resource provision of the construction 

enterprise budget is proposed. It is based on the methodological approach to 

determining the optimal plan for financing the construction process on the basis of 

the developed stages of solving the informational and financial problem, which is 

based on sufficiently well-known stages of the solution of the logistic transport task. 

This approach allows ensuring the timely control of targeted financial revenues from 

different sources of financing in accordance with the calendar plan for the 

implementation of the construction project budget. 

The work determines the place and mechanism of information-analytical support for 

budgeting, which is results-oriented; types of information barriers that may arise in 

the process of implementing a construction project. This allowed us to carefully 

review each of the components, analyze its impact on the system and propose ways 

to improve the system of information and analytical budgeting management, focused 

on the result. 

The concept of formation of informational and analytical support for results-based 

budgeting in construction enterprises has been improved, which builds up the system 

space for informational and analytical provision of results-based budgeting with 

corresponding system coordinates for information on the internal and external 
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environment of the enterprise and analytical tools This allowed us to create a 

systematic approach to supporting the processes of generating management 

decisions in the budgeting process. 

The paper proposes conceptual provisions for the formation of a system of 

informational and analytical provision of budgeting. oriented results in construction 

enterprises. The theoretical approach to budgeting management in the construction 

industry is also substantiated, on the basis of which an interconnected 

(organizational and managerial) mechanism is developed, which consists of three 

elements: "profit centers / cost centers"; "Stimulation / motivation"; "Managerial 

Accounting". It allows to build an integrated in the information space, self-adjusting 

system of management of a construction enterprise. 

The methodical approach to implementation of the method of inverse point 

calculations in the process of formation of informational and analytical support of 

budgeting, which is oriented on the result, is proposed, which allows establishing 

ways to ensure the efficiency and effectiveness of budget execution. This approach 

allows you to calculate the receipt of budget revenues only where they are most in 

need and precisely at the time when this need arises. 

The components that influence the informational and analytical basis of the 

budgeting of the construction enterprise are analyzed, in particular: a) the theoretical 

approach to budgeting in the language of logistics or logistical and linguistic 

budgeting, which is formed on the basis of the logistic and budgeting symbiosis, is 

described, allows to provide more competitive advantages to the subjects 

management through the creation of a system that is able to optimize all business 

processes, to timely detect deviations of actual indicators from the planned. This 

approach allows us to develop a set of measures to prevent or eliminate possible 

losses, because it is based on the methodological approach inherent in the theory of 

logistics, as a general theory of flow management. In addition, it allows for a fairly 

clear definition of the amount of potential profits, predicting changes in profit and 

profitability depending on the volume of construction, taking timely and effective 

decisions aimed at maximizing profits and creating conditions for the development 
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of a set of measures for prevention or liquidation possible losses; b) the tasks of 

financial logistics were studied and classified, which allowed to more effectively 

understand the essence of financial relations, mutual settlements with partners, 

clients, state bodies, investors, creditors and owners. 

The theoretical approach to the estimation of budget execution provision is 

proposed, which is based on the consideration of dynamic indicators, which provide 

managerial staff with information on the state of the enterprise. This allows real-time 

to assess liquidity, determine the availability of enterprise resources by using the 

minimum number of accounting documents, check the implementation of budgets 

and create conditions for forecasting and adjusting the enterprise. 

The theoretical approach is proposed for the formation of information and analytical 

support and control over the implementation of budgets and resource support of a 

construction enterprise, which is based on the proposal to create a unified 

documentary base that combines accounting documents, budgets and the use of 

information technology. This will allow obtaining information for the current, 

preliminary and forecast periods, with the possibility of dynamic calculations of the 

economic effect of the enterprise, while creating conditions for monitoring the 

resource availability of the construction enterprise in real time and identifying the 

timely weaknesses in the management of the enterprise. 

The procedures of organization of information-analytical support of management of 

the enterprise, the basis for which the accounting and analytical support of the 

management acts. The latter is added to clearly defined stages of the process of 

budgeting and provision of resources of the enterprise, incorporating existing 

methods of correction of the corresponding articles of the balance sheet in real time, 

which prevents the deficit of own funds. This approach allows real-time 

identification of possible future deviations of financial stability and preventing cash 

deficits in the process of budget execution. 

Key words: information-analytical support, result-oriented budgeting, logistic-

linguistic budgeting, construction enterprise, informational and financial task. 
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БОР – бюджетування, орієнтоване на результат; 

ДНА – нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби,  

відстрочені податкові активи, інвестиційна нерухомість, інші необоротні 

активи – довгострокові нефінансові активи; 

ДФА – довгострокові фінансові інвестиції; 

НА – необоротні активи; 

ДА – довгострокові  активи;  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Ефективність й успішність діяльності будівельного 

підприємства значною мірою залежить від функціонування його системи 

управління, однією з найважливіших підсистем якої є інформаційно-

аналітичне забезпечення прийняття рішень. Головне завдання інформаційно-

аналітичного забезпечення полягає у створенні умов для використання 

найсучасніших і найефективніших інструментів в управлінні діяльністю 

суб’єктів господарювання. Таким інструментом, що дозволяє підвищити 

ефективність управління ресурсами та оптимізувати процес прийняття 

рішень, а також оцінити можливі наслідки від реалізації цих рішень, є 

бюджетування. У практичній діяльності стрімко поширюється використання 

та вдосконалюється методика бюджетування, орієнтованого на результат. 

Воно вже певний час застосовується в державному та муніципальному 

управлінні, але на рівні будівельного підприємства ще недостатньо 

поширене. Одним із чинників, які уповільнюють практичне використання 

бюджетування, орієнтованого на результат, є недостатня опрацьованість 

питань його інформаційно-аналітичного забезпечення. Це визначає 

актуальність дослідження, яке присвячено проблемі створення системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на 

результат, як інструменту ефективного управління ресурсами будівельного 

підприємства. 

Питанням інформаційно-аналітичного забезпечення процесів управління на 

підприємствах в умовах цифрової трансформації, зокрема його фінансової 

діяльності, присвячено роботи І. Булєєва, Н. Брюховецької [31], Т. Гайди 

[44], С. Єлецьких [91; 92], А. Касич [108], О. Лемішовської [151], 

Є. Масленнікова [167], М. Свон [215], А. Сєрікова [226], О. Угоднікової 

[254],  А. Штангрета [278]. Теоретичні та практичні аспекти, пов’язані з 

використанням бюджетування, досліджують такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені, як І. Азізова [3], С. Алєйнік [4], І. Асогва [286], А. Бабенко [11], 
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П. Бубенко [28], Е. Вотсон [297], Л. Гусак [61], О. Етім [286], Ю. Єрешко [94], 

Р. Жабіна [95], Т. Зеллер [325], Т. Ілляшенко [102], О. Калініна [103], 

О. Карпов [106], С. Ковтун [110], М. Корягін [120; 121], О. Макашина[159], 

Т. Меджидов [168], Л. Метцгер [325], Дж. Міллер [309], В. Назарова [311], 

Ю. Папіж [188], З. Петржак [312], Б. Попеско [313], Дж. Рабін [309], Ч. Река 

[316], А. Ткаченко [251], О. Федорченко [257], С. Хансен [296], У. Хілдрет 

[309], К. Хоук [297], Дж. Хоуп [269], Т. Шароніна [273].  

Узагальнення теоретико-методичних та практичних наробок, які містяться  в 

наукових публікаціях і методичних документах, свідчить, що дослідження 

питань інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, 

орієнтованого на результат, на будівельних підприємствах потребують 

продовження. Це обумовило актуальність та практичну значущість теми 

дисертаційної роботи.  

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

роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень Харківського 

національного університету будівництва та архітектури МОН України за 

темами: «Удосконалення механізмів функціонування та розвитку 

підприємств» (номер держреєстрації 0112U001789, 2012-2013 рр.), у рамках 

якої запропоновано методичний підхід до управління бюджетуванням на 

підприємствах будівельної галузі, що враховує три управлінських елементи: 

«управлінський облік»; «центри доходів / центри витрат»; «стимулювання / 

мотивація»; «Управління фінансами підприємств: проблеми теорії та 

практики» (номер держреєстрації 0113U003552, 2013-2015 рр.), де 

розглянуто можливість симбіозу логістики та бюджетування, що дозволить 

оптимізувати всі господарські процеси, своєчасно виявляти відхилення 

фактичних показників від планових, розробляти і реалізовувати в режимі 

реального часу комплекс заходів щодо попередження або ліквідації 

можливих втрат. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичних положень, розробка науково-методичних підходів  і практичних 
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рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

бюджетування в системі управління, орієнтованого на досягнення 

запланованого результату діяльності будівельного підприємства. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:  

розвинути теоретичні засади створення сучасної системи інформаційно-

аналітичного забезпечення бюджетування; 

узагальнити теоретичні підходи до визначення змістовного наповнення 

поняття «бюджетування, орієнтоване на результат»; 

розробити на основі системного підходу концепцію інформаційно-

аналітичного забезпечення процесу бюджетування, орієнтованого на 

результат, на будівельних підприємствах; 

проаналізувати і систематизувати теоретичні підходи до створення системи 

логістико-мовного бюджетування, сформованого на базі симбіозу з 

логістикою; 

розробити підхід до аналізу фінансової інформації на основі методики 

розв’язку транспортної задачі для забезпечення фінансового контролю за 

реалізацією бюджету будівельного проекту;  

удосконалити методичний підхід до оцінки ресурсного забезпечення 

бюджету підприємства, який дозволить у режимі реального часу оцінити 

платоспроможність підприємства при використанні мінімальної кількості 

облікових документів, перевірити виконання бюджетів і створити умови для 

прогнозування результатів діяльності підприємства та коригування 

управлінських рішень; 

удосконалити методичні засади формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення бюджетування будівельного підприємства на основі створення 

єдності документації бюджетів і бухгалтерського обліку; 

проаналізувати підхід до коригування бюджету, пов’язаного з 

фінансуванням, за рахунок власних і залучених коштів у режимі реального 

часу, який дозволить запобігти дефіциту коштів; 
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удосконалити методичний підхід до забезпечення точності й адресності 

бюджетування у процесі формування його інформаційно-аналітичного 

забезпечення. 

Об’єкт дослідження – процеси інформаційно-аналітичного забезпечення 

бюджетування діяльності будівельних підприємств. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні та науково-практичні засади 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на 

результат. 

Методи дослідження. Емпіричну та інформаційну основу дослідження 

становлять праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем інформаційно-

аналітичного й обліково-аналітичного забезпечення управління, бюджетного 

управління підприємством, технології бюджетування, у тому числі 

орієнтованого на результат, управління фінансовими потоками з метою 

бюджетного забезпечення підприємства, а також статистичні та звітні дані 

про результати функціонування підприємств, законодавчі акти України, 

праці, присвячені менеджменту, маркетингу та логістиці. 

У процесі дослідження використано систему загальнонаукових і спеціальних 

методів: структурно-логічного аналізу (для побудови логіки та структури 

дисертаційної роботи); логічного узагальнення й абстрагування (для 

визначення послідовності формування та вдосконалення механізму 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на 

результат); статистичного аналізу й узагальнення даних (для надання 

характеристики тенденціям функціонування будівельних підприємств); 

фінансового аналізу (для аналізу чинників розвитку будівельного 

підприємства і розробки системи показників оперативного оцінювання 

ефективності ресурсозабезпечення та платоспроможності підприємства); 

обернених точкових розрахунків (для встановлення черговості бюджетних 

надходжень на будівельних підприємствах за принципом «точно за місцем і 

терміном»); аналізу ієрархій (для обробки експертних суджень); графічні 

методи (для наочного подання результатів досліджень).  
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Обробку даних здійснено з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку 

науково-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, 

орієнтованого на результат, яке є інструментом управління будівельним 

підприємством. Результати, які відображають наукову новизну, полягають у 

такому:  

удосконалено:  

концепцію формування інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 

бюджетування, орієнтованого на результат, на будівельних підприємствах із 

застосуванням системного підходу, зокрема: більш чітко визначено місце 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування в системі 

управління підприємством; позначено межі використовуваної в процесі 

розробки бюджетів інформації з внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства, тобто інформаційного простору для бюджетування, 

орієнтованого на результат, із відповідними системними координатами; 

здійснено вибір системи аналітичних інструментів для інформаційно-

аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на результат, 

визначено вимоги до організації інформаційно-аналітичної роботи, 

компетенцій та професійної підготовки відповідного персоналу 

підприємства. Це дозволило впровадити системний підхід в організацію 

інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень у 

процесі бюджетування; 

науково-методичний підхід до аналізу фінансової інформації з 

використанням методики розв’язку транспортної задачі, яка є інструментом 

управління в логістиці, що дозволяє забезпечити контроль за своєчасністю 

цільових фінансових надходжень із різних джерел фінансування згідно з 

календарним планом реалізації бюджету будівельного проекту;  
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методичний підхід до забезпечення точності й адресності бюджетування з 

використанням методики обернених точкових розрахунків у процесі 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на 

результат, що дозволяє, на відміну від існуючого, досягти більшої 

ефективності та результативності виконання бюджету, а також встановити 

черговість бюджетних надходжень виключно там, де в них існує найбільша 

потреба, і точно в той момент часу, коли ця потреба виникає; 

дістали подальшого розвитку:  

теоретичні засади інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування 

шляхом формування інформаційного фільтру на базі достатньої, достовірної 

та оперативної інформації, необхідної для бюджетування. Такий підхід, на 

відміну від інших, уможливлює забезпечення вищого рівня дієвості й 

оперативності системи бюджетування, у тому числі орієнтованого на 

результат; 

теоретичний підхід до визначення змістовного наповнення поняття 

«бюджетування, орієнтоване на результат», яке трактується як процес  

управління, що базується на принципі логістики «точно за місцем і 

терміном», дотримання якого відбувається на основі постійного моніторингу 

та розрахунків змін у діяльності підприємства щодо досягнення 

запланованого результату. Дані розрахунки запропоновано виконувати з 

використанням методу точкових обернених розрахунків. Підхід дозволяє 

своєчасно планувати й оперативно впроваджувати організаційно-економічні 

заходи в управлінський процес будівельних підприємств; 

теоретичний підхід до створення бюджетування мовою логістики, або 

логістико-мовного бюджетування, на базі симбіозу з логістикою за рахунок 

того, що величини, які розраховуються при бюджетуванні, розглядаються як 

потокові. Підхід уможливлює надання більших конкурентних переваг 

суб’єктам господарювання в результаті створення системи, здатної 

оптимізувати всі господарські процеси, а також своєчасне виявлення 

відхилень фактичних значень показників від запланованих і розробку 
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комплексу заходів щодо попередження або усунення можливих втрат і 

збитків, оскільки базується на  концепції логістики; 

методичний підхід до оцінки забезпеченості виконання бюджету ресурсами, 

заснований, на відміну від існуючих, на розгляді динамічних показників, які 

забезпечують управлінський персонал інформацією про стан підприємства, 

що дозволяє в режимі реального часу оцінити ліквідність, визначити 

наявність забезпечення підприємства ресурсами при використанні 

мінімальної кількості облікових документів, перевірити виконання бюджетів, 

а також створити умови для прогнозування результатів діяльності 

підприємства та коригування управлінських рішень;  

теоретичний підхід до формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

бюджетування будівельного підприємства, який базується на створенні 

єдиної документарної бази, заснованої на інтеграції бухгалтерської 

документації та бюджетів, що дозволяє одержувати інформацію в поточному, 

попередньому та прогнозному періодах і виконувати динамічні розрахунки 

ефективності, створюючи при цьому умови для контролю за виконанням 

бюджетів та їх коригування; 

методичний підхід до коригування бюджету, пов’язаного з фінансуванням, за 

рахунок власних і залучених коштів, заснований на механізмі, який, на 

відміну від існуючих, побудовано з урахуванням коефіцієнтів надійності, що 

дозволяє в режимі реального часу визначити можливі майбутні відхилення 

фінансової стійкості та запобігти дефіциту коштів у процесі виконання 

бюджетів. 

Практичне значення одержаних результатів відображено в рекомендаціях 

щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

бюджетування, орієнтованого на результат. До результатів, які мають 

найбільшу практичну значущість, належать методичні рекомендації щодо: 

оцінки забезпеченості виконання бюджету та ліквідності підприємства в 

режимі реального часу; аналізу фінансової інформації з використанням 

методики розв’язку  транспортної задачі; коригування бюджету, пов’язаного 
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з фінансуванням, за рахунок власних та залучених коштів. Результати 

дисертації впроваджено в діяльність приватного підприємства «Будкор», 

ТОВ «Північно-східна консалтингова група», ПФ «Пошук-5», а також 

використовуються в навчальному процесі Харківського національного 

університету будівництва та архітектури МОН України при викладанні 

дисциплін «Фінансовий аналіз», «Фінанси», «Податкова система», «Гроші та 

кредит», «Менеджмент»  (додаток А).    

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, у якій викладено авторський підхід до проблеми створення науково-

методичних положень та розробки практичних рекомендацій щодо 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на 

результат, яке застосовується в управлінні будівельними підприємствами. 

Наукові положення, висновки, рекомендації та пропозиції, які винесено на 

захист, одержано автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано лише ті положення, які є особистим доробком 

здобувача. 

Основні результати дисертації опубліковано у 33 наукових працях, з яких 

4 розділи у колективних монографіях, 10 статей  у наукових фахових 

виданнях і виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз, 19 

тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний 

обсяг публікацій становить 12,10 д.а., з яких особисто автору належить 10,62 

д.а. Внесок здобувача в колективно опубліковані роботи конкретизовано у 

списку публікацій (додаток Б). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися на: науково-технічних конференціях Харківського 

національного університету будівництва та архітектури МОН України 

(м. Харків, 2007-2011, 2013, 2014 рр.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні» 

(м. Харків, 2007, 2010, 2013, 2014-2018 рр.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в 
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Україні» (м. Харків, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» (м. Харків, 

2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові 

механізми сталого економічного розвитку» (м. Харків, 2007 р.); Регіональній 

науково-практичній конференції «Проблеми розвитку ринку фінансових 

послуг»  (м. Харків, 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2011» (Перемишль, 

Польща, 2011 р.); Регіональній науково-практичній конференції «Проблеми 

розвитку фінансових послуг» (м. Харків, 2011 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Бъдещите изследования» (м. Софія, Болгарія, 

2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова система 

України в умовах трансформації соціально-економічних відносин» 

(м. Харків, 2015-2017 рр.); Міжнародній конференції з питань  гірничої 

промисловості, будівництва та енергетики (м. Мінськ, Білорусь, 2013 р.) 

(додаток Б). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (325 найменувань), 

19 додатків, містить 32 таблиці та 39 рисунків. Основний текст дисертації 

викладено на 192 сторінках, загальний обсяг роботи становить 332 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ В МЕЖАХ УПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

1.1 Бюджетування як джерело його інформаційно-аналітичного 

забезпечення 

 

Традиційно бюджетування складається з системи планових показників 

бюджетів, які формуються на підставі визначених стратегічних цілей та 

завдань підприємства. Опрацюванням проблеми визначення сутності 

бюджету працювало багато дослідників (наприклад [9; 11; 26; 38; 39; 88; 132; 

177; 259; 287; 288; 291; 299; 300; 302; 304; 306; 308; 310; 322; 325] додаток В 

та додаток Д, табл. Д.1 та табл. Д.2), але з усіх робіт виділяється робота [63,         

с. 126] в якій бюджет був визначено за кількома категоріями:  економічна (це 

сукупність економічних відносин, які виникають в зв’язку з формуванням, 

розподілом та використанням бюджету); правова (основною ознакою 

бюджету як правової категорії є його документарне представлення, оскільки 

це фінансово-правовий акт, за допомогою якого затверджується план 

формування та розподілу грошового фонду, призначеного для фінансування 

задач та функцій існуючого суб’єкту); фінансово-організаційна 

(затверджений список доходів та витрат суб’єкту господарювання); 

матеріальна (відособлена сукупність грошових коштів, розподілених по 

деяким угрупованням, які мають своє цільове призначення, свій порядок 

використання і орган, який розпоряджається цими коштами). 

Кожне підприємство має сформувати фінансові документи: бюджети, звіти. 

Традиційно, бюджет підприємство розподіляє на дві групи бюджетів  

операційні (функціональні) та основні. Можливу структуру та послідовність 

формування бюджету підприємства наведено на рис. 1.1 [126].   
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Рисунок 1.1 – Структура та послідовність формування бюджету підприємства*  

*Джерело: авторська розробка з урахуванням  матеріалів роботи [110; 212] з коригуванням на специфіку будівельного підприємства 
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У зв’язку з тим, що бюджет традиційно сприймається як план діяльності, він 

повинен бути  узгоджено та затверджено.  В результаті цих дій він набуває 

статусу внутрішнього нормативного документу, який згідно з 

законодавством України обов’язковий до виконання.  Бюджет можливо 

розподілити, проаналізувати за кількома напрямками: реалізація, контроль і 

оцінка; планування; а також проаналізовані за кількома параметрами з 

негативного ставлення до наслідків з реалізації бюджету: бюрократія, 

безкультур'я, жорсткість, історичність  та інші [306]. 

Сам процес формування основного бюджету можливо розподілити на кілька 

етапів. На початковому етапі складання бюджетів визначається порядок 

формування бюджету, в якому знайде відображення інформація про 

створюваний бюджет, термін надання,  відповідальну особу, а також 

готується інформація о нормативах, необхідних для різних бюджетів (за 

основу, при складанні бюджеті, була використана інформація з [110]). 

Ринкові умови вимагають від кожного інвестиційно-будівельного 

підприємства  особливого підходу до бюджетування, так як процес 

планування на будівельних підприємствах  ґрунтується на планових об’ємах 

будівництва (витрат), а не на планових показниках продажів.  

Ця особливість будівельних підприємств пов’язана з особливістю отримання 

місця під будівництво та затвердження вихідно-дозвільної та кошторисної 

документації.  Тобто усі технологічні особливості будівництва протягом 

усього строку реалізації інвестиційно-будівельного проекту знаходять 

відображення при складанні та реалізації бюджетів. 

Потрібно відзначити, що для кожного з існуючих будівельних підприємств 

можливо створення індивідуальної бюджетної структури. Але можливо 

навести стандартний набір бюджетів який може бути використаний будь-

яким будівельним підприємством, а саме: бюджет будівництва; бюджет 

операційних витрат; бюджет продажу; бюджет доходів; календарний план 

одержання грошових коштів та платежів; інвестиційний бюджет; бюджет 
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фінансових надходжень; розрахунковий прогнозний баланс. Далі розглянуті 

більш детальніше шляхи складання бюджетів будівельного підприємства. 

Перший етап формування бюджетів підприємства складається з 

підготовки бюджету витрат на будівництво, бюджету запасів та бюджету 

закупівель. До складу  бюджету витрат на будівництво відносять різні 

операційні бюджети, зазвичай до них відносять бюджети, перелік яких 

наведено в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 –  Перелік  операційних виробничих бюджетів* 

№ Назва документу Призначення 

1 Бюджет витрат на 

будівництво 

Формується виробнича програма 

будівельного підприємства, до якої, 

зазвичай, входять наступні витрати, 

пов’язані з: підготовкою території до 

будівництва; визначення основних об’єктів 

будівництва; визначення об’єктів 

енергетичного господарства; непередбачені 

витрати та інші. 

2 Бюджет виробничих 

запасів, в тому числі 

Відображає заплановані рівні запасів 

сировини  та матеріалів 

 Розрахунок оптимального 

розміру запасу та партії 

постачання основних 

матеріалів 

Розрахунок залишку запасів на кінець 

періоду з визначенням оптимального 

розміру запасів та партії постачання 

основних матеріалів 

3 Бюджет прямих витрат на 

матеріали 

Визначає витрати сировини, основних 

матеріалів,  що комплектують, необхідних 

для будівництва 

4 Бюджет прямих витрат на 

оплату праці 

Визначити витрати, пов’язані з 

нарахуванням заробітної плати. 

5 Бюджет інших прямих 

(операційних) витрат 

Визначення інших змінних витрат, які не 

були відображені в інших бюджетах 

6 Бюджет загально 

виробничих накладних 

витрат 

Відображає витрати пов’язані з 

виробництвом продукції, за виключенням 

прямих витрат на матеріали, прямих витрат 

на оплату праці та інших прямих витрат. Він 

може складатися з декількох бюджетів: 

загально виробничого (цехового) та загальні 

витрати для усього виробництва  
*Джерело: створено на основі матеріалу [110] 
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На наступному етапі формується бюджет собівартості будівельного 

підприємства, що відображає планову виробничу собівартість реалізованої 

продукції зі складанням, розшифруванням, калькулюванням виробничої 

собівартості готової продукції, тобто квартир. 

Далі заповнюється бюджет управлінських витрат, що містить в собі 

інформацію про витрати необхідні для утримання управлінського персоналу, 

який сприяє підтриманню підприємства (фірми) як юридичної особи. 

Потрібно відзначити, що в структурі бюджетів інших прямих (операційних) 

витрат можуть виникнути  кілька бюджетів: бюджет витрат на спорудження 

тимчасових споруд, бюджет на збільшення витрат в зимовий період та інші. 

Можливо введення ще одного бюджету – бюджету розвитку, що відображає 

розподіл фінансових ресурсів за бюджетними періодами. 

Далі створюється бюджет доходів, в якому необхідно підготувати 

інформацію про отримані доходи будівельного підприємства. Основою 

бюджету доходів складає бюджет продаж, при створенні враховуються 

наступні данні: місто (якщо будівництво відбувається в різних містах 

України) та об’єкт будівництва, типи квартир, кількість кімнат в квартирі, 

метраж, планові та фактичні продажі, розрахункові показники планові, 

фактичні, відхилення від плану та інше. 

Після складання бюджету доходів та бюджету продаж складається бюджет 

комерційних витрат, в якому потрібно визначити витрати пов’язані з 

просуванням та реалізацією товарів (тобто квартир) на ринку. Крім того, при 

складанні цього бюджету слід створити резерв для стимулювання ринку 

збуту в випадку негативної ситуації на ринку.  

Потрібно відзначити, що одним з важливіших бюджетів є складання саме 

бюджету продаж, так як в ньому відображається прогноз співпадання попиту 

та пропозиції на товар (послугу) і може виражатися в натуральному і 

грошовому виразі. Подібної думки притримується [158, с. 59] та стверджує, 

що продажі – це факт збігу попиту і пропозиції в майбутньому, і для того, 
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щоб спрогнозувати цей збіг, необхідний економічний аналіз попиту і 

пропозиції… Для оцінки ж динаміки в майбутньому необхідно в першу чергу 

визначити потенціал попиту. Додатковий попит породжує ринкові 

можливості (market opportunities), які можна задовольнити за рахунок 

інвестування і розширення пропозиції на ринку, що відкривається або росте, і 

створювати вартість для акціонерів за рахунок інвестування в зростання. На 

падаючому ринку все навпаки – що знижується попит, дезінвестіцій і 

створення вартості для акціонерів за рахунок дезінвестіцій. 

Одним з найголовніших документів, що заповнюється та оформлюється є 

календарний план одержання грошових коштів та платежів. Використання 

календарного плану одержання грошових коштів та платежів дозволяє 

спланувати рух фінансових потоків таким чином, щоб бізнес не мав ніяких 

проблем з надходженням та отриманням коштів в необхідній кількості, в 

необхідний час, в необхідному місці, тобто забезпечить всі потреби бізнесу.  

В залежності від об’єму грошового обігу на підприємстві планування руху 

грошових потоків може бути за різний період, але краще планувати зміну 

надходжень та витрат за тиждень.  Цей бюджет пов'язаний з ще одним 

бюджетом – прогноз змінення дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Інколи будівельні підприємства замість складання календарного плану 

одержання грошових коштів та платежів складають бюджет фінансових 

надходжень та інвестиційний бюджет, але відповіді після аналізу цих 

бюджетів отримують однакові. 

Потрібно відзначити, що календарний план одержання грошових коштів та 

платежів дає можливість отримати загальну інформацію про управління 

грошовими потоками підприємства, тому для деталізації потоків з 

урахуванням усіх можливих короткострокових факторів впливу 

розроблюється додатково платіжний календар.  

 На далі потрібно скласти та заповнити бюджет капітальних вкладень, що є 

одним з видів інвестиційного бюджету та дозволяє згрупувати витрати, 
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пов’язані з придбанням та створенням матеріальних та нематеріальних не 

обігових активів. Але потрібно зауважити, що якщо підприємство потребує 

визначення та фінансування витрат як для початку діяльності, так і вкладення 

грошових коштів в нові проекти в ході діяльності підприємства, то в такому 

випадку потрібно складати інвестиційний бюджет. Набір статей в цей 

бюджет підприємства обирає самостійно, але необхідно зазначити, що 

обов’язково потрібно розподіляти грошову та негрошову частину бюджету. В 

грошовій частині міститься інформація про витрати, які виникають за 

рахунок власних та залучених коштів, тобто ця частина бюджету буде 

містити інформацію про рух грошових коштів. Негрошова частина бюджету 

буде містити інформацію про витрати, пов’язані з придбанням машин, 

обладнання, будівництвом та інше, які вносяться до бізнесу засновниками, 

партнерами, акціонерами в натуральному виді. 

Бюджет пов’язаний з податковим плануванням формується окремо. Відомо, 

що законним способом обходу податків з використанням наданих законом 

пільг і прийомів скорочення податкових зобов'язань є податкове планування, 

яке визначає за кожним платником податку права застосувати всі допустимі 

законами засоби, прийоми і способи (в тому числі і прогалини у 

законодавстві, наприклад в податковому кодексі України [192]) для 

максимального скорочення своїх податкових зобов'язань. Треба відзначити, 

що якщо пов'язати податковий бюджет з бюджетом руху грошових коштів це 

дозволить заздалегідь визначити необхідну суму сплати до бюджету та 

забезпечити надходження грошових коштів в необхідній кількості та в 

необхідний час до сплати. 

Обов’язково формується бюджет прогнозу змін дебіторської та 

кредиторської заборгованості, що дозволяє планувати, контролювати розмір 

та зміни дебіторської та кредиторської заборгованості не тільки в цілому по 

підприємству, а також по кожному з бізнес направлень підприємства. 
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Бюджет руху грошових коштів забезпечує керівництво підприємства 

інформацією про рух грошових коштів, тобто надходження та вибуття 

коштів за чітко визначеними статтями. Це один з найважливіших бюджетів, 

так як прорахунки в управлінні та маркетингу з часом можливо виправити, а 

відсутність грошових коштів та ще з боргами може сприяти ліквідації 

бізнесу. 

Кредитний план складається, за звичай, після складання інвестиційного 

бюджету і містить інформацію про суму залучення позикових коштів, умови 

залучення та погашення позикових коштів, ймовірну відсоткову ставку. 

Кредитний план може корегуватись після складання бюджету руху грошових 

коштів коли вже чітко будуть визначені джерела фінансування проекту. 

Усі створені бюджети потрібні для створення прогнозного балансу, в якому 

будуть відображені усі зміни в частині активів та пасивів, а також можливо 

визначити рівність між ними, так рівність між ними  свідчить, що ніде не 

були допущені прорахунки та система є цілісною та має замкнений характер. 

Прогнозний баланс допомагає визначити деякі несприятливі фінансові 

проблеми які спливли в процесі аналізу. 

Потрібно відзначити, що у зв’язку з тим, що будівельна галузь має свою 

специфіку, то і процес планування  має свої особливості, а саме: складання 

мережевого графіку робіт, що використовується для планування, складання 

розкладу та моніторингу ходу виконання робіт. Мережевий графік 

відображає операції, які необхідно виконати, їх логістичну послідовність та 

взаємозалежність, а також, час початку та закінчення ланцюга операцій. 

Тобто, потрібно створити таку систему контролюємого руху фінансово-

матеріальними ресурсами, на основі використання бюджетів, завдяки якої 

можливо досягти ефективності в управлінні.  

Традиційно календарно-мережевий графік використовується для створення 

календарного графіку в якому відображається початок і кінець кожного з 

етапів будівельних робіт. За допомогою календарного графіку визначають: 
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1)об’єми робіт, яким потрібно приділяти більше уваги; 2)резерви часу, які 

можливо ефективно використати при розподілі ресурсів; 3) наявні та 

необхідні ресурси для реалізації проекту; 4)розподіляють ресурси за етапами 

робіт, що забезпечує найменший рівень витрат їх при заданому терміні 

виконання графіку та інше. Для оптимізації процесу забезпечення ресурсами 

підприємства календарно-мережевий графік можливо пов’язати з 

відповідними статьми бюджетів, які в свою чергу, повинні бути пов’язані з 

документацією бухгалтерського обліку. Це забезпечіть наглядне визначення 

для управлінського персоналу джерела фінансування, ресурсозабезпечення 

(наявні ресурси та потрібні),  терміни, тривалість, узгодження етапів робіт по  

виконанню етапів будівництва та інше. 

Ефективність управління грошовими потоками можливо досягти завдяки 

збалансованості обсягів грошових потоків та синхронності їх формування в 

часі.  Для цього потрібно створити модель формування достатнього обсягу 

грошових коштів відповідно до потреб господарської діяльності 

підприємства, що дозволить успішно організувати управління грошовими 

потоками, що є запорукою досягнення позитивних результатів господарської 

діяльності підприємства. Дійовим механізмом цього може бути 

бюджетування [40; 45]. Водночас потрібно чітко відрізняти процес 

управління бюджетами та бюджетування. З урахуванням вище проведеного 

дослідження можливо стверджувати, що традиційно, в управлінському 

обліку бюджет являє собою кількісне вираження планового завдання та є 

інструментом координації і контролю за виконанням планових завдань.  Що 

стосується бюджетування, то це не тільки процес планування, облік, аналіз та 

контроль за виконанням рішень та фінансово-економічних результатів, але це 

також є накопичення успішного досвіду в управлінні (див. рис. 1.2) [235]. 

Потрібно відзначити, що цифри в складених бюджетах повинні бути 

реалістичними, досяжними та документарно обґрунтованими. Сам бюджет 

може мати інформацію одночасно як в грошовій формі, так і в натуральній. 
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При цьому бюджет повинен мати здатність до змін, що дозволить йому 

проявляти гнучкість під час виникнення негативних економічних ситуацій. 
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Рисунок 1.2 – Схема дій співробітників підприємства в процесі розробки 

бюджетування з урахуванням накопиченого успішного 

досвіду  в управлінні* 

*Джерело: створено автором з використанням матеріалу [106] 

 

До основних властивостей ефективного бюджету можливо віднести ([33]): 

створює умови до прогнозування; має визначені шляхи руху інформації, 

розподілення повноважень та відповідальності; має чітку, своєчасну та 

детальну інформацію; надає можливість порівняння результатів; 

підтримується усіма зацікавленими особами підприємства. 

Одним з інструментів, завдяки якому можливо пов’язати в єдиний контур 

систему планів та бюджетів підприємства та допомагає створити ціле 

направлені фінансові потоки в необхідній кількості в необхідному об’єму  є 

бюджетування. Питанням сутності та удосконалення процесу  бюджетування 

займались різні дослідники, наприклад [257; 273; 286; 296; 297; 309; 311; 312; 

313; 316; 297].  

Відомо, що саме бюджетування  (в додатку Д табл. Д.3 наведено деякі 

визначення дефініції бюджетування) дозволяє більш коректне вистежування і 
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регулювання фінансових ресурсних потоків, і в першу чергу переміщення 

платіжних засобів. Як кожна економічна категорія бюджетування має свої 

перешкоди в складанні, але можливо виділити наступні можливі заходи для 

поліпшення процесу бюджетування: зниження рівня деталізації планування; 

безперервне прогнозування, а не тільки річне планування; не фінансові 

показники повинні відображатись в оперативному плані; змінення в 

оперативному бізнесі або стратегічних цілей приведе до коригування 

бюджету; використання програмного забезпечення на основі планування і 

системи управління продуктивністю та інші [302]. 

Традиційно, як будь-який інструмент управління, бюджетування має свої 

переваги та недоліки (див. роботи [4; 148; 206]), усвідомлення яких 

безпосередньо визначає ефективність впровадження бюджетування на будь-

якому підприємстві (додаток Д, табл. Д.4).  

В процесі бюджетування використовуютья різнобічні моделі бюджетування. 

В табл. 1.2 [230] наведені порівняльні характеристики моделей 

бюджетування (таблиця складена з урахуванням матеріалу [33, с. 27]). 

Потрібно відзначити, що в основі бюджетування лежить багато методів, які 

мають своє призначення, переваги та недоліки. Класифікацію методів 

бюджетування та сутність цих методів вже не одноразово обговорювалися 

економістами. Наприклад роботи [102; 184] табл. 1.3. 

Бюджетування  дозволяє зменшити свої витрати різним підприємствам. Саме 

тому дослідження цієї проблематики є дуже актуальним та перспективним в 

сучасних умовах розвитку економіки. Потрібно відзначити, що такий підхід в 

бюджетуванні дозволяє відслідковувати та поєднати одержану інформацію як 

в поточному, оперативному та прогнозному режимах. Крім того, дозволяє 

порівняти одержану інформацію (фактичні результати) з попередніми 

періодами, що дозволяє приймати управлінські рішення. Більш детально ця 

проблема буде розглянута в 2 та 3 розділах цієї роботи. 
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Таблиця 1.2 – Порівняльна характеристика  моделей бюджетування* 

Характеристики Організаційні моделі Авторський підхід 

  Класичні Activity-Based 

Budgeting (ABB) 

Адаптивні 

Організаційна 

структура 

Централізована  Децентралізована Радикально 

децентралізовані 

Радикально 

децентралізована 

Орієнтири 

підрозділів 

Фінансові 

бюджети 

KPI 
1
 Місія та мета 

підприємства 

Результат  

Узгодження 

бюджетів 

Централізовані Централізоване 

(матричне) 

Пряме Централізоване 

(матричне) 

Свобода  

прийняття 

рішень 

Відсутні  В рамках бюджету В межах місії та 

мети 

В рамках бюджету 

Спосіб 

контролю 

План з фактом 

по статтям 

План з фактом по 

KPI 

Відносні 

показники 

План з фактом та 

контроль плато-

спроможності в 

найкоротший час   

Функції 

керівництва 

Бюджетне 

завдання та 

контроль 

Стратегія, KPI, 

контроль 

Місія, мета, сервіс Стратегія, 

контроль, 

ефективність  

Отримання 

результатів в 

режимі «реаль-

ного часу» 

Ні  Ні  Ні  

 

Так 

KPI
1
 = Key Performance Indicators - англ., ключові показники ефективності. 

*Джерело: створено автором з урахуванням матеріалу  [ 33, с. 27] 

 

Таблиця  1.3 – Класифікація  методів  бюджетування * 

Ознаки класифікації Методи 

Порядок  розробки  

бюджетування 

1 Синхронного бюджетного планування 

2 Послідовного бюджетування 

Вибір  об’єктів  бюджетного 

планування 

1 Поопераційний. 2 За центрами відповідальності. 

3 Видами бізнесу. 4 Проектний.  5 Програмно-цільовий. 

6 Змішаний (матричний) метод 

Рівень пристосування  

бюджетного  планування  до змін  

середовища  функціонування  

підприємства 

1 Стабільний (фіксований) 

2 Гнучкий 

3 Неперервного бюджетного планування 

Рівень централізації 1 Централізований «згори вниз». 

2 Децентралізований «знизу вгору» (метод «бюджетних 

замовлень») 

3 Бюджетних замовлень та комбінацій (зустрічного 

бюджетування) 

Вихідна база 1 Методи бюджетного планування.   2 Від «нуля». 

3 Від  «досягнутого» (на базі попередніх бюджетів) 

(нарощування, пріоритетності, факторний, індексний) 
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Ознаки класифікації Методи 

Спосіб  розрахунку планових  

бюджетних показників 

1 Нормативний 

2 Екстраполяційний 

3  Оптимізаційно-варіантивний 

4 Бюджетної еластичності 

5 Економіко-математичного моделювання 

*Джерело: створено на основі матеріалу  [102; 184] 

 

Результатом впровадження системи бюджетування на підприємстві є: 

своєчасне і якісне формування операційних, інвестиційних, фінансових і 

функціональних бюджетів підприємства, планування фінансових показників; 

бюджетування витрат і контроль лімітів; автоматизація процесу 

бюджетування і узгодження бюджетів; збір фактичних даних з необхідною 

мірою деталізації; план-факт аналіз виконання бюджетів; планування і 

прогнозування відхилень і управління змінами [103, с. 63]. 

Щоб забезпечити динамічне управління бюджетами підприємства доцільно 

використовувати матричний підхід та будувати бюджетні матриці за 

прикладом, який наведено на рис. 1.3 [136, с. 68; 225, с.260-261]. У такій 

матриці можна фіксувати значення очікуваних та фактичних відхилень всіх 

бюджетів підприємства та будувати план їхнього коригування за 

алгоритмами, що відомі з лінійного програмування. Для практичної 

реалізації такого підходу знадобляться відповідні ІТ-технології (див., 

наприклад, роботу [212, с. 271]). 

Крім того, потрібно звернути увагу, що, як важає автор [315, с.9], сама 

складність і мінливість сучасних капітальних проектів вимагає проектно-

операційного підходу, що інтегрує технічні та управлінські системи та 

повністю використовує можливості працівників. У майбутньому нові форми 

цифрового співробітництва, зокрема Інтернет речей і перспективний аналіз, 

будуть поєднуватися, щоб забезпечити відстеження використання 

обладнання та матеріалів і, отже, більшу прозорість.  В роботі [294] 

стверджується, що цифрова аналітика може підтримувати стрибок 

Продовження табл. 1.3 
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продуктивності, оскільки він генерує різні можливості.  При цьому, 

оптимізація продукції не тільки повинна поєднувати в собі новітнє 

дизайнерське мислення з кількома джерелами даних, а також з експлуатації 

складних методик передової аналітики. Крім того, за допомогою комп'ютера 

інструменти проектування, пов'язані з великими закупівельними даними, 

діяльністю соціальних медіа, вартістю і складністю тестів може дозволити 

підприємству швидко визначити проекти, які максимізують прибутковість 

при мінімізації витраченого часу і зусиль. При цьому, поєднання людей, 

нових цифрових технологій і розширена аналітика може дати новий прорив у 

продуктивності, якщо підприємства навчаться використовувати їх всі разом.   

 

t

План

Факт
 

Рисунок 1.3 – Приклад бюджетної матриці у часі* 

*Джерело: авторська розробка 

  

З урахуванням викладеного можливо стверджувати, що призначення 

бюджетування – надати детальну фінансову частину бізнес-плану, котра 

призначена забезпечити такий потік ресурсів, завдяки якому виникне 

прийнятний рівень витрат для здобуття достатнього прибутку. При цьому 

бюджет являє собою кількісне вираження планового завдання та є 

інструментом координації і контролю за виконанням планових завдань. 
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1.2 Концепція бюджетування, орієнтованого на результат 

 

Відомо, що  підприємства функціонують у «турбулентних» соціально-

економічних умовах. В економіці турбулентність сприймається як 

непередбачувані та динамічні зміни у зовнішньому і внутрішньому 

середовищах підприємства.  

Процес невпорядкованого руху потоків активів підприємства 

характеризуються швидкими та сильними коливаннями економічних 

показників, що характеризують зміни на ринках, на які досить важко  (а 

інколи і неможливо) вплинути засобами економічного регулювання. 

Розглянемо економіко-математичну модель діяльності будівельного суб’єкта 

на ділових та товарних ринках. Припустимо, що підприємство відноситься до 

групи зайнятих виробництвом благ, в процесі якого незмінно 

використовується одна певна технологія з одним і тим же набором 

устаткування. 

Модель діяльності такого підприємства у вартісному просторі достатньо 

легко побудувати, якщо фундаментом для неї узяти відому теорію К. Маркса 

про капіталізовану додану вартість [165], суть якої викладено на рис. 1.4. 

Тимчасова динаміка авансованого капіталу підприємства, враховуючи, що в 

операційному циклі її містяться дві фази трансформації капіталу, результати 

яких практично повністю визначаються ринковою кон’юнктурою, а саме 

купівля ресурсів і продаж готової продукції. 

Кількість ресурсів, що придбаються підприємством, позначимо через рN .  

При цьому вважатимемо, що дефіциту грошей підприємство не відчуває, 

тобто у будь-який момент може розплатитися за ресурси, які закуповуються.  

Приріст рΔN  залежить від значення рN  (тобто кількості пропонованого 

постачальником ресурсу) на момент часу t, швидкості трансформації К в Т в 

одиницю часу pk (тобто від кількості актів купівлі-продажу за одиницю часу), 
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і інтервалу часу, на якому цей процес здійснюється та розраховується за 

формулою 

                                                                    (1.1) 
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Рисунок 1.4 – Схема операційного циклу підприємства* 

*Джерело: створено на основі  матеріалу [165] 

 

Швидкість зміни цієї величини дорівнює 

 

                                                                 (1.2) 

На трансформацію К в Т впливають різноманітні процеси, які приводять як 

до зростання, так і до зменшення, тому можна записати, що 

 

                                                            (1.3) 

де )B(D pp  – характеризує в цілому швидкість трансформації К в Т, і – 

швидкості прибутковості і неприбутковості операцій закупівлі ресурсів; вони 

є функції багатьох незалежних чинників: часу t, значення величини рΔN , 

конкурентоспроможності споживачів ресурсу і таке інше. 

Припустимо, що pp n=D  и , де pn , pm , pμ  – сталі величини з 

таким змістом: pn  – швидкість зростання прибутковості операції закупівлі 

ресурсу, яка визначається пропозицією виробника (продавця) ресурсів в 
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одиницю часу у відсутності конкурентів – споживачів ресурсів; pm – постійна 

частина швидкості зменшення прибутковості операції закупівлі ресурсу за 

рахунок існування конкурентів – споживачів ресурсів; pμ  – коефіцієнт 

змінної за рахунок рN  частини швидкості зменшення прибутковості операції 

закупівлі ресурсу, який враховує обмеженість можливостей постачальників 

ресурсів. При цих припущеннях рівняння (1.3) приймає вигляд 

 

                                                                 (1.4)  

Після елементарних перетворень можна записати 

 

                                                                      (1.5) 

де     pr  –    враховує конкурентоспроможність споживачів ресурсів,  

        
p

pp

p
μ

mn
=K


 –  "ємкість" простору ресурсів Т  у вартісному вигляді. 

Рівняння (1.5) відоме в екології під назвою логістичного рівняння, яке описує 

поведінку локального зростання біологічної популяції [213]. У даному 

дослідженні це рівняння описує поведінку локального зростання ресурсної 

бази підприємства. 

Для відновлення продуктивних можливостей постачальникам ресурсів 

потрібен якийсь час ph . Тоді рівняння (1.5) можна переписати у вигляді 

 

                                               (1.6) 

Реальний рівень   phtTf=T(t)  . Множник 










 


p

pp

K

)h(tN
1  враховує 

відновлення здатності постачальників ресурсів, які не пропонували ресурси 

протягом часу 
  t;ht p

. 
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У роботі [112, С. 115-118] доведено, що приблизним вирішенням 

диференціального рівняння із запізнюванням (1.6) може бути функція типу 

 (1.7) 

де                                                                  (1.8) 

Розв'язок рівняння (1.2) при t  прямує (див. [68]) до стійкого стану 

рівноваги 

                                              pp K(t)N  .                                    (1.9)  

 

Цей же результат досягається і при pp hr   – 1,57 (див. ф-лу (1.7), з аналізу якої 

можна витягнути уявлення про процес граничного переходу). 

Таким чином, облік запізнювання в процесі відновлення пропозиції ресурсів 

дає якісно новий результат, а саме при певних значеннях Т і ph  функція 

(t)N р , тобто потік ресурсів або чинників виробництва, які поступають на 

підприємство за умови безперервних розрахунків за них, має нестаціонарний, 

коливальний (періодичний) характер. 

Аналіз трансформації в 
'К  за умови необмеженості 

'Т (швидкість приходу 

на ринок може бути вище за швидкість відходу з ринку) і наявності 

запізнювання на dh
 в процесі відновлення купівельної можливості 

споживачів приводить до аналогічних результатів, а саме 

- динаміка трансформації описується диференціальним рівнянням 

                                                  (t)N
K

)h(tN
r=(t)N d

d

dd
dd 







 
1

,                       (1.10) 

 

яке описує поведінку локального зростання доходу підприємства; 

- розв'язком рівняння (1.10) може виступати функція 
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                                      (1.11) 

Звідси 

                                                                 (1.12) 
 

 

– враховує конкурентоспроможність підприємства на ринку 

товарів,  – "ємкість" простору товарів у вартісній формі, dn  – 

швидкість росту доходу підприємства, яка визначається попитом споживача 

за одиницю часу у відсутності підприємств-конкурентів; dn  – dm  – постійна 

частина швидкості зменшення доходу за рахунок існування підприємств-

конкурентів; dμ  - коефіцієнт змінної за рахунок dN  частини швидкості 

зменшення доходу підприємства, який враховує обмеженість грошових 

ресурсів споживачів товару 'T . 

В рамках прийнятих припущень процеси і на ресурсних, і на товарних ринках 

описуються однотипними функціями, графічний портрет яких приведено на 

рис. 1.5. Видно, що N(t)  може піддаватися значним коливанням, амплітуда 

яких росте із зростанням конкуренції і на ресурсних, і на товарних ринках з 

боку виробників аналогічних товарів .  

Ясно, що потоки грошей dN  і ресурсів pN  повинні бути взаємоузгоджені, 

оскільки в протилежному випадку буде порушена природна динаміка 

процесів в ланцюжку К  Т  П 'Т  'К , що може привести до кризи у 

виробничо-господарській діяльності підприємства.  

Взаємоузгодженість вказаних потоків буде забезпечена, якщо у будь-який 

момент часу                       

 pτ  = dτ ,                     (1.13) 



 51 

 

 (t)N d  >  (t)N p .                        (1.14) 

 

Рівність (1.13) виступає як умова синхронізації (когерентності) грошових 

потоків підприємства, яку можна трактувати як необхідну умову 

взаємоузгодженості потоків pN  і dN , а нерівність (1.14) - як достатню умову 

взаємоузгодженості потоків pN  і dN , яка за змістом є умовою 

платоспроможності підприємства.  

 

Рисунок 1.5 –  Графік функції  
 

                             при 20=h ,  10,2;r ,  3650;t діб* 
*Джерело: авторська розробка 

 

 

Умова (1.13) є дуже жорсткою, тому доцільно ослабити або зняти її. Цього 

можна досягти за рахунок політики диверсифікації на ресурсних і товарних 

ринках, орієнтуючись на різні ринки і на контрагентів з різноманітними 

можливостями відновлення своєї активності. В цьому випадку з'являються 

якісь кумулятивні потоки типу 

 

                     
(1.15) 
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де                                     (1.16) 

 

тут через j позначається порядковий номер ринку, а через i – порядковий 

номер контрагента на ньому. 

В результаті можна добитися того, що коливання pN  і  dN  будуть менш 

вираженими, що і полегшить виконання умови (1.14). На рис. 1.6 дана 

ілюстрація політики диверсифікації за рахунок орієнтації на контрагентів з 

різноманітними можливостями відновлення своєї активності. 

 

 

Рисунок 1.6 – Приклади еволюції характеру грошових  потоків підприємства  

                         в залежності від термінів відновлення платоспроможності  

                         суб’єктів ринків* 

*Джерело: авторська розробка 

 

Приведені графіки потоків N(t)  в припущенні, що ih  складає 25, 16 і 9 діб 

відповідно, а також графік сумарного потоку. Видно, що орієнтація на різних 

контрагентів - реальний шлях до задоволення необхідних і достатніх умов 
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динамічного управління фінансами маленьких будівельних підприємств. 

Інакше підприємство буде вимушено удаватися до зовнішніх запозичень, що, 

безумовно, понизить його прибутковість. 

Отримані тут результати не втрачають своєї спільності і для великих 

підприємств. Тільки тоді фінансовий стан підприємства необхідно 

розглядати як результат динамічної позиції циклів різного характеру в 

операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності [225]. Якщо процеси, які 

відбуваються в цих сферах діяльності підприємства, не взаємоузгодженні, то 

підприємство, як система, може, відповідно загальній теорії катастроф [196], 

"повалитися" в кризу. Тому кожне підприємство, для уникнення кризи, 

повинно здійснювати динамічний моніторинг за всіма процесами, які 

відбуваються в її зовнішньому і внутрішньому середовищах, особливо у 

сфері фінансів [256]. З цією метою необхідно ретельно займатися 

бюджетуванням, з якого, власне, і починається управління фінансами 

підприємства [110, с. 7]. 

Потрібно наголосити, що в турбулентному середовищі саме система 

бюджетування, орієнтоване на результат (БОР), дозволяє ефективно, 

оперативно управляти фінансовою стійкістю та ресурсозабезпеченістю за 

допомогою своєчасного коригування бюджетів. 

Проблема збільшення ефективності використання бюджетів в сучасному 

економічному середовищі завжди актуальна. Традиційні методи, що 

направлені на збільшення ефективності використання бюджетів практично 

вичерпали себе. Тому виникла необхідність створення нового підходу. Таким 

підходом є БОР, яке вже певний час використовується в державному та 

муніципальному бюджетуванні. Перші спроби використання БОР на рівні 

держави були в США. Найбільш вдало БОР застосовується в Австралії, Нової 

Зеландії, Великобританії, Нідерландах (стислий перелік держав, рік введення 

БОР наведено на табл. 1.4).  

 



 54 

Таблиця 1.4 – Етапи розвитку БОР * 

Держава  Етапи розвитку концепції БОР / Рік введення Рівень  

США 1. Програмно-цільовий бюджет Performance Budget (1949р.) 

2. Система «Планування – програмування – бюджетування» 

Planning –Programming – Budgeting System (PPBS) (1962 – 

1971рр.) 

3. Управління за метою - Management by Objectives (MBO) 

(1972 – 1975 рр.). 

4. Розробка бюджету на нульовій основі Zero-Based 

Budgeting (ZBB) (1977-1981 рр.) 

5. Закон  «Об оцінці результатів діяльності державних 

установ» Government Performance Results Act (GPRA) (1993 

р.) 

Федеральний 

рівень 

Австралія  Програма вдосконалення  фінансового управління (1980р.) Державний 

рівень 

Нова Зеландія Закон про державний сектор (1988р.), Закон про державні 

фінанси (1989р.) 

Державний 

рівень 

Канада Створюється задача про використання принципів 

управління, орієнтованого на досягнення результатів 

(1995р.); «Результат для канадців: концепція управління 

уряду Канади» (2000р.) 

Федеральний 

рівень 

Великобри-

танія 

Угода про бюджетні послуги (2000р.) Державний 

рівень 

Нідерланди Закон про державні рахунках (2001р.) Державний 

рівень 

Швеція Система управління та бюджетування, орієнтованого на 

результат (Performance Management in Swedish central 

government) (1993р.) 

Державний 

рівень 

Франція Конституційний закон про державні фінанси (Loi Organique 

relative aux Lois des Finances - LOLF) (2001р.) 

Державний 

рівень 

Росія Концепція реформування бюджетного процесу (2004р.)  Федеральний 

рівень 

* Джерело: створено автором на основі матеріалу [3] 

 

Основною  метою БОР, є досягнення запланованих результатів діяльності. 

Для цього БОР створює необхідні умови, які пов’язані зі створенням: певної 

свободи в діях управлінського персоналу;  зменшенням ступеню деталізації 

бюджетних витрат.  

Концепція  БОР потребує максимального забезпечення відкритості та 

доступності до інформації, яка дозволяє усім зацікавленим особам зрозуміти, 

наскільки ефективно використовуються ресурси [36]. Основні відмінності 

традиційної та моделі БОР наведені в табл. 1.5. 
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Таблиця 1.5 –  Співставлення витратної (традиційної, діючої на цей час на  

                          підприємствах України) моделі  та моделі БОР * 

Критерії для порівняння Витратна, постатейна  

(традиційна, діючою на цей час на 

підприємствах України) модель  

Модель БОР 

Об’єкт  планування  

 

Витрати за кожним з бюджетів Результат  

Формування нових 

статей витрат при 

фінансуванні 

Узгодження між керівниками 

підрозділів на основі прогнозних 

розрахунків в результаті чого 

процедура не завжди прозора 

В залежності від 

очікуваного результату 

Період планування Короткостроковий (1 рік) Середньостроковий (від 

3 до 5 років) 

Деталізованість 

складових бюджетів 

Велика Не велика 

Відповідальність  Цільове використання бюджетних 

ресурсів згідно встановлених 

нормативів 

За результатами 

діяльності 

Об’єкт контролю Цільове використання бюджетних 

ресурсів 

Результативність, 

ефективність, 

оперативність  

*Джерело: складено автором з використанням матеріалу [35, с. 12-13]. 

 

Потрібно відзначити, що при створенні будь-якого проекту бюджету кожне 

підприємство, підрозділ повинні визначити свої завдання та мету, визначити 

процедуру досягнення мети та визначити кількість ресурсів, які потрібно для 

реалізації проекту. 

Американським Департаментом управління та бюджетування Office of 

Management and Budget (OMB) була розроблена 5-ти етапна процедура 

визначення витрат (описана в роботі [36, с. 26]), які потрібні для виконання 

проекту на основі використання особливостей БОР. Ця методика 

запропонована для визначення бюджетування, пов’язаного з розслідуванням 

злочинів. Тому її використання для будівельних підприємств не може бути в 

повному обсязі. З цієї причини пропонуються наступні етапи визначення 

витрат (з урахуванням етапів наведених в  роботі [36, с. 26]): види діяльності, 

які виконуються в рамках підприємства та логічно вписуються в процес 

реалізації проекту, включаються в програму (проект); кожний вид діяльності, 
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який описаний в проекті, має власні одиниці виміру; визначається кількість 

робочого часу, яке буде витрачено на проведення конкретних видів робіт при 

будівництві за кожним підрозділом з урахуванням специфіка цих підрозділів; 

розраховується повна планова вартість кожного з етапів будівництва та 

реалізації житла; кожний вид діяльності порівнюється з результатами, 

отриманими за кожним з етапів будівництва. 

Згідно з поглядами, викладеними в роботі [36, с. 27], доцільно враховувати, 

що показники результативності виконання проектів в минулі роки відіграють 

важливу роль в процесі БОР.  Це дозволяє: отримати базову інформацію для 

формування та обґрунтування складання бюджету; оцінити ефективність 

виконання програм, виявити неефективні програми з наступним 

корегуванням управлінської політики. Тобто використання БОР спонукає в 

процесі бюджетування використовувати накопичений успішний досвід в 

процесі управління  підприємством. 

Як кожна з моделей, БОР має свої переваги  перед іншими. До основних 

елементів можливо віднести: оперативне надходження інформації о 

реалізації задач та виконання бюджетних програм з розподілу ресурсів; 

можливість більш ефективніше розподіляти ресурси між витратними 

статтями завдяки отриманню своєчасної, повної та чіткої інформації о 

результатах виконання проекту згідно плану реалізації; можливість 

порівняння альтернативних варіантів проектів з точки зору очікуваних 

результатів та витрат; збільшення контролю за діяльністью підрозділів 

підприємства шляхом співставлення планових та фактичних результативних 

показників; виявлення та ліквідування дублюючих та неефективних програм;  

самостійне витрачання підрозділами ресурсів, що дозволяє оперативно, 

ефективно використовувати ресурси в залежності від необхідності та 

величини витрат; це дозволяє досягти економії ресурсів, оперативно 

реагувати на змінення структури витрат та інше; можливість більш 
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аргументовано вимагати збільшення ресурсозабезпечення за кожним з 

підрозділів підприємства. 

Використовуючи логіку розуміння БОР, яка схематично відображена в роботі 

[36] та пов’язана з державним устроєм, можливо розглянути використання 

БОР з точки зору будівельних підприємств. Як відомо БОР відображає 

взаємозв’язок між об’ємом ресурсів, які надані на реалізацію проекту 

будівництва, та результатами, які очікуються від реалізації проекту. При 

цьому, бюджет, який чітко прорахований дозволяє прослідкувати 

взаємозв’язок між (1) ресурсами, які потрібні для реалізації проекту 

будівництва, (2) заходами, які виконуються в межах проекту, продукту 

(будівництво житлового будинку), та (3) кінцевим результатом. Тобто,  

логіка створення БОР складається з: будівельному підприємству потрібні 

ресурси, які спрямовані на будівництво, для того щоб відбулись певні дії, 

необхідні для створення житлового будинку, який призведе до реалізації 

житла та  отримання прибутку від реалізації (см. рис. 1.7). 

 

Ресурси:

- фінансові;

- матеріальні;

- трудові.

Дії

Будівництво 

житлового 

будинку 

Реалізація 

будинку та 

отримання 

прибутку
 

Рисунок 1.7 – Логіка створення БОР при житловому будівництві* 

*Джерело: запропоновано автором з урахуванням матеріалу [36] 

 

Вибір факторів, які будуть мати ключове значення при визначенні 

ефективності використання бюджетів полягає в тому, що ці показники 

повинні надавати оцінку рівня досягнення мети, результативності та 

ефективності реалізації проекту. При виборі показників, як наголошується в 

[36, с. 19], потрібно спиратись на наступні рекомендації: показник повинен 

бути взаємопов'язаний та відповідати меті та завданням виконання проекту 

бюджету; розрахунок  показника повинен відбуватись на основі реальної, 
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достовірної інформації; показники не повинні дублювати розрахунки інших 

показників;  показники повинні бути зручними для розрахунків, аналізу та 

використані  в звітах; показники повинні бути зрозумілими користувачам. 

Потрібно відзначити, що при переході від традиційного бюджетування до 

бюджетування, орієнтованого на результат, відбувається зміна механізму 

контролю за виконанням бюджетів. Тобто контроль на вищому рівні 

керівництва (якщо будівельне підприємство не є державною власністю) та 

спеціалізованими державними органами або керівництвом підприємства 

(якщо будівельне підприємство є державною власністю) змінюється на 

внутрішній контроль, який здійснюється підрозділами підприємства 

(керівництвом підрозділів та/або спеціалістами підрозділів). При цьому 

виникає відмінність від  попереднього методу, яка полягає в виникненні 

персональної відповідальності виконавців завдань на підприємстві [128,         

с. 27]. 

Підбиваючи підсумки, з урахуванням матеріалів публікацій [35, с. 97; 159], 

можливо виділити негативні фактори, які не дозволяють, заважають в 

повному обсязі використовувати БОР на підприємстві: відсутність чіткого 

взаємозв’язку між підрозділами підприємства може посприяти виникненню 

нових інструментів управління, практична корисність яких неочевидна;           

відсутність достатньої кваліфікації та мотивації призводить до небажання 

управлінського персоналу використовувати нові інструменти БОР та 

сприймається як спроба зменшити фінансування; створення БОР сприяє 

збільшення документообігу, для зменшення якого потрібно введення 

автоматизованої системи обліку, що в значному ступені зменшить трудові 

витрати; важливою умовою успішної роботи підприємства є забезпечення 

між підрозділами підприємства координацію в узгодженості підходів до 

рішення задач, які ставляться перед курівництвом; створення умов до 

підвищення кваліфікації співробітників підприємства дозволяє спеціалістам 
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чітко розуміти як саме, за якими принципами та в які строки буде 

створюватись новий бюджетний процес. 

Можливо стверджувати, що саме БОР є інструментом управління 

результатами і входить в систему як елемент механізму бюджетних витрат на 

визначені цілі. Схематично використання БОР як елементу технології з 

управління результатами зображено на рис. 1.8.  
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Рисунок 1.8  –  Використання БОР  як елементу технології управління по  

                           результатам * 

* Джерело: розроблено автором на основі [162, с. 22] 

 

З урахуванням викладеного можна вперше надати більш-менш вичерпну 

дефініцію БОР-управління, а саме [236, с. 155]: БОР-управління ефективною 

господарською діяльністю – це управління, яке використовує в якості 

інструменту процесно-орієнтоване бюджетування за принципом «точно за 

місцем і терміном» за підтримкою таких інструментів, як постійний 

моніторинг та прорахунок змін в діяльності на основі точкових обернених 

розрахунків, що дозволяє своєчасно планувати і впроваджувати єдино дієві 

організаційно-економічні заходи. 

Таким чином, можливо стверджувати, що БОР дозволяє створити ефективну 

систему організації бюджетного процесу ( з урахуванням зменшенням 

ступеня деталізації бюджетних витрат)  і управління (надання певної свободи 
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в діях управлінського персоналу), за умов якої планування витрат постійно 

проводиться у постійному зв’язку із досягнутими результатами. 

 

1.3 Модельні уявлення створення системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення бюджетування, що орієнтоване на результат будівельного 

підприємства  

 

У зв’язку з тим, що в Україні відбувається впровадження програмно-

цільового бюджетування, яке розглядається на рівні формування бюджетних 

видатків відповідно до чітко визначених довгострокових пріоритетів 

розвитку країни й державних фінансів. До основної мети, як вважає [147], є  

запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі є 

встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та 

результатами їх використання, центральним елементом якого є бюджетні 

програми. Сутністю програмно-цільового бюджетування є розподілі ресурсів 

за програмами, які мають конкретні стратегічні цілі, оперативні завдання, та 

які необхідно виконати. Крім того, програмно-цільовий метод  управління 

усуває недоліки витратної моделі формування бюджетів та слугує 

ефективним механізмом організації бюджетних витрат, тобто забезпечує 

досягнення максимального результату з меншими витратами [65]. 

Запровадження саме програмно-цільового бюджетування передбачає 

створенню ефективної системи фінансового контролю, звітності та аудиту. 

Подібної думки дотримується [65, с. 133] 

Результати досліджень з приводу теорії та практики інформаційно-

аналітичного забезпечення БОР в обмеженому обсязі викладено у поки що 

єдиній публікації співробітників групи компаній «ІНТАЛЕВ», що присвячена 

БОР [258, с. 174-180]. Її автори пропонують залучати до інформаційно-

аналітичної бази всі форми із обліку та звітності підприємства, на основі 

яких можна визначати економічність та результативність господарської 
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діяльності. Але все, що викладено у роботі, виглядає як фрагментарні поради. 

Опрацювання проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення 

бюджетування, орієнтованого на результат, (ІАЗ БОР) доцільно розпочати з 

уточнення змісту дефініцій «інформація» та «аналіз». 

Серед науковців існують два підходи до визначення змісту поняття 

«інформація», а саме: атрибутивний і функціональний [101]. Атрибутивний 

підхід приводить до висновку, що інформація є об’єктивною властивістю 

усіх матеріальних об’єктів (інформація — це атрибут матерії), а 

функціональний – що інформація є умовою i результатом спрямованої 

активності й тому вона виникає тільки на соцiально-свiдомому рiвнi. З цієї 

точки зору – інформація, якою обмінюються члени суспільства, обов’язково 

пов’язана з відбиттям реальності.  

Дефініцію «аналіз» доцільно визначати з огляду на сферу його використання. 

Тому у подальшому буде йти мова про аналіз господарської діяльності, який 

спрямовано на відпрацювання питань БОР як управлінського інструменту в 

цій діяльності. Метою аналізу повинно бути формування на базі первинної 

інформації (у всіх прийнятних видах), що здобута в результаті досліджень 

організаційно-економічних процесів у господарюючих суб’єктів, специфічної 

інформації (у заздалегідь оговореній формі), яка надалі використовується в 

якості підґрунтя для розробки і впровадження управлінських рішень. В 

якості інструментів аналізу можуть виступати методи, алгоритми і процедури 

моделювання, розрахунків і логічних виводів.  

Змістовну сутність ІАЗ БОР, як певної діяльності із здобуття і обробки 

необхідної для БОР інформації, доцільно формувати, спираючись на цілісний 

або системний підхід до організації ІАЗ. Тому надалі буде використаний 

тринітарний підхід до системної організації ІАЗ БОР, який «працює» на 

перехід від повноти уявлень до їхньої цілісності і наголошує [19, с. 17] : у 

системній тріаді кожна пара елементів знаходиться у співвідношенні 

додатковості, а третій задає міру сумісності. Так, в житті людини 
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відокремлюють економічну, соціальну і духовну складові, але без будь-якої з 

них життя не відбувається і будь-яка подія в ній стає вичерпно зрозумілою, 

якщо в ній висвітлено усю тріаду.  

Інформація про господарську діяльність будівельного підприємства 

отримується із відповідних джерел його внутрішнього та зовнішнього 

середовищ, які доповнюють одне одного. Для керівництва підприємства 

інформація з цих двох джерел узгоджується за допомогою аналітичних 

інструментів, призначення яких – підтримка процесів генерації 

управлінських рішень із назвою «бюджет». Місце ІАЗ БОР у підсистемі 

управління підприємством зображено на рис. 1.9 [224]. 
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Рисунок 1.9 – Місце інформаційно-аналітичного забезпечення БОР в  

                        підсистемі управління підприємством* 

*Джерело: авторська розробка  

 

При  застосуванні системного підходу потрібно пам’ятати, що він спирається 

на результати загальної теорії систем, яка була започаткована Л. фон 

Берталанфі [22], можливо змоделювати інформаційно-аналітичний простір 

межах якого будуть прийматись управлінські рішення. Дотримуючись 

поглядів А.І. Уємова [255], під системою  S  будемо розуміти дещо цілісне, 
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не роздільне на незалежні частини, де виділяється сукупність структурних 

елементів  а  з певними відносинами  R , такими, що виникає безліч 

властивостей  P , що не зводиться до властивостей окремих частин 

(елементів). В цьому випадку можна використовувати символьний опис виду 

[255, с. 103] 

         PRaS
def
  ,                                           (1.17) 

 

де def – дефінієндум - відкрита, атрибутивна, суб'єктна формула.  

В межах досліджуваної проблеми в якості системи  S  розуміється 

інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування, що орієнтоване на 

результат. Ця система займає системний простір із координатами  SSS pra ,,  

(рис. 1.10), де S a  – вісь інсайдерської інформації із внутрішнього середовища 

будівельного підприємства про результати праці структурних підрозділів та 

бізнес-процесів, S r  – вісь інформації про аналітичні інструменти, що можуть 

використовуватися для обґрунтування бюджетів, S p  – вісь інформації про 

«обличчя» будівельного підприємства у його зовнішньому середовищі. У 

площині { SS aR 0 } може міститися інформаційно-аналітичний результат 

щодо показників діяльності суб’єкту господарювання у своєму внутрішньому 

середовищі, у площині  SS aP 0  – у зовнішньому середовищі, у площині 

 SS RP 0  – інформація щодо взаємозв’язків між організаційно-економічними 

характеристиками обох середовищ підприємства. У просторі, що обмежений 

трьома координатними площинами, міститься в якості результату 

інформаційно-аналітичної роботи континуум, на ґрунті якого приймаються 

управлінські рішення відносно БОР. 

ІАЗ БОР повинно містити у собі наступні етапи: ціле покладання;  

аналіз обраних цілей та відповідних ним завдань; ціле орієнтований збір 

інформації; накопичення такої інформації та її верифікація; побудова 

моделей діяльності підприємства у внутрішньому та зовнішньому 
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середовищах; планування та реалізація модельних експериментів; 

прогнозування розвитку подій в середовищах підприємства за результатами 

модельних експериментів; формування рекомендацій; аналіз 

платоспроможності (ліквідності) будівельного підприємства (інформаційно-

аналітичного континууму на рис. 1.10 [224]) щодо прийняття управлінських 

рішень відносно БОР.  
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Рисунок 1.10 – Системна модель інформаційно-аналітичного забезпечення 

                           бюджетування, орієнтованого на результат* 

*Джерело: авторська розробка 

 

ІАЗ БОР потребує відповідної організації інформаційно-аналітичної роботи 

працівників підприємства, яка пов’язана із виявленням, опрацюванням, 

збереженням та поширенням інсайдерскої інформації, на якій базуються 

процедури прийняття управлінських рішень з питань БОР. Така 

інформаційно-аналітична робота охоплює наступні операційні процедури (по 

аналогії із [87]): збір і первинну оцінку інформації на достовірність і 

відповідність;  обробку і накопичення інформаційних одиниць;  оцінку, 

аналіз й узагальнення інформації;  підготовку інформаційних повідомлень у 
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межах поточного інформування з «сигнальної» або «первинної» інформації;  

підготовку аналітичних «сигнальних» повідомлень у межах запланованих 

інформаційно-аналітичних розробок проблем БОР чи ініціативне 

інформування керівництва з актуальних питань БОР; розсилку 

інформаційних повідомлень, аналітичних довідок, доповідей, звітів 

зацікавленим споживачам, які працюють на БОР.  

Аналітична складова такої роботи містить у собі такі компоненти: 

методологію інформаційно-аналітичної роботи; організаційне забезпечення 

цього процесу;  технолого-методологічне забезпечення розробки і створення 

інструментальних засобів для її ведення. 

Модель внутрішнього середовища підприємства (див., наприклад, [172, с. 

54]) складається з об’єкту та суб’єкту управління і може вміщувати в собі 

такі елементи (фактори, змінні):  цілі,  люди,  технології, капітал,  структура. 

Приклад характеристик показників цього середовища наведено в табл. 1.6. 

 

Таблиця 1.6 – Показники внутрішнього середовища* 

Фактори Аналіз та показники впливу внутрішнього середовища підприємства 

Маркетинг продукція (роботи, послуги) підприємства; 

обсяг і концентрація продажів, базові споживачі продукції; 

життєвий цикл основних товарів; 

частка основного і вторинного ринків; 

канали збуту: кількість, сфера дії, контроль; 

ефективність організації продажів, знання потреб споживачів; 

імідж товарів або послуг, їх репутація і якість; 

ефективність стимулювання продажів і реклами; 

цінова стратегія і гнучкість ціноутворення 

Виробництво вартість, доступність сировини і відносини з постачальниками; 

розташування об'єктів та їх використання; 

система контролю основних фондів, оборотність основного 

капіталу; 

технічна ефективність об'єктів і використання обладнання; 

рівень вертикальної інтеграції; 

ефект масштабу; 

ефективність, вартість і прибутковість обладнання; 

технологічний і витратний потенціал; 

дослідження та інжиніринг, нові технології, інновації; 

патенти, торгові марки 
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Фактори Аналіз та показники впливу внутрішнього середовища підприємства 

Фінанси ресурси корпоративного рівня; 

податкова діяльність; 

фінансова стійкість, здатність використовувати альтернативні 

фінансові стратегії; 

дивідендна політика; 

ефективність бухгалтерського обліку та фінансового планування та 

система звітності; 

інвестиційна політика; 

система фінансових коефіцієнтів 

Персонал управлінський персонал: досвід і навички; виробничий персонал: 

досвід і спеціальні навички; ефективність трудових ресурсів; 

плинність кадрів; ефективність кадрової політики 

Організаційна 

культура і 

організація 

управління 

імідж і престиж підприємства; філософія підприємства, норми і 

цінності; структура власності, зацікавлені сторони; навички, 

здібності, інтереси вищого рівня управління, стиль лідерства; 

система планування; система інформаційних потоків та прийняття 

рішень; організаційна структура; ефективність системи контролю 

виконання 

*Джерело: створено на основі роботи [163, с. 255] 

 

Модель зовнішнього середовища підприємства може вміщувати в собі такі 

елементи (фактори, змінні): (1) споживачі, (2) постачальники, (3) конкуренти, 

(4) органи місцевої влади, (5) такі підсистеми на рівні країни, як політична, 

економічна, соціальна, технологічна, ресурсна [172, с. 52]. Приклад 

характеристик показників цього середовища наведено в табл. 1.7. 

 

Таблиця 1.7 –  Показники зовнішнього середовища підприємства * 

 

Фактори Аналіз та показники впливу зовнішнього середовища підприємства 

Постачаль-

ники 

показник якості сировини (за видами) і матеріалів, комплектуючих 

виробів, запасних частин і т. д.; 

показник якості нормативно-методичної та техніко-економічної  

документації, яка надходить на підприємство 

прогноз зміни умов поставок та виконання договірних обов'язків. 

Споживачі 

тенденції зміни кола потреб основних споживачів товарів підприємства; 

прогноз зміни параметрів ринку за обсягом і асортиментом товарів; 

 прогноз зміни доходів споживачів; 

прогноз зміни складу і значень ознак сегментації ринку всередині країни і 

у світі. 

Продовження табл. 1.6 
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Фактори Аналіз та показники впливу зовнішнього середовища підприємства 

Конкуренти  аналіз якості, цін та конкурентоспроможності товарів конкурентів; 

аналіз організаційно-технічного рівня виробництва основних конкурентів; 

 прогнозування конкурентоспроможності та питомої ціни товарів основних 

конкурентів; 

 прогнозування ринкової стратегії основних конкурентів. 

Контактні 

аудиторії 

 аналіз ставлення до підприємства і його товару фінансових кіл регіону 

(країни), засобів масової інформації, державних установ, суспільних 

організацій та інше; 

розробка заходів щодо поліпшення відношень з контактною аудиторією. 

Маркетингові 

посередники 

аналіз структури та стратегії торгових посередників та уточнення спільно з 

ними стратегії маркетингу просування товарів; 

налагодження контактів з агентствами щодо надання маркетингових 

послуг (рекламні агентства, консалтингові підприємства, підприємства 

маркетингових досліджень та інше); 

встановлення стосунків з кредитно-фінансовими установами. 

Законодавство 

з податкової 

політики та 

зовнішньо-

економічної 

діяльності 

формування банку даних з податкової систем та зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 аналіз впливу податків, митних зборів, квот, ліцензій та інших показників 

на ефективність роботи підприємства; 

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з податкової 

системи і зовнішньоекономічної діяльності. 

*Джерело: створено на основі роботи [163, с. 254] 

 

До аналітичних інструментів, що можуть використовуватися при формуванні 

ІАЗ БОР, можна включити увесь арсенал інструментів, що добре 

зарекомендував себе при аналізі господарської діяльності підприємств [173; 

8], а саме з аналізу: (1) організаційно-технічного рівня виробництва,   

(2)виробництва та реалізації продукції, (3) забезпечення й використання 

матеріальних, енергетичних та інформаційних ресурсів, (4) використання 

персоналу підприємства, (5) собівартості продукції, (6) фінансових 

результатів діяльності підприємства, (7) його фінансового стану; та таке 

інше. Крім того, доцільно залучати до аналітичних інструментів всі новітні 

розробки, які дозволяють зробити аналіз максимально ефективним [226]. 

Зрозуміло, що для функціонування програмно-цільового бюджетування, яке 

орієнтоване на результат, потрібно створити єдину  управлінську систему 

(через створення єдиної системи документообігу), яка буде впроваджена  в 

систему бухгалтерського обліку, в структуру бюджетів та в систему 

Продовження табл. 1.7 
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інформаційних технологій, які спираються на бюджетний процес. Якщо 

підприємство переходить до використання інформаційно-програмного 

методу роботи з бюджетом, то бюджетна документація та система 

бухгалтерського обліку повинна формуватись з урахуванням цього факту.  

Потрібно відмітити, що розгляд інформаційно-аналітичного забезпечення 

БОР не можливо без детального розгляду обліково-аналітичного 

забезпечення підприємства. З усіх робіт виділяється робота [278] в якій 

розглянута можливість покращення системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення бюджетування завдяки удосконаленню обліково-аналітичного 

забезпечення. Крім того, питанням обліково-аналітичного забезпечення 

підприємства займались [108; 277]. 

Повинен бути створений такий організаційно-управлінський механізм, що 

дозволяє відстежувати виконання бюджетів протягом року, тобто 

відстежувати рух витрат за кожним з бюджетів. 

До складу такого механізму потрібно віднести три складові: технології 

взаємодії у просторі «центри доходів / центри витрат»  підприємства; 

управлінський облік;  мотивація (стимулювання) [135, с. 125] (див. рис. 1.11). 

Відомо, що необхідною складовою управління фінансовим станом через 

управління фінансовими потоками є бухгалтерський облік, так як він є центром 

акумулювання,  реєстрації та контролю за рухом фінансових ресурсів на 

підприємстві (див. рис. 1.11, для створення якого були використані матеріали із 

публікацій [27; 42; 47; 48; 96; 150; 175]).  

На базі бухгалтерського обліку формується два типа користувачів-

управлінців: зовнішні користувачі (потрібують документарну інформацію, 

яка базується на даних фінансового обліку); внутрішні користувачі  

(потрібують документарну інформацію, яка базується на даних 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку) [96]. Тобто, фінансовий 

облік сприймається як процес реєстрації, накопичення, узагальнення та 

передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім користувачам. 
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Процеси Інструменти

Реалізація

Створення проекту
Технології організації 
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«центри доходів / центри 

витрат»

Управлінський облік

Мотивація та 

стимулювання

Будівельно-

монтажні роботи

Управління витратами та 
доходами

Матеріально-

технічне 

забезпечення

Фінансові операції 

Бюджетування, 
орієнтоване на 

результат, з 
використанням 

єдиної документарної 
бази підприємства

Принципи потокового 
управління:

- системності;
- сінергетичності;
- емерджентності;
- оптимальності;
- динамічності;

- ієрархії;
- ініціативності;

- гнучкості;
- надійності;

- формалізації;
- конструктивності;

- комплексності;
- конкретності;
- науковості;

- комп'ютеризації.

Контроль, аналіз, 

оптимізація 

(мінімізація витрат)

 

Рисунок 1.11– Механізм управління будівельним підприємством на мові  

                          логістики* 

*Джерело: авторська розробка 

 

При цьому внутрішньогосподарський (управлінський) облік  сприймається як 

система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для 

внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством [96]. Як будь-

яка система управлінський облік потребує систематичного контролю та 

управління. Питанням сутності управлінського обліку займалось досить 

багато дослідників, наприклад  [194; 93; 210; 190 та інші]. Крім того, вже 

існують дослідження, які спрямовані на визначення місця бухгалтерського 

обліку в системі управління господарськими структурами. 

Потрібно відзначити, що частина науковців вважає, що низький рівень 

розвитку управлінського обліку, коли підприємства не в змозі оцінити 

результати своєї діяльності, сприяє виникненню банкрутства. Відзначається 

також те, що уряд не може регулювати методи управлінського обліку, бо 
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вони є унікальними (цієї думки дотримується, наприклад  Rūta Kalčinskaitė 

[303]). 

Для кращого розуміння сутності управлінського та фінансового обліків було 

проведено дослідження за основними критеріями відмінностей та 

проаналізован їх взаємозв’язок  (дивись додаток Д табл. Д.6 складеної за 

допомогою матеріалів [34; 47, с. 15; 48, с. 11; 150, с. 250-251; 252; 175, с. 40; 

242, с. 56-57]). 

Сучасні економічні умови диктують необхідність обов’язкового тісного 

взаємозв’язку між управлінським обліком та логістикою. Цю думку 

підтримують іноземні економісти. Наприклад Cullen John,  Bernon Mike, 

Gorst Jonathan  [289] стверджують, що в управлінському обліку має чітко 

визначену роль управління поліпшенням логістичних процесів і навпаки.  

Kevin Yates та Mitchell Phoenix [324] стверджують, що управління 

бухгалтерів тепер ближче до бізнесу, ніж будь-коли раніше, так як вони 

можуть покращити здатність приймати оперативні ефективні рішення. 

Автори виділяють в статті чотири елементи процесу прийняття рішень: ясне 

розуміння цілі, а саме кінцеву мету; володіння інформацією, яка надійшла до 

сих пір; ідеї про те, як мета може бути досягнута; виконання без відхилення 

від прийнятого рішення. В іншій роботі [18] досліджується процес 

управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі 

логістичного підходу. 

Крім того, взаємозв’язок між управлінським обліком та логістикою сприяє: 

розробці механізму зниження витрат виробництва; прискоренню оберненості 

оборотних активів підприємства в наслідок  скорочення обсягів 

понаднормових запасів у виробничій та збутовій діяльності; створюються 

умови для забезпечення матеріальних потоків фінансовими ресурсами у 

необхідній кількості, в строго обумовлені терміни, із застосуванням найбільш 

ефективного джерела фінансування. Подібної думки притримується [214]. 
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Більш детальніше автор дисертації  розглянув та проілюстрував зв'язок між 

управлінським обліком та логістикою в роботі [130]. 

До методів управлінського обліку слід віднести: класифікацію й групування 

витрат; сегментування; моделювання; стандартизація; бюджетування; 

калькулювання; документація; оцінка; звітність [42, с. 191-194]. Метод 

управлінського обліку можливо визначити як систему способів і технічних 

прийомів збирання, обробки та аналізу управлінської інформації на основі 

принципу корисності. Останній передбачає сукупність таких специфічних 

елементів: класифікації й групування витрат; сегментування; моделювання; 

стандартизації; бюджетування; калькулювання; документації; оцінки; 

звітності [42, с. 195]. 

Наступним інструментом управління фінансовими потоками підприємства є 

технології організації взаємодії у просторі «центри доходів / центри витрат».  

Взаємовідносини в цій системі виникають через взаємозв’язки, які чітко 

визначають організаційну структуру будівельного підприємства. Тому для 

кращого розуміння сутності технологічних взаємозв’язків серед «центрів 

доходів / центрів витрат» потрібно розглянути сутність організаційної 

структури. 

З точки зору  О. Павлова [66, с. 34] «…структура – це не блок-схема 

"директор– підлеглі" ... Структура – це коли обов'язки з'єднані з 

відповідальністю. Обов'язки – функції, а відповідальність – це статті витрат. 

Повинна бути найжорстокіша відповідність між ними: така-то функція 

пов'язана з такою-то видатковою статтею управлінського обліку...». З 

подібним твердженням повністю погоджуюсь. 

Тобто чітко визначена організаційна структура допомагає злагодженій роботі 

всіх відділів підприємства, що в кінцевому результаті зменшує витратну 

та/або збільшує доходну частини підприємства. Під злагодженою роботою 

відділів підприємства слід розуміти не тільки своєчасно підготовлену 

документацію, а й доступність до неї. Однак на практиці виявляється, що не 
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кожен відділ надає документацію за першою вимогою іншого відділу. В 

результаті цього можуть виникнути додаткові витрати, які пов'язані з 

необхідністю проведення повторних розрахунків (досліджень), що заважає 

оперативному управлінню. 

 Для вирішення виниклої проблеми потрібно об'єднати в єдину 

документальну мережу всі відділи, щоб з кожного робочого місця була 

можливість виходу в загальну систему. Однак з метою запобігання можливих 

зловживань службовим становищем слід обмежити доступ співробітників 

різних відділів до загальної системи. Кожен співробітник повинен мати 

доступ до загальної документації тільки в межах тієї документації, яка йому 

необхідна для виконання виробничого завдання. Потрібно визначити коло 

спільної документації підприємства, яка необхідна різним відділам 

будівельної організації при вирішенні виробничих питань. Це робиться для 

того, щоб з одного боку виявити і ліквідувати повторення дій щодо 

заповнення документації через закріплення операції за одним з відділів 

будівельної організації, а з іншого боку – визначити чітке коло внутрішніх 

користувачів документації. Зазначені питання більш детальніше 

розглядалися у роботах [59; 110], але отримані результати вимагають 

додаткових досліджень. 

Для успішного формування кожного зі структурних блоків підприємства 

потрібно визначити їх функції, перелік підрозділів, які входять до складу 

кожного блоку. Потім необхідно розробити та затвердити документи, які 

будуть регламентувати діяльність кожного відділу та його підрозділів, а 

також посадові інструкції кожного із співробітників: у процесі підготовки, 

погодження та затвердження цих документів буде підніматися різні питання, 

наприклад: чисельність працівників, їх кваліфікація, фонд оплати праці, 

обов'язки і відповідальність співробітників та інше. 

Потрібно визнати, що не існує єдиного зразка для формування структури 

управління будівельною організацією. У кожній конкретній ситуації структура 
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підприємства, кількість служб, їх функції будуть залежати від різних чинників: 

законодавства, внутрішньої і зовнішньої політики підприємства. Щоб 

структура підприємства і кожного структурного підрозділу була оптимальною, 

необхідно чітко визначити завдання кожного відділу і структурного підрозділу 

відділу, що випливають із стратегічних цілей, можливість делегування 

повноважень, необхідних для реалізації цих завдань, кола обов'язків 

співробітників, а також систему оцінки діяльності кожного з відділів. На рис. 

1.12 запропонована організаційно-управлінська структура будівельної 

організації (наповнення організаційно-управлінської структури будівельного 

підприємства залежить від форми власності та специфіки підприємства). 

Визначення кола спільної документації підприємства, яка необхідна різним 

відділам будівельного підприємства при вирішенні виробничих питань можна 

здійснити різними способами. В даному випадку були використані посадові 

інструкції керівників відділів підприємстві [70; 72; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 

82; 80; 81; 83; 84] на основі яких була складена табл. додатку К. Більш 

детальніше це питання було розглянуто [234]. 

Потрібно відзначити, що деякі економісти вважають, що в будь-яких 

підприємствах повинен бути відділ логістики, який має основною метою 

постачання продукції в потрібний час з мінімальними витратами. Adebambo 

Olayinka Somuyiwa [281]  запропонував для реалізації цієї мети побудувати 

модель за допомогою якої можливо змоделювати  різні економічні ситуації, 

тобто співробітники можуть порівняти різні можливості транспортування 

конкретного продукту(ів), щоб отримати саму низьку загальну вартість. 

Підприємтво може, наприклад, використовувати цю модель при прийнятті 

рішення про розподіл продукції.  

Крім того, повинна бути підтримка групи розподілу постачальників 

логістичних послуг, з метою забезпечення економії за рахунок масштабу і 

сфери, які в кінцевому рахунку, призводить до зниженню витрат і 

підвищенню клієнтам «задоволення».  Крім того, в статті підкреслюється, що 
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багатовимірність логістичної діяльності, часто ускладнює управління. 

Стратегія управління здійснюється в вихідної логістики як правило, не 

враховує взаємодію і розподіл різних економічних ефектів. 
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Рисунок 1.12 – Організаційно-управлінська структура будівельного 

підприємства (наповнення організаційно-управлінської 

структури удівельного підприємства залежить від форми   

власності та специфіки підприємства)* 

*Джерело: авторська розробка [234]. 
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На підставі проведених досліджень в роботах [234; 237; 126] можливо 

стверджувати, що для ефективної роботи підприємства співробітники 

повинні мати доступ до документації для того, щоб приймати оперативні 

рішення. Вирішення цього питання можливе лише через створення єдиної 

системи документообігу, що дозволить певним групам управлінців не 

проводити повторні дослідження / розрахунки, а скористатися вже 

існуючими результатами, які провели інші відділи/співробітники згідно їх 

обов’язків. Коло питань, які повинні вирішуватися в робочому процесі, може 

бути закріплений за кожним відділом за допомогою посадових інструкцій. 

Крім того, для поліпшення процесу контролювання та управління 

підприємством існує теорія управління по центрам відповідальності. Центри 

фінансової відповідальності – структурний підрозділ підприємства, який 

здійснює вплив на ті чи інші фінансові показники фінансових операцій [37, 

с.47]. Тому можливо стверджувати, що саме центри фінансової 

відповідальності несуть повну відповідальні за рівень підконтрольних 

показників та за їх результативність.  

В сучасних економічних умовах усі центри фінансової відповідальності 

можливо поділити лише на  дві складові: витрати та доходи. В свою чергу 

вони можуть бути внутрішніми та зовнішніми (см. рис. 1.13) [127].  

Потрібно відзначити, що саме центри фінансової відповідальності  з усіма 

своїми взаємозв'язками утворюють фінансову структуру (подібної думки 

притримується автор в роботи [37, с. 47]). Планом діяльності такої структури 

є саме бюджет, тобто саме бюджет є зв’язком між усіма підрозділами 

підприємства. Тому питання визначення центрів фінансової відповідальності 

є одним з ключових при проведенні процесу контролювання та визначення 

ресурсозабезпечення на будівельних підприємствах. 

Таким чином, можна стверджувати, що чітка організація технології взаємодії 

у просторі «центри доходів / центри витрат»  через досконально прописану 

організаційну структуру підприємства з урахуванням центрів фінансової 
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відповідальності зі створенням єдиної документальної мережі сприяє  

(1)більш ефективній роботі підприємства для досягнення основної 

стратегічної мети за допомогою чітко визначених функціональних 

обов’язків,  (2) зводить до мінімуму витрати пов’язані з виконанням одних та 

тих самих виробничих завдань різними відділами, (3) допомагає оперативно 

отримати необхідну інформацію, (4) спонукає до самостійних та творчих 

вчинків для досягнення стратегічних цілей підприємства та інше.  
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Рисунок 1.13 – Схема центрів фінансової відповідальності * 

*Джерело: авторська розробка 

 

Відомо, що важелем поліпшення фінансового стану будівельного 

підприємства є мотивація (стимулювання) персоналу. За допомогою цього 

інструменту відбувається стимулювання співробітників на прийняття 

самостійних, своєчасних, оперативних рішень. 

Бюджетний метод управління дозволяє мотивувати робітників підприємства, 

створювати внутрішні стимули, зменшуючи внутрішні ризики, які можуть 

виникнути з халатності співробітників [88, с. 43]. Якщо відображати всі 

витрати від неефективного управління за одним з його суб’єктів стає 

можливим прослідкувати за якістю виконанням усіх бізнес-процесів. Тобто, в 
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якості винагороди за прийняття своєчасного, оперативного виробничого 

рішення, яке допомогло отримати додатковий дохід, надавати грошові бонуси-

премії. А при неякісному виконанні своїх обов’язків, які спричинили 

додаткові витрати на підприємстві, будуть виникати штрафні санкції. 

Зрозуміло, що при виникненні бонус-премій грошова винагорода 

співробітника буде збільшуватись, а при виникненні штрафних санкцій 

грошова винагорода співробітника буде зменшуватись. Тобто, для отримання 

найбільшої грошової винагороди  співробітник буде вимушеним  самостійно 

оптимізувати свою діяльність та якісно виконувати свої обов’язки. Але 

потрібно відзначити, що пропонована структура стимулювання в правовому 

полі України має обмеження. Згідно Кодексу законів про працю України 

[111] статті 128 утримання з заробітної платні можуть здійснюватися лише в 

випадках які передбачені законодавством, а зменшення заробітної плати за 

рахунок штрафних санкцій не передбачені законодавством України. Тому на 

підприємствах України можливо для стимулювання працівників які повинні 

якісно, своєчасно, творчо  виконувати свою роботу розподілити заробітну 

платню на дві частину:  гарантована законодавством мінімальна заробітна 

плата;  система премій, надбавок та інших заохочувань (система заохочувань 

може бути пов’язана навіть із підвищенням кваліфікації  робітника). 

Організація стимулювання цілісного підрозділу можлива кількома методами:  

матеріальна винагорода цілісного підрозділу за результатами виконання 

проекту; збільшення фінансування підрозділів підприємства в випадку 

якісного, своєчасного, оперативного виконання проектів та досягнення 

запланованих результатів;  штрафні санкції (зниження в посаді, звільнення, 

позбавлення премії та інше). 

Для ефективної роботи кожного з підприємств необхідно використовувати 

системний підхід, тобто усвідомлення завдань / мети, які виникають перед 

кожним підприємством/підрозділом, допоможе підприємству уникнути  

фінансових втрат, а не виконання  поставлених  завдань (причому це 
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відноситься не тільки до фінансових завдань) може  спричинити  додаткові  

витрати і збитки, а також  сприяти виникненню кризового стану  

підприємства з перспективою  банкрутства. Проблеми, які можуть виникнути 

перед підприємством у випадку не виконання або ігнорування завдань та 

відображають внутрішні проблеми,  вказані в табл. додатку Л. 

Крім вище перерахованих санкцій (які можливо віднести до фінансових 

стимулів) можливо виділити не фінансові стимули, а саме:  при атестації 

співробітників ураховувати облікові результати від діяльності;  у випадку 

успішної реалізації проектів надавати керівникам підрозділів більше 

можливості  приймати рішення стосовно використання бюджетів, що 

використовуються при реалізації проектів;  створення системи укладання 

персональних договорів. Підписуючи договір кожен виконавець 

управлінського рівня бере на себе відповідальність в досягненні чітко 

визначених результатів діяльності.    

Потрібно відмітити, що в сучасному комерційному середовищу з 

урахуванням цифрового світу фінанси змінитись з урахуванням швидкості 

зміни володаря. Подібна думка висловлюється в роботі [301]. Крім того 

розглядається нове покоління сучасних інструментів планування та 

управління ефективністю. 

Таким чином, всі вище перераховані інструменти чітко вписуються в 

концепцію БОР яка характеризується зміною відповідальності управлінських 

органів за виконання бюджетів. Пропоновані інструменти дозволяють 

збільшити рівень децентралізації, створити умови до персональної 

відповідальності та визначається система стимулювання (мотивації) для 

ефективного виконання проектів. Потрібно відмітити, що на цей час 

інформаційно-аналітичне забезпечення починається розглядатись з позиції 

логістико-орієнтованого управління  [249], що дозволяє включити до 

аналітичного поля дослідження фінансову логістику та описувати 

бюджетування з позиції принципів логістики.  
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1.4 Висновки до розділу 1 

 

1 Проведені в першому розділі аналіз і систематизація моделей 

бюджетування дозволило порівняти їх за призначенням, визначити переваги 

та недоліки, надати авторський підхід при використанні БОР, до якого 

можливо віднести: організаційна структура – децентралізована; свобода  

прийняття рішень – в рамках бюджету; орієнтири підрозділів – результат. 

Запропоновано для забезпечення динамічного управління бюджетами 

підприємства використовувати матричний підхід. 

2 Обґрунтована схема операційного циклу підприємства, яку запропонував 

К.Маркс, та яка стала початковою точкою в цьому дослідженні. Ця схема 

спонукала розглядати рух матеріально-грошових потоків в двох напрямах:  

коли в процесі виробництва благ використовується одна певна технологія з 

одним і тим же набором устаткування; коли відбуваються турбулентні 

коливання на ринках. Доведено, що турбулентність виникає там, де 

швидкість споживання та виробництва не співпадають. Крім того, 

спираючись на схему операційного циклу підприємства, яка спонукає 

сприймати виробничий процес як не разовий проект, а довгостроковий 

виробничий проект. В цьому випадку можливо говорити про створення 

бюджету виробництва. Що в свою чергу є базою до створення інформаційно-

аналітичної системи забезпечення управління підприємством.  

3 Досліджено підхід переходу від традиційного бюджетування до 

бюджетування, орієнтованого на результат, в результаті чого відбувається 

зміна механізму контролю за виконанням бюджетів. Запропоновано зменити 

контроль на вищому рівні на внутрішній контроль, який здійснюється 

підрозділами підприємства. При цьому виникає персональна 

відповідальності виконавців завдань на підприємстві. 

4 Проведені в першому розділі аналіз і систематизація концептуальних 

підходів до визначення дефініції «БОР-управління» надали можливість 
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поглибити розуміння її суті та змісту. Так, під БОР-управління ефективною 

господарською діяльністю – це управління, яке використовує в якості 

інструменту процесно-орієнтоване бюджетування за принципом «точно за 

місцем і терміном» за підтримкою таких інструментів, як постійний 

моніторинг та прорахунок змін в діяльності на основі точкових обернених 

розрахунків, що дозволяє своєчасно планувати і впроваджувати єдино дієві 

організаційно-економічні заходи. 

5 Дослідження етапів формування ІАЗ БОР щодо прийняття управлінських 

рішень відносно БОР дозволило встановити, що до них повинно входити:  

цілепокладання,  аналіз обраних цілей та відповідних ним завдань, ціле 

орієнтований збір інформації, накопичення такої інформації та її верифікація,  

побудова моделей діяльності підприємства у внутрішньому та зовнішньому 

середовищах, планування та реалізація модельних експериментів,  

прогнозування розвитку подій в середовищах підприємства за результатами 

модельних експериментів, формування рекомендацій, аналіз 

платоспроможності (ліквідності) будівельного підприємства. 

6 Процес бюджетування вимагає постійного контролю за виконанням 

бюджетів, тому в роботі отримав розгляд підхід до створення   організаційно-

управлінського механізму, який дозволяє відстежувати виконання бюджетів 

протягом року, тобто відстежувати рух витрат за кожним з бюджетів. До 

складу такого механізму запропоновано віднести три складові: технології 

організації взаємодії у просторі «центри доходів / центри витрат»  

підприємства;  управлінський облік;  мотивація (стимулювання). 

 

 



 81 

РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

2.1 Дослідження складових, що впливають на формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування будівельного 

підприємства 

 

Традиційно базисом  в управлінні процесом бюджетування будівельного 

підприємства виступає чітко визначене інформаційно-аналітичне 

забезпечення. Важливішим аспектом забезпечення економічної 

обґрунтованості управлінських рішень виступає зміст, якість, склад, а також 

актуальність інформаційних ресурсів. Перераховані елементи, їх 

наповненість формують підґрунтя для прийняття правильних та своєчасних 

управлінських рішень [167, с. 36 ]. Для  наочного відображення суті 

дисертаційної роботи була створена схема ІАЗ БОР в системі управління 

бюджетуванням будівельного підприємства (рис. 2.1). 

До основних напрямів дослідження потрібно віднести взаємозв’язок, який 

виникає між складовими ІАЗ, а саме: інфраструктура, діяльність, процес, 

продукт (товар), які забезпечують цілісність та замкненість системи.  

До основних принципів ІАЗ системи управління результатами діяльності слід 

віднести: принцип структурованості; принцип якості; принцип системності; 

принцип своєчасності; принцип гнучкості; принцип інтеграційної обробки; 

принцип методичної єдності; принцип оперативності [167, с. 38]. 

Перераховані принципи враховують специфіку функціювання інформаційно-

аналітичного забезпечення для створення сприятливих умов ефективного 

управління результатами діяльності підприємства. 

У зв’язку з тим, що однією зі складових ІАЗ є інформація, потрібно 

проаналізувати види перешкод (які можливо назвати бар’єрами), які можуть 
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виникнути в результаті діяльності підприємства, як на внутрішньому так і на 

зовнішньому рівнях. Схематично види інформаційних бар’єрів, які можуть 

виникати в процесі будівництва,  відображені на рис. 2.2. Наведений підхід 

до класифікації видів інформаційних бар’єрів може допомогти у вивченні 

оточення інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування 

будівельного підприємства на основі БОР. Крім того, потрібно дослідити  

місце та роль інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

бюджетуванням в системі управління будівельним підприємством (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.1 – Схема ІАЗ БОР в системі управління бюджетуванням                        

будівельного підприємства   

* Джерело: авторська розробка 
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Часовий (історичний)

Мовний

Економічний

Технічний

Термонологічний

Бюрократичний

Режимний

Ідеологічний

Державно-політичний

Відділення джерела  інформації від аналітика в часовому просторі може 

створювати перешкоди в отриманні достовірної, повної інформації

Відсутність або не достатнє знання мови  заважає своєчасної освоєнню 

новітньої технології, створює перешкоди до впровадження в виробничий 

процес сучасної техніки

Недостатність, відсутність або дефіцит ресурсів створює перешкоди  до 

реалізації проекту

Технічна не спроможність підтримувати інформаційні процеси які 

спрямовані на оптимізацію

Відсутність єдиного сприйняття одних і тих же термінів

Система політичного, економічного та соціального управління, яка 

уповільнює реагування на зміни в економіці та в системі управління при 

прийняті оперативних рішень  управлінським персоналом 

Доступ до інформації, яка засекречена, має обмежене коло користувачі 

Може виникнути в результаті конфлікту між управлінським персоналом 

підрозділів, в результаті того, що обрані різні управлінські стратегії для 

досягнення однієї мети

Можуть виникнути в результаті зміни державної політики відносно ведення 

документарного процесу
 

Рисунок 2.2 – Види інформаційних бар’єрів, які  можуть виникати в процесі реалізації проекту будівництва * 

* Джерело: створено автором з використанням   матеріалу [44, с. 86] 
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Рисунок 2.3 –  Місце та роль інформаційно-аналітичного забезпечення управління бюджетуванням в системі управління  

                         будівельним підприємством*  

* Джерело: авторська розробка  
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В систему інформаційно-аналітичного забезпечення потрібно включити пакет 

внутрішньо-нормативних документів (нормативно-довідкової інформації), які 

регламентують функціональні процеси і системно забезпечують управління 

обліковим процесом підприємства. Подібної думки притримується [151, с. 20] 

та стверджує, що в інформаційно-аналітичний пакет повинні входити 

обґрунтовані методики щодо організації процесу обліку. Це матеріали, які 

об’єднують методичні вказівки з фінансового обліку та управлінського обліку, 

методики про порядок проведення аналітичної роботи і здійсненню контролю 

за дотриманням нормативно-правової бази. 

Цілісний, змістовно погоджений комплекс внутрішньої документації 

будівельного підприємства забезпечує дієву на практиці, обґрунтовану для 

конкретних умов діяльності підприємства раціональну систему управління 

процесом обліку.  

Не можна не погодитися з Шкромидою В.В., який стверджує, що на цей час 

для аналізу і оцінки результатів діяльності будь-якого підприємства «не існує 

єдиного нормативного документу, що поширюється на всіх юридичних осіб, 

створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх 

організаційно-правових форм і форм власності» [179, с. 85]. З урахуванням 

цього аспекту, кожне підприємство створює власні методичні рекомендації-

вимоги з приводу проведення  методики аналізу діяльності підприємства.  

Склад рекомендованих показників для проведення аналізу управлінський 

персонал визначає самостійно. Однією зі складових переліку показників, на 

які управлінський персонал повинен звернути увагу, це фінансові показники.  

Згодна з цим твердженням, лише  вважаю,  що у зв’язку з тим, що 

підприємства різних галузей мають свою специфіку, то говорити про єдиний 

нормативний документ, що поширюється на процес проведення аналізу на 

базі документації всіх підприємств, незалежно від їх організаційно-правових 

форм і форм власності, не вірно. Скоріше, потрібно говорити про створення 

«скелету» методичних рекомендацій-вимог на державному рівні з приводу  

методики аналізу діяльності підприємства, тобто управлінський персонал 
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самостійно обере з пропонованого переліку методику аналізу з урахуванням 

специфіки виробництва. 

Фінансові показники традиційно відображає бухгалтерська документація. 

Треба відзначити той факт, що практично весь аналіз, що проводиться на 

основі бухгалтерської документації, яка має законодавчо закріплене 

нормативне оформлення з чітко поставленими термінами її заповнення, є 

статичним. Виробничі ж процеси мають динамічний характер. Тому виникає 

думка про розподіл завдань управління фінансовими потоками за ознакою їх 

статичності або динамічності. 

Відомо, статичні методи засновані на обліково-аналітичній оцінці діяльності 

підприємства, а динамічні методи базуються на дисконтованих оцінках 

результатів і витрат діяльності підприємства [98, с. 39]. Проте з такого 

визначення не зрозуміло, які саме завдання, пов'язані з розрахунком 

фінансових показників, відноситимуться до динаміки, а які до статики. 

Причина криється в тому, що аналіз і відповідні оцінки проводяться на 

підставі бухгалтерської документації, яка має різний період оформлення. 

Організація ефективного управління діяльністю підприємства вимагає 

чіткого визначення кола завдань з цілком певними, мінімально можливими 

термінами їх рішення (це може бути і раз на тиждень, і раз/два в день) – 

завдання динамічні. 

Як  вважає автор [179, с. 89] «для забезпечення порівнюваності аналітичної 

інформації потрібно керуватися сталими інформаційними маркерами та 

ключовими точками інформаційного потоку, методика визначення яких має 

бути адаптована до сучасних форм джерел фінансової інформації, а їх 

змістове навантаження відповідати змісту показників, що були розраховані в 

попередніх звітних періодах. Саме через це розробка внутрішнього 

положення про здійснення аналізу господарської діяльності є важливим 

елементом організації і впорядкування аналітичної роботи на підприємстві, 

який забезпечує ефективне виконання функції управління й одночасно є 

невід’ємною його складовою».  
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Вище наведені міркування спонукали створення рис. 2.4, на якому зображено 

розподіл завдань управління фінансовими потоками підприємства в системі 

БОР  за ознакою "статика / динаміка". 
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Рисунок 2.4 – Розподіл фінансових задач на статичні та динамічні* 

*Джерело: авторська розробка 

 

З урахуванням вище наведеної точки зору, говорячи про БОР, в основі якого 

лежать результати діяльності, потрібно сформувати систематизований 

перелік інформаційних показників-маркерів за областями створення 

нормативного забезпечення (див. рис. 2.5 [179, с. 91-92]). 

Для підсилення конкурентних переваг БОР потрібно використати економічні 

особливості такої дефініції як логістика. Що стосується визначення сутності 

дефініції логістика вже існують роботи присвячені цієї проблемі, наприклад  

[32; 41; 86; 104; 107; 142; 183; 186; 204; 238; 241; 270; 280] (див. додатку Е табл. 

Е.2). В результаті симбіозу логістики та бюджетування виникає новий 

недосліджений напрямок. Традиційно цей симбіоз в економіці називають 

логістичне бюджетування. Але більш точною має бути назва – бюджетування 

на мові логістики або логістико-мовне бюджетування.  
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Рисунок 2.5 – Систематизований перелік інформаційних розрахункових  показників-маркерів за областями створення  

                          нормативного забезпечення * 

*Джерело: створено на основі роботи [179, с. 91-92]
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Ретельне дослідження питання визначення симбіозу логістики та бюджетування 

дозволило прийти до наступного результату. Традиційно, дослідники 

звертаються до назви логістичне бюджетування. Вважаю, що це визначення 

повністю не охоплює сутність нового процесу в дослідженні симбіозу логістики 

та бюджетування. Скоріше, потрібно говорити про можливість проведення 

досліджень (опис) на МОВІ іншої економічної категорії. Традиційно під мовою 

розуміється засіб спілкування, мислетворення, інтелектуального та естетичного 

освоєння світу, нагромадження і збереження людського досвіду. Як відомо, 

формою існування мови є мовлення –  конкретний, практичний вияв мови, 

„мова в дії". Тобто, якщо говоримо про використання в бюджетуванні 

логістики, ми говоримо про розгляд бюджетування (або його опис) з позиції 

основних тверджень, які притаманні  логістиці (принципів, методик та інше) 

при аналізі,  контролі, управлінні  бюджетами. Тому цей підхід більш 

коректніше назвати «логістико-мовне бюджетування» або «бюджетування на 

мові логістики».  

Саме бюджетування створене на мові логістики допомагає створенню 

самоналагоджувальної системи бізнесу, яка здатна оптимізувати усі 

господарські процеси, своєчасно виявляти відхилення фактичних показників від 

планових та дозволяє розробити комплекс заходів щодо попередження або 

ліквідації можливих збитків.  

Як вже відзначалось, в економіці кооперація бюджетування та логістики 

отримала назву логістичне бюджетування. Так в роботі [174, с. 127] 

стверджується, що «логістичне бюджетування сприяє створенню 

самоналагоджувальної системи бізнесу, здатної оптимізувати господарські 

процеси, своєчасно виявляти відхилення, що виникають, і розробляти заходи 

щодо їхньої ліквідації… основним завданням логістичного бюджетування [174, 

с. 123] є забезпечення найліпших умов неперервності виробничо-господарської 

діяльності підприємства, що дає можливість вивільнити надлишки фінансових 

ресурсів і спрямувати їх на подальший  розвиток шляхом додаткових 

інвестицій. Звідси зрозуміло, що організація логістичного бюджетування 
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передбачає вдосконалення структури системи управління, регламентування 

бюджетного процесу логістичної системи та автоматизацію системи 

бюджетування...». 

Потрібно відзначити, що, як будь-який інструмент управління, бюджетування, 

яке описане на мові логістики, має свої переваги та недоліки, усвідомлення яких 

безпосередньо визначає ефективність впровадження бюджетування на будь-

якому підприємстві (додаток Ж табл.  Ж.2 створена з використанням матеріалу 

[29; 28; 61, с. 43;  40; 63; 94; 122; 169; 120; 188; 275 та інших ]). 

Розглядаючи сутність бюджетування створеного на мові логістики потрібно 

також звернути увагу на його функціональну структуру (рис. 2.6) [228], яку 

можливо поділити на чотири категорії і розташувати їх у визначеній ієрархії. В 

основі ієрархії лежить розподіл усіх елементів бюджетування, заснованого на 

принципах логістики, від нижчих елементів (первинних, базових) до вищих.. 
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Рисунок 2.6 – Функціональна структура бюджетування, заснованого на мові  

                         логістики * 

*Джерело:  авторська розробка [136, с. 66] 
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Базою функціональної структури бюджетування створеного на принципах 

логістики є система трансакцій, яка визначає взаємовідносини між 

підрозділами, бюджетами та фінансовою структурою. 

На рівні регіонального та адміністративного аналізу управлінці використовують 

інформацію в тактичних цілях, яка дозволяє визначити можливі співвідношення 

ринків (збуту та постачання), прогнозуванні (моделюванні) фінансові та 

операційні показники. Стратегічний рівень бюджетування визначає стратегію 

менеджменту, пов’язане зі стратегічним (або адміністративним) плануванням, а 

також забезпечує оптимальні можливості для успішної виробничо-постачально-

збутової діяльності по залученню необхідних фінансових коштів для 

досягнення максимально можливого прибутку. Потрібно відзначити, що до 

основних завдань бюджетування створеного на мові логістики, на основі 

використання матеріалу [166], можливо віднести наступні види завдань: 

створення інтегральної системи оперативного контролю і регулювання 

виконання бюджетних показників; автоматизація тривіальних завдань і 

використання інформаційно-комп'ютерної підтримки для вирішення більш 

складних завдань, пов'язаних, наприклад, з оптимізацією планованих 

показників; маркетингові завдання; формування оптимальних фінансових 

потоків; планування та управління  потоками.   

Але в сучасних економічних умовах доречно було би виділити ще кілька 

задач логістико-мовного бюджетування – синхронізація цілей (повинна 

реалізовуватись на рівні відділів/підрозділів підприємства та на рівні всього 

підприємства) та персональна відповідальність співробітників/відділів 

підприємства (мотивує та стимулює співробітників/відділи до самостійної 

організації праці за допомогою пошуку альтернативних варіантів рішення 

отриманих виробничих завдань для досягнення стратегічних цілей з 

мінімальними втратами та за мінімальний проміжок часу).  

Що стосується функцій бюджетування, створеного на мові логістики, то 

автор праці [166] пропонує об’єднати в два види: координаційні та 

оперативні. При цьому координаційна функція бюджетування, створеного на 
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мові логістики, спрямована на створення єдиної системи матеріальних, 

фінансових та інформаційних потоків, заснованої на законах логістики, з 

метою підвищення показників бюджетної ефективності та 

конкурентоспроможності підприємства, та вона реалізується на етапі 

складання і узгодження бюджетів. Оперативні функції реалізуються на етапі 

перевірки виконання бюджетів. Потрібно звернути увагу на відмінності [166] 

оперативних функцій від оперативного контролю, застосовуваного на 

практиці. Відмінність полягає в тому, що дозволяє своєчасно встановити 

відхилення від бюджетних показників та прийняти низку оперативних 

заходів по відновленню рівноваги, а також управляти щодо попередження, 

прогнозуючи можливі відхилення.  

З урахуванням матеріалу вище наведеного можливо стверджувати, що 

бюджетування,  яке сформоване на мові логістики, є дієвим інструментом 

управління фінансами підприємства. Рух фінансів відображають фінансові 

потоки (які в свою чергу потребують створення єдиного підходу до їх 

сприйняття (перелік визначення дефініції фінансові потоки наведено в 

додатку Е табл. Е.1). Економічна категорія, яка вивчає систему управління, 

планування і контролю над фінансовими потоками є фінансова логістика 

(перелік визначення дефініції фінансова логістика наведено в додатку Д табл. 

Д.5). За допомогою фінансової логістики можливо забезпечити своєчасність 

та ефективність фінансових  взаємовідносин, взаєморозрахунків з 

партнерами, клієнтами, державними органами, інвесторами, кредиторами та 

власниками, то вона потребує детальнішого розгляду. Слід особливо 

відзначити, що поняття «фінансові потоки в логістиці» та «фінансова 

логістика» несуть різне змістовне навантаження (подібної думки 

притримується автор публікації [145]).   

 Одна з актуальних проблем фінансової логістики  – відсутність достатньо 

повного і бездоганно обґрунтованого переліку завдань, який може виступати 

як «скелет» для організації всієї діяльності по управлінню фінансовими 

потоками підприємства. Аналіз публікацій показав,  що існують роботи, в 
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яких запропоновано перелік задач фінансової логістики [20; 123; 144; 145; 

160; 161; 176]. Потрібно відзначити, що отримання висновків при розгляді 

сутності задач фінансової логістики буде помилковим,  якщо не розглядати 

вплив особливостей на дефініцію фінансова логістика таких економічних 

категорій як логістика, менеджмент та маркетинг одночасно, в єдиному 

підході, як єдиної системи управління будівельним підприємством. 

Дослідження цього моменту були викладені автором дисертації у власній 

роботі  більш детальніше [227].  

В роботі [118] була відображена спроба класифікації завдань, що 

вирішуються фінансовою логістикою на макроекономічному рівні. При 

цьому стверджується, що: «...Основні завдання фінансової логістики 

полягають у відстеженні інтенсивності та адресності інвестиційних і 

кредитних потоків капіталу, оцінці ризиків і ефективності вкладень, аналізі 

регіональних і пооб’єктних (кого фінансувати та чому) смаків вкладників 

капіталу, прогнозуванні витрат і вигід досягнення взаємних цілей між 

постачальниками і реципієнтами ресурсів» [118, с. 30]. 

У ряді робіт [7; 43; 154; 216; 217], завдання фінансової логістики 

розглядаються як супутні, такі, що враховують організацію фінансових 

потоків, які супроводжують матеріально-речові потоки, що виникають в 

логістичних циклах виробництва благ. 

Відомо, що принципи логістики фінансів є вихідними положеннями, на 

підставі яких здійснюється рух фінансових потоків. Тому без чіткого 

визначення принципів, які дозволяють відшкодовувати невизначеність 

факторів зовнішнього  та внутрішнього середовища, не можливо розглядати 

сутність фінансової логістики. Найбільш вичерпний перелік принципів 

фінансової логістики наведено в роботі [248, с. 19-20] (додаток Ж табл.  Ж.1) 

та в роботі [144].  Потрібно відзначити, що в процесі дослідження найбільше 

уваги було приділено таким принципам фінансової логістики, як принципи 

системності, синергічності, оптимальності, динамічності, ієрархії, 



 94 

ініціативності, гнучкості, надійності, формалізації, конструктивності, 

комплексності, конкретності, науковості та комп’ютеризації. 

Доцільно зауважити, що на цей час актуальним питанням стає не тільки 

логістика в чистому вигляді, тобто доставка товару від виробника до 

споживача з мінімальними трансакційними витратами, а також питання 

пов’язані з поверненням  деяких зворотних потоків (наприклад, тари). Над 

цією проблемою працюють різні закордонні економісти і в різних галузях. 

Результати цих досліджень опубліковані як в статтях  [320; 318; 317; 292; 

284; 295; 284; 285; 283; 293; 305 та інші], так і в дисертаціях [307]. Що 

стосується можливостей використання реверсивної логістики в будівництві, 

то вже існують дослідження в цьому напрямку, наприклад робота WM 

Shakantu (Департамент будівництва економіки та управління Університету 

Кейп), M Muya (Департамент цивільного та екологічної інженерії, 

Університет Замбії), JE Tookey (школа архітектурного та природного 

навколишнього середовища, Університет Глазго Каледонія), PA Bowen 

(Департамент будівництва економіки та управління Університету Кейп) [323]  

відзначає, що зворотна логістика використовує різні методи, щоб дати 

простір для резервного навантаження готової продукції, комплектувальних 

виробів, відходів і упаковки багаторазового використання від споживачів до 

виробників. 

У традиційній логістиці "фінансові потоки" зазвичай пов'язують з процесом 

руху фінансових ресурсів, який супроводжує рух матеріально-речових 

ресурсів (питанням сутності дефініції фінансові потоки займались, 

наприклад: [5; 12; 13; 266 та інші]). З урахуванням вище наведених 

досліджень та міркувань можливо зробити висновок, що класифікація 

завдань фінансової логістики повинна враховувати, окрім особливостей 

логістики, також вплив фінансового маркетингу і фінансового менеджменту. 

Завдання, що вирішуються фінансовою логістикою, на виникнення яких 

вплинула зв'язка менеджменту, маркетингу і логістики із стратегічними 

цілями підприємства, доцільно розподілити по ступеню їх важливості для 
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вирішення головної мети підприємства. Тому всі завдання слід розбити на 

три групи: головні (або глобальні), загальні і приватні [220; 125, с.122-127]. 

До головного (глобального) оптимізаційного завдання фінансової логістики 

слід віднести управління фінансовими потоками з метою збільшення вартості 

капіталу підприємства. Рішення цієї задачі направлено на адаптацію 

(розробку системи компромісів) і поліпшення динаміки фінансових взаємин 

між підприємством і його кредиторами і/або дебіторами для отримання 

взаємовигідних результатів і підвищення прибутковості підприємства. При 

цьому також відшукуються відповіді на ряд питань: визначити 

кредитоспроможність підприємства і величину вартості застави при 

здійсненні кредитних операцій; виявити реальну вартість майна при 

проведенні страхових операцій; визначити поточну ринкову вартість 

підприємства у разі його часткового або повного продажу або покупки та 

інше. 

Глобальне завдання тісно пов'язане із загальними завданнями, які 

характеризують основні напрями стратегії підприємства: 

– фінансове планування, прогнозування, бюджетування і оцінка діяльності 

підприємства будівельної галузі (завдяки рішенню приватних завдань по цій 

складовій, підприємство може отримати інформацію про 

конкурентоспроможність проекту, що розробляється, оцінити фінансовий 

стан і перспективи розвитку бізнесу, скласти прогноз відносно динаміки його 

розвитку, допоможе керівництву діяти в кризових і/або невизначених умовах 

розвитку деяких економічних показників: зміни попиту на товар, ціни, 

розвиток взаємин з партнерами та інше ); 

– вивчення фінансового ринку (рішення приватної задачі дозволить вивчити 

формування і регулювання вільних залишків на валютних і бюджетних 

рахунках, що дозволить отримати додатковий прибуток); 

– управління фінансовим капіталом і інвестиціями (рішення приватних 

завдань дозволить ефективніше управляти власним і позиковим капіталами, 

що дозволить не тільки зберегти власний капітал, але і примножити його); 
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– координація оперативного (поточного) управління матеріальними, 

фінансовими і інформаційними потоками в процесі реалізації будівельного 

проекту (однією з вимог, які пред'являються логістикою для підвищення 

ефективності роботи підприємства будівельної галузі, є створення гнучкої 

системи адміністрування, що повинне дозволити налагодити ефективну 

взаємодію між відділами з чітким розподілом відповідальності і обов'язків). 

Варто відзначити той факт, що вирішення лише одного блоку завдань не 

дозволить повністю вирішити глобальну задачу, тому потрібно застосувати 

комплексний підхід до вирішення завдань. 

Класифікація завдань фінансової логістики по ступеню їх важливості 

приведена на рис.2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Класифікація  завдань  для управління фінансовими потоками у  

                        БОР на мові логістики за ступенем важливості * 

*Джерела: авторська розробка 



 97 

Дослідження переліку задач фінансової логістики спонукають сформулювати 

і функції фінансової логістики,  які досі не визначені. Над проблемою 

визначення функцій фінансової логістики працював, наприклад [246, с. 44-

45].  

Після визначення задач, які ставляться перед фінансовою логістикою,  

потрібно сформувати функції фінансової логістики (див. рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Функції фінансової логістики * 

*Джерела: створено з урахуванням матеріалу [246] 

 

Усі функції фінансової логістики можливо поділити на базові та 

моніторингово-аналізуючі. 

Базові функції фінансової логістики сприяють оптимізації руху грошових 

потоків і направлені на забезпечення фінансової рівноваги підприємства 

(фірми) та вони передбачають: 

1 Управління фінансовим капіталом (ця функція забезпечує управління 

ліквідністю і платоспроможністю підприємства (фірми), нерозподіленим 

прибутком, кредитами та позикою, управління кредиторською 

заборгованістю, фінансовим лізингом, управління іншими джерелами 

фінансування). 

2 Управління інвестиціями (передбачає вибір інвестиційних проектів, схем 

фінансування та інше). 



 98 

3 Управління валютними та бюджетними рахунками (формування і 

регулювання вільних залишків на  валютних і бюджетних рахунках з метою 

отримання додаткового прибутку від операцій на фінансовому ринку із 

застосуванням високодохідних фінансових інструментів). 

Моніторингово-аналізуючі функції направлені на оцінку стану грошових 

потоків підприємства, визначення  проблем та причин  руху грошових 

потоків, розроблення заходів щодо їх усунення, підготовку та проведення 

фінансового обліку, контролю та аудиту, оцінювання рівня ризиків,  

створення алгоритму руху потоків грошових коштів та інше. 

Забезпечуючи функції, направлені на забезпечення безперервності роботи, 

отримання оперативної інформації, мінімізації витрат через створення єдиної 

доступної системи документообігу, чіткого розподілення робочих функцій та 

інше. До цієї категорії функцій належать координаційно-оперативна функція, 

стимулююча (мотиваційна) та управління страхуванням фінансових потоків. 

Координаційно-оперативна функція направлена на створення чіткого 

розподілу обов'язків і відповідальності між структурними підрозділами, що 

сприяє створенню налагодженої системи управління  звітністю між 

відділами, гнучкої системи логістичного адміністрування. Вона сприяє 

забезпеченню руху грошових коштів, підготовку різних документів, 

визначенню форми розрахунків, підготовку та ведення операцій пов’язаних з 

працівниками підприємства (фірми), управління процедурами замовлень та 

інше. 

Стимулююча (мотиваційна) функція пов’язана зі створенням такого 

середовища, при якому працівник творчо та продуктивно реалізує покладені 

на нього обов’язки згідно посадової інструкції з певною користю не тільки 

для підприємства (фірми), але в першу чергу і для самого працівника 

(отримання премій-бонусів). 

Функція управління страхування фінансових потоків пов’язана, згідно з  [97; 

279],  зі  страхуванням перерв в бізнесі, будівельно-монтажних ризиків, 

інвестицій, фінансових ризиків, кредитів та інше. 
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Усі задачі і функції фінансової логістики пов’язані між собою і для 

ефективної роботи підприємства (фірми) повинні виконуватись усі 

одночасно, а не відокремлено одна від одної. 

Після проведеного дослідження, з урахуванням сучасних особливостей 

сутності фінансів та логістики під фінансовою  логістикою  будемо розуміти  

науку, що вивчає  цілеспрямований  рух грошових потоків для  забезпечення 

матеріальних  потоків фінансовими ресурсами  у необхідній кількості, в 

строго обумовлені  терміни, із застосуванням найбільш ефективного джерела 

фінансування. 

Проведене дослідження дозволило сформувати схематично інформаційно-

аналітичне забезпечення бюджетування в системі управління будівельним 

підприємством; розглянути види інформаційних бар’єрів, які  можуть 

виникати в процесі реалізації проекту будівництва. Визначення видів 

інформаційних бар’єрів спонукало до пошуку нових способів посилення 

конкурентних переваг бюджетування, який базується на  методичному підході, 

який притаманний  теорії логістики, як теорії управління потоками. Крім 

того, у зв’язку з тим, що бюджетування виступає дієвим інструментом 

управління фінансами підприємства, а системою управління, плануванням і 

контролю над фінансовими потоками виступає фінансова логістика виникла 

необхідність ретельного перегляду завдань, які вирішує фінансова логістика. 

Отримані результати дослідження дозволили сформувати розуміння, що 

процес управління БОР  в своїй діяльності повинен дієти за принципом 

«точно в строк і саме де необхідно». Для реалізації цього принципу потрібно 

здійснювати постійний моніторинг господарської діяльності. 

 

2.2 Інформаційно-аналітична модель ресурсним забезпеченням бюджету 

будівельного підприємства 

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення БОР (ІАЗ БОР) повинне відповідати 

умові ефективної «праці» на кінцеву мету БОР, яке по-перш за все повинне 
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забезпечувати досягнення ефективної діяльності суб’єкту господарювання. 

Кінцевим показником ефективності ІАЗ БОР може бути як ефективність БОР, 

так і ефективність господарської діяльності. 

Удосконалення і водночас управління ефективністю – одна з центральних 

проблем будь-якої господарської діяльності в умовах суттєвої обмеженості 

ресурсів [245, с. 9]. Як стверджував відомий американський економіст Пол 

Хейне, ефективність - це "… гідність, що найбільш послідовно звеличена 

економістами", яка "… неминуче є оцінною категорією …і завжди зв’язана з 

відношенням цінності результату до цінності витрат" [268, с. 169-170]. Щоб 

вдало керувати цим відношенням цінностей доцільно, як доводить практика 

управління господарською діяльністю, використовувати бюджетування 

(бюджет  – це грошове вираження збалансованого 

розпису доходів і видатків суб’єкту господарювання на протязі певного 

періоду часу) [276, с. 11]. Між тим, на багатьох підприємствах готові 

відмовитися від «класичного» бюджетування як управлінської технології 

(або інструменту) і замінити альтернативним управлінням [269, с. 21]. 

Однією з них стало процесно-орієнтоване бюджетування господарської 

діяльності [253]. В подальшому з’явилося так зване «бюджетування, що 

орієнтоване на результат» (БОР), яке уявляє із себе систему організації 

бюджетного процесу і управління, за умов якої планування витрат  постійно 

проводиться у безпосередньому зв’язку із досягнутими результатами [159, с. 

23] (що знаходиться у руслі концепції контролінгу [267]). Вище вже 

відзначалося, що спочатку технологія БОР розроблялася для державного 

(муніципального ) управління [168, с. 2]. З часом, практика управління 

бізнесом сформувала нагальну потребу пристосувати БОР для власних цілей. 

З цієї причини дослідження питань бюджетного управління бізнесом, 

орієнтованого на результат,  вбачається і досі актуальним.  

До більш-менш ґрунтовного вивчення можливостей використання БОР в 

управлінні ефективністю господарської діяльності можна віднести згадувану 

і поки що єдину ґрунтовну публікацію співробітників групи компаній 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гроші
https://uk.wikipedia.org/wiki/Доход
https://uk.wikipedia.org/wiki/Видатки
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«ІНТАЛЕВ» [258]. Її автори наголошують, що БОР інтегрує управління 

економічністю та результативністю. Управління першим здійснюється через 

бюджети, другим – через цільову воронку. До речі, група компаній 

«ІНТАЛЕВ» здобула ексклюзивне право на використання мовного товарного 

знаку «Цільова воронка» (англ. «Target Funnel»), яка є факторною моделлю 

діяльності компанії, що поєднує послідовно цілеспрямовані драйвери 

(щоденні дії співробітників) із найвищим інтегральним результатом 

(стратегічною ціллю бізнесу, запланованим фінансовим результатом) [258, 

с.93–95]. Власне, тому, як реально побудувати «цільову воронку» з метою 

подальшого використання для управління ефективністю конкретної 

господарської діяльності, і присвячено роботу [258]. Між тим, необхідно 

звернути увагу на певну необґрунтованість визначення ефективності як 

добутку двох величин – економічності та результативності (вводиться 

мовчки як аксіома). Наслідки такого припущення на результативність самого 

БОР-управління не досліджувались, що може суттєво погіршити очікувані 

від нього можливості. Крім того, не зовсім ясно в яких одиницях повинні 

визначатися результати дій співробітників, що закріплюються у «цільовій 

воронці». Тому пошук альтернативного (наприклад, системного) підходу до 

БОР-управління, в межах якого були б відповіді на наведені зауваження, а 

також  покращена його дієвість, є вкрай необхідним. 

Як вже вище зазначалось, над питанням визначення та сутності бюджету 

працювало багато економістів-науковців ([95; 121; 110; 251 та інші]). З усіх 

робіт виділяється робота [63],  в якій автор, на основі вивчення вітчизняних і 

зарубіжних джерел, виявив сучасні уявлення про процес бюджетування, 

розкриває його сутність, роль і зміст. Також в статті розкривається 

характеристика бюджету підприємства як економічної категорії. Крім того, 

потрібно звернути увагу на роботу [258, с. 9] в якій автор доводить, що 

бюджетування розраховує фінансовий результат, але не управляє його 

створенням. Для управління створенням фінансовим результатом потрібно 

створення системи БОР (бюджет, орієнтований на результат). Ця система 
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управління дозволяє створити витрати бюджетів цілеорієнтованими, завдяки 

зв’язку традиційного бюджетного управління з управлінням по цілям.  

Розглядаючи сутність бюджетування, орієнтованого на результат, потрібно 

чітко мати уявлення про таку дефініцію, як «господарська діяльність». У 

пункті 1 статті 3 Господарського кодексу України наголошується, що «... під 

господарською діяльністю ... розуміється діяльність суб'єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг 

вартісного характеру, що мають цінову визначеність» [50]. Таке тлумачення 

поняття «господарська діяльність» має чітко визначену ринкову 

спрямованість, тому доречно було б говорити про економічну (або 

господарську-економічну) діяльність, яка завжди спрямована на досягнення 

найліпшого результату при мінімальному використанні необхідних для цього 

ресурсних витрат. Тут, фактично, з’являється і необхідність, і можливість 

скористатися замість бінарного тринітарним підходом до системного аналізу 

цієї діяльності [19; 247]. Семантична формула системної тріади, яка є 

змістовною структурою і формує цілісне (холістичне) уявлення про 

господарську діяльність, повинна мати вигляд, як на рис. 2.9. 

Діяльність

Ресурси Результат
 

Рисунок 2.9– Семантична формула системної тріади 

*Джерело:  [236] 

 

Синтезуючу, об’єднуючу роль перелічених факторів може брати на себе, як 

мета-ціль, очікуваний ефект у споживача – задоволення потреби або 

усунення нужди – своєрідна «сила тяжіння», яка формує всю господарську 

діяльність і всі події у її «вартісному просторі» (див. рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Події у вартісному просторі господарської діяльності 

*Джерело: [236] 

 

Якщо споживчий ефект – це результат господарської діяльності, то 

ефективність – це дієвість її здатності створювати такий ефект. В якості 

системної тріади ефективності господарської діяльності можуть виступати 

такі властивості, як : 

 Рз – результативність (здатність давати потрібний результат – мінову 

вартість у грошовому вимірі); 

 Рс – ресурсомісткість (здатність забезпечувати оптимальні витрати 

ресурсів у грошовому вимірі); 

 Оп – оперативність (здатність витрачати мінімально необхідну 

кількість часу).  

Тобто, показник ефективності господарської діяльності Пеф повинен 

визначатися як функція показників результативності Прз, ресурсомісткості 

Прс і оперативності Поп, а саме  ПопПрс,Прз,fПеф  ; тут всі величини 

повинні вимірюватися у відносних невід’ємних одиницях. 

Визначатися перелічені показники можуть наступним чином 

Ц

Ц
Прз

ПЛ

Ф ,     (2.1) 

В

В
Прс

Ф

ПЛ ,     (2.2) 

Ч

Ч
Поп

Ф

ПЛ ,     (2.3) 
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де ЦФ
, Ц ПЛ

 – фактична і планова ціна продажу (у грошових одиницях)  

виробленої в процесі господарської діяльності споживчої вартості 

відповідно; ВПЛ , ВФ – заплановані і фактичні витрати ресурсів (у грошових 

одиницях) на виробництво споживчої вартості відповідно; Ч ПЛ , Ч Ф  – 

плановий і фактичний час досягнення результату відповідно. 

На підставі системної тріади «результативність-ресурсомісткість-

оперативність», в котрій всі елементи рівнозначні та незалежні, доцільно 

створити ортогональну (декартову) систему координат, в межах якої можна 

запропонувати векторну модель відносного показника ефективності 

господарської діяльності (див. рис. 2.11) [219]. 

1

1

1

показник
результатив-

ності

показник 
оператив-

ності

показаник
ресурсо-
місткост-

кості

вектор 
ефективності 

діяльності

 

Рисунок 2.11 – Модель вектора ефективності господарської діяльності* 

*Джерело: [219, с. 216] 

 

Позитивом такої моделі є її лінійність, тобто результуючий вектор 

ефективності є лінійною комбінацією показників-векторів. Між тим, особі, 

яка приймає управлінські рішення, (ОПР) завжди зручніше користуватися 

скалярними (замість векторних) величинами. В якості такої тут буде 

затребуваним модуль (довжина) вектору ефективності 

 

             ПопПрсПрзПеф
222

1
 .        (2.4) 
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Альтернативою розглянутій може бути і нелінійна модель у вигляді добутку 

 

    ПопПрсПрзПеф 
2

.        (2.5) 

 

Скалярний показник ефективності у вигляді виразу (2.2) можна 

інтерпретувати як об’єм прямокутного паралелепіпеду, гранями якого є 

показники Прз, Прс і Поп. 

Якщо скористатися полярною системою координат (див. рис. 2.12), то 

показник ефективності буде інтерпретуватися як площа S трикутника АВС.  

Вісь Прз

Вісь Прс
Вісь Поп

1

1

1

А

В
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0

 

Рисунок 2.12 – Модель вектора ефективності в полярних координатах 

*Джерело: [236] 

 

Можна довести, що 
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2
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.   (2.6) 

 

Вираз (2.6) дає підстави стверджувати, що 

   ПопПрсПопПрзПрсПрзПеф 
4

3
3

.  (2.7) 

 

Легко  переконатися,  що  при  1 ПопПрсПрз  значення  Пеф1
 ≈ 1,73, 

1
2
Пеф , 2991

3
,Пеф  . Тут найбільш природним і узгодженим зі здоровим 
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глуздом є значення 1
2
Пеф , тому в подальшому доцільно використовувати  

відносний показник ефективності господарської діяльності у вигляді Пеф2
. 

Визначення Прз, Прс, Поп не буде можливим без чіткого уявлення про 

організацію діяльності у суб’єкта господарювання. Останнє досягається за 

рахунок аудиту або проектування всіх бізнес-процесів [205], 

використовуваних у господарській діяльності. На підтримку цієї тези 

процитуємо [205, с. 29]: «…бізнес-процес - стійка, цілеспрямована 

сукупність взаємопов'язаних видів діяльності, яка за певною технологією 

перетворює входи на виходи, що представляють цінність для 

клієнтів…ланцюжок створення цінності - організований набір бізнес-

процесів, що створює цінність для клієнтів…система процесів організації - 

діяльність організації, що розглядається у вигляді сукупності організованих і 

взаємопов'язаних процесів». Ілюструються наведені дефініції рису. 2.13 та 

2.14. 
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Рисунок 2.13 – Структурна схема бізнес-процесу* 

*Джерело: за описами у [205, с. 29] 
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Процеси управління

Підтримуючі бізнес-процеси

Постачання Виробництво Збут ,,,,,,
Основні 
бізнес-

процеси

Ланцюг створення цінності (доданої вартості)

 

Рисунок 2.14 – Приклад уявлення організації бізнес-процесів, що складають  

                           зміст  господарської діяльності * 

*Джерело: за описами у [195, с. 87] 

 

Основні бізнес-процеси: створюють додану вартість продукту і сам продукт, 

що представляє цінність для клієнта; формують результат і споживчі якості, 

за які споживач готовий платити гроші;  націлені на отримання прибутку. 

Підтримуючі бізнес-процеси забезпечують інфраструктуру виробництва у 

суб’єкта господарювання, управління людськими ресурсами, розвиток 

виробничих технологій, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення. 

Процеси ж управління спрямовані на керування вище згаданими бізнес-

процесами [236]. 

Викладені тут результати досліджень дозволяють дійти таких висновків: 

холістичний погляд на господарську діяльність доводить обов’язковість 

використання багатовимірних показників його діяльності і, насамперед, 

ефективності;  її потрібно розглядати як дієвість (ступінь спроможності) 

здобувати необхідний споживачу ефект у вигляді споживчої цінності (або 

вартості);  управлінська практика воліє використовувати скалярні показники 

діяльності, тому показник ефективності господарської діяльності, який 

насправді є вектором, потребує додаткового «конструювання» його 

скалярного опису;  управління ефективністю господарської діяльності стає 

більш «влучним», коли сама діяльність описується мовою бізнес-процесів, 

що сприяє виявленню саме тих процесів у суб’єкта господарювання, де 

створюється додана споживча вартість;  розподіл споживчої вартості по 

бізнес-процесах та їх ранжування по цій ознаці можна виконати завдяки 
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експертним процедурам, що базуються на методі аналізу ієрархій;  якщо 

постійно моніторити найрезультативніші бізнес-процеси і, таким чином, 

відстежувати еволюцію всіх чинників, що впливають на формування 

показника ефективності господарської діяльності, з’являється реальна 

можливість керувати всім переліченим;  найвпливовішім важелем у керуючої 

особи виступає бюджетування, яке працює за принципом «точно за місцем і 

терміном»;  «збудником» такого бюджетування, яке здобуло назву 

«бюджетування, що орієнтоване на результат» або БОР, стає нагальна 

потреба оперативного управління ефективністю будь-якої господарської 

діяльності. 

Наведена в цій роботі методика БОР-управління господарською діяльністю 

базується на визначенні значень показників діяльності на основі приросту, 

що задається (встановлюється) для них. Тобто напрямок збільшення або 

зменшення кожного показника вказується експертом. Ця методика дозволяє 

підвищити результативні показники, завдяки розв’язанню так званої 

«оберненої» задачі, а саме: по заданим кінцевим показникам визначаються 

значення первинних. З метою покращення результативних показників 

потрібно створити умови, при яких відбувається пошук оптимального 

розподілу ресурсів з мінімізацією витрат на переміщення. Вирішення цієї 

проблеми можливо з застосуванням особливостей рішення транспортної 

задачі, ідею якої можна використати для оптимізації фінансових потоків, що 

виникають в межах БОР.  Потрібно відзначити, що до складу фінансових 

потоків відносяться і грошові потоки.  

Сучасне сприйняття грошей повинно бути відмінним від традиційної точки 

зору. Після ретельного дослідження природи грошей виник  висновок, що 

сучасні гроші – це інформаційний бренд-продукт суспільства з достатньою 

множиною споживчих якостей, створюваний з метою гармонізації відносин з 

приводу яких-завгодно господарсько-економічних питань. Крім того, сучасні 

гроші – це кредитні гроші, бо за своєю суттю вони є легітимна боргова 

розписка держави, повноважними представниками якої є Нацбанк України з 
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підпорядкованими йому комерційними банками. Такі гроші більш-менш 

нормально "працюють", доки не вичерпано кредит довіри до них з боку 

соціуму (усі результати дослідження відображені в роботах автора дисертації 

[231; 232; 233; 133]). Крім того, в роботі [218] відображено сучасний погляд 

на фінанси. 

З урахуванням сучасної сутності грошей, рух яких описується у вигляді 

інформаційного потоку та з метою практичної реалізації бюджетування, 

орієнтованого на результат, мовою логістики розглянуто інформаційно-

аналітичне забезпечення бюджетного управління ресурсами будівельного 

підприємства, основу якого становить методичний підхід до вирішення 

завдання розподілу інформації з фінансовим змістовним наповненням [131]. 

Даний підхід передбачає розв’язок інформаційно-фінансової задачі (ІФЗ). За 

методичну базу при розгляді інформаційно-фінансової задачі доцільно 

використати підхід, що описано в роботі [100]. 

Для рішення інформаційно-фінансової задачі потрібно виділити наступні 

фактори: 

T – оцінка часу надходження інформаційно-фінансових потоків від платника 

до одержувача; 

W – оцінка частоти відправлення інформаційно-фінансових потоків; 

N – оцінка надійності відправлення та отримання інформаційно-фінансових 

потоків; 

P – оцінка можливості отримання інформації (фінансів) різними способами в 

різних формах; 

Q – оцінка можливості переведення інформаційних грошових потоків різним 

учасникам фінансових відносин. 

В таблиці 2.1 повинні відображати результати експертної оцінки (яка 

базується на даних опитування (див. додаток З) значимості перерахованих 

вище факторів з урахуванням вартості кожного з видів розрахунків S та 

інтегральної величини  Z  

                                  QW                                                             (2.8)  
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Таблиця 2.1 –  Фактори, які впливають на якість інформаційно-    

                          комунікаційних каналів фінансування* 

                          Фактори якості 

Вид сплати  

за рахунками  

(джерела фінансування) 

T W N P Q Z S 

1 Власні  1 1 1 1 1 5 3 

2 Залучені  2 2 2 1 1 8 2 

3 Змішані 3 3 3 3 3 15 1 
*Джерело: авторська розробка на основі матеріалу [100] 

 

Потрібно відзначити, що результати експертної оцінки за усіма факторами 

формуються на базі опитування, яке було проведено за допомогою 

анкетування. Результат опитування зображується за всіма пунктами у  

вигляді розрахунку. 

Данні, які наведені в табл. 2.1 характеризують рівень якості інформаційного 

фінансового сервісу. Значення факторів збільшується з урахуванням 

збільшення їх значення. Потрібно відзначити, що наведені данні зображають 

переваги та недоліки кожного з видів транспортування інформаційних 

фінансових потоків  та  порівняння даних для вартості кожного з видів 

розрахунків S та інтегральної характеристики якості Z. Необхідно відзначити, 

що кожен з видів платежів в витратній частині в нормативному ряду займає строго 

певне місце, при цьому найбільший ранг (1) присвоїмо тому виду платежів, за 

яким витратна частина за обслуговування найбільша, а найменший ранг (3) – 

витратна частина за яким найменша. Потрібно зауважити, що на даному 

прикладі менш витратними коштами згідно усіх витрат є власні кошти, а 

найбільш витратними, згідно існуючих тарифів, є змішані кошти.  В процесі 

розрахунків можливо будуть виникати протиріччя між мінімізацією вартості 

переказів (транспортування) та максимізації якості цих переказів. Тобто, 

самий дешевший  вид коштів згідно існуючих витрат по обслуговуванню та 

переведенню інформаційних фінансових потоків буде мати низький рівень 

інтегральної характеристики якості.  
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Особливу увагу при складанні табл. 2.1 відводиться дослідженню сутності 

інформаціно-комунікаційних каналів. Під комунікаційним каналом будемо 

розуміти реальну або уявну лінію зв’язку (контакту), за якою повідомлення 

просувається від комуніканта до реципієнта. Необхідною умовою будь-якої 

комунікаційної діяльності є наявність зв’язку. Комунікаційний канал при 

цьому надає комуніканту й реципієнту засоби для створення, сприйняття 

повідомлення (якими виступають знаки, мови, коди, матеріальні носії 

повідомлення та технічне устаткування (шифратори, прибори прийому та 

передачі сигналів, дешифратори сигналів та інші). Подібної думки 

притримується [203, с. 109 ]. Звідси витікає твердження, що інформаційний 

канал використовується при передачі/прийому інформації від джерела до 

приймача. 

При організації інформаційної фінансової логістичної підсистеми можуть 

виникнути ситуація, коли оператор/клієнт може використати лише один з 

видів сплати за рахунками який буде фінансуватись з тих джерел (власних, 

залучених, змішаних), яким володіє підприємство. В такому випадку вище 

перераховані фактори якості, які визначають інтегровану характеристику 

якості стають фіксованими та виникає можливість управління якістю 

транспортування інформаційних потоків за рахунок інших факторів: якість 

обслуговування; безпеку та надійність передання інформації; збереження 

інформаційних потоків при передачі та інші. 

Розглянемо нижче загальну ситуацію розподілення інформаційних 

фінансових потоків кількома l способами, коли при транспортуванні 

використовуються кілька однотипних видів передачі інформації, а також 

можливість використання змішаного способу доставки інформації (при 

розрахунках використовується методика наведена в роботі [100] для рішення 

логістичної транспортної задачі).  

В табл. 2.2 наведені параметри запропонованої моделі інтегральної  

інформаційно-фінансової задачі (згідно матеріалу [100]). 
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Таблиця 2.2 – Модель інтегральної інформаційно-фінансової задачі, яка  

                          описана на мові логістики * 

Пункти 

призначе

ння  

 B1:b1  B2: b2  

… 

 Bn: bn 

     Витра- 

       ти за  

      опера- 

       ціями             

Отри- 

мання 

фінан-

сових 

 коштів 

1 2 ... l 1 2 ... l 1 2 ... l 

A1:a1 C111 

X111 

C112 

X112 

... C11l 

X111 

C121 

X121 

C122 

X122 

... C12l 

X121 

 

… 

C1n1 

X1n11 

C1n2 

X1n2 

... C1nl 

X1n1 

A2:a2 C211 

X211 

C212 

X212 

... C21l 

X21l 

C221 

X221 

C222 

X222 

... C22l 

X22l 

 

… 

C2n1 

X2n1 

C2n2 

X2n2 

... C2nl 

X2nl 

…  …  ...   …  ...   

… 
 …  ...  

Am:am Cm11 

Xm11 

Cm12 

Xm12 

... Cm1l 

Xm1l 

Cm21 

Xm21 

Cm22 

Xm22 

... Cm2l 

Xm2l 

 

… 

Cmn1 

Xmn1 

Cmn2 

Xmn2 

... Cmnl 

Xmnl 

*Джерело: авторська розробка на основі матеріалу [100] 

 

В табл. 2.2 відображаються наступні данні: 

Cijk – витрати пов’язані з оформленням та переказом фінансових потоків від 

i–го учасника/пункту відправлення до j–го пункту призначення   k-им 

способом передачі інформації (k=1,2,…, l); 

Хijk – об’єм грошового потоку, який відправляється від/з i–го 

учасника/пункту відправлення до j–го пункту призначення k-им способом 

передачі інформації. 

Загальний план переведення інформаційних потоків Х буде створений на 

основі своїх компонентів Хijk. При цьому на далі буде передбачатись, що  

протягом усього маршруту доставки фінансових інформаційних потоків вид 

грошових коштів не змінюється, але можливі ситуації, коли одночасно може 

використовуватись два види грошових потоків (джерел фінансування). Але 

будуть введені деякі обмеження можливостей кожного з платників Aі 

(і=1,2,…, m), який дорівнює об’єму aі  платежів 
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                            .ax i

n

1j 1k

ijk 
 

l

                                         (2.9) 

 

Це призводить до системи обмежень m: і=1,2,…, m. Визначеність попиту  

кожного учасника Bj в коштах,  який дорівнює об’єму платежів bj  (j=1,2,…, 

n) (споживання), дає наступну систему n  обмежень 

 

                                 .bx j

m

1i 1k

ijk 
 

l

                                   (2.10) 

 

При цьому модель є замкнутою при рішенні інформаційної фінансової задачі 

 

                                            .ba
n

1j

j

1i

i 



m

                              (2.11) 

 

Це означає, що сумарний запас грошових коштів у покупців дорівнює 

сумарному об’єму платежів. Крім того, нехай буде вважатися відомою 

наявну величину Pk (k=1,2,…, l) кожного з видів платежів (джерел 

фінансування), які належать платнику.  Це призводить до третьої системи 

обмежень l на компоненти плану Х 

 

                                    .PX k

m

1i

n

1j

ijk 
 

                                      (2.12) 

 

Тобто 

     .ax i

n

1j 1k

ijk 
 

l
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1i 1k
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Дана система обмежень відображає те, що учасник інформаційного 

фінансового середовища може обслуговувати свої маршрути переміщення 

фінансових потоків кількома видами (способами) доставки.   

Сумарна вартість переказів в моделі інтегральної інформаційної фінансової 

задачі визначається цільовою функції Z (X ), яка включає до себе витрати на 

оформлення та транспортування інформаційних фінансових потоків по всім 

видам транспортування цих потоків 

 

                          ),(ХZ)х(Z k

1k

k



l

                               (2.13) 

 

де план переказів Xk   є однієї з частин інтегрального плану переказів Х 

 

                       ),X,...,X,(XX 21 l                                (2.14) 

 

пов’язаного з використанням k-им виду/способу передачі інформації. 

Індивідуальні цільові функції  Zk (Xk), диференцуємої по видам потоків 

 

                     ,ХC)X(Z ijk

m

1i

n

1j

ijkkk 
 

                  (2.15) 

де  k=1,2,…, l. 

Оптимізація процесу руху потоків при вирішення інформаційної фінансової 

задачі складається в знаходженні серед усіх планів Х, визначених 

структурою (2.14) та з урахуванням Xijk забезпечуючи систему обмежень 

(2.9), (2.10) та (2.12), такого оптимального плану Х 
opt

 

 

                                ),X,...,X,(XX optopt

2

opt

1

opt
l           (2.16) 

 

Сумарна вартість переведень повинна бути мінімізованою 

                                      min.)(X)Z(X opt

k

1

opt 


l

k

kZ           (2.17) 
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Співвідношення (2.9), (2.10) та (2.12), обмежуючу структуру плану 

переведень та умови (2.17) мінімізації цільової функції Z (Х 
opt

), визначеної 

рівняннями з (2.13) по (2.16) є математичною моделлю інтегральної 

інформаційної фінансової задачі, яка використовує кілька видів шляхів 

доставки інформації. 

Алгоритм оптимізації моделі інтегральної інформаційної фінансової задачі 

може складатись з двох етапів. 

1 етап. Визначається платником головний фактор якості, який впливає на 

можливість сплати за рахунками (час надходження інформаційних 

фінансових потоків від платника до одержувача; частота відправлення 

інформаційних фінансових потоків; надійність відправлення та отримання 

інформаційних фінансових потоків; можливість отримання інформації 

(фінансів) різними способами в різних формах; можливість переведення 

інформаційних грошових потоків різним учасникам фінансових відносин). 

Далі, з урахуванням обмеження наведеного вище та з урахуванням факторів, 

які впливають на якість фінансового сервісу (наведених в табл. 2.2) платник 

визначає послідовність вибору виду мережі переводу грошових потоків та 

контролем за ними. Наприклад, якщо головним фактором якості переказу 

інформаційних грошових потоків є T час надходження інформаційних 

потоків від відправника до споживача (T), то можливо використання видів 

вартості грошових потоків (коштів) згідно експертних оцінок в такій 

послідовності:  власні;  залучені. 

З даного списку можливо використання не всіх видів платежів одночасно з 

причини неможливості їх використання (наприклад, достатньо власних 

коштів або навпаки). 

Для максимізації значимості обраного фактору якості платежів платник 

повинен визначити в якій послідовності використання грошових потоків 

повинні співпадати об’ємам переказів v1, v2,…, vl. Усі об’єми переказів мають 

обмеження можливостей P1, P2, Pl в фінансових засобів, якими 

розпоряджається споживач. Крім того, кожен з платників  повинен визначити 



 116 

максимальний можливий або необхідний об’єм фінансових ресурсів по 

кожному з видів вартості грошових потоків (коштів) в порядку зменшення 

значимості обраного фактору 

),v...vV;min(Pv

.............................

)vV;min(Pv

)V;min(Pv

1-l10ll

1022

011







                                 (2.18) 

де 



m

1i

i0 aV – повний об’єм фінансових потоків, які потрібно сплатити. 

В результаті чого середній рівень значимості пріоритетного фактору, який 

визначає конкурентоздатність  фінансових проектів, на прикладі часу 

надходження інформаційних фінансових потоків від платника до одержувача, 

якщо будуть рівні 
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v

ЧvT
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l

1k

k
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                                                    (2.19) 

 

Приведені розрахунки дозволяють замкнути фінансову задачу яку 

розглядають на основі використання  мови логістики 

                                 .bav
n

1j

j

1k

m

1i

ik  
 


l

                                          (2.20) 

Результати досліджень були впроваджено в діяльності ТОВ «Північно-східна 

консалтингова група». 

Далі буде запропоновано практичний приклад застосування даної методики, яка 

пов’язує між собою існуючий оперативний рахунок підприємства, бюджети 

підприємства з плановими та фактичними показниками. 

Потрібно відзначити, що методика бюджетування на багатьох сучасних 

підприємствах є незмінною досі вже багато років. Це негативно відбивається 

на процесі прийняття управлінських рішень, так як методологія, яка 

використовувалась у минулому не відображає сучасні реалії в законодавчій 
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сфері. Одержана інформація може не відображати специфічні вимоги 

підприємства, мати не достовірну інформацію та спотворювати дійсну 

ситуацію, в результаті чого може відбуватись процес запізнення за строками, 

отримання недостовірних звітів. Тому потрібно використовувати на 

підприємстві методику БОР, але методика контролю в системі БОР потребує 

вивчення. 

 

2.3  Інформаційно-аналітичний контроль ресурсного забезпечення 

бюджету підприємства, орієнтовного на результат 

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення БОР створює систему контролю та 

аналізу за ресурсним забезпеченням будівельного підприємства.  У зв’язку з 

тим, що одним із потоків, який фіксується при складанні бюджетів є 

фінансовий потік, при аналізі руху цих потоків використовуються методики 

фінансового аналізу. Фінансовий аналіз базується на даних бухгалтерського 

обліку підприємства. Традиційно фінансовий аналіз проводиться на базі 

комплекту фінансової (бухгалтерської) звітності. Як вважає автор [17, с. 180] 

фінансова (бухгалтерська) звітність є системою узагальнених показників, що 

характеризують результативні показники господарсько-фінансової діяльності 

за звітний період. Звітним періодом в даному випадку виступає рік (квартал). 

Але потрібно відзначити, що управлінський персонал про ефективність 

вибраного методу управління зможе дізнатись після складання звітності за 

розрахункових періодів, тобто у управлінського персоналу відсутня 

можливість оцінити роботу підприємства оперативно в поточному періоді (за 

годину (якщо потрібно),  добу та інше). Крім того, що заповнення різних 

складових бухгалтерської звітності проводиться із застосуванням різних 

методів внесення даних, наприклад, баланс містить  залишки по відповідних 

рахунках, а звіт про фінансові результати заповнюється з використанням 

оборотів відповідних рахунків.  

Виниклі недоліки можна усунути за допомогою збільшення кола джерел 

інформації для аналізу (бухгалтерської бази даних, річної, квартальної, 
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місячної звітності) і перегляду існуючої методології аналізу, яка і дозволить 

виділити динамічні і статичні показники. До динамічних показників слід 

віднести ті показники, розрахунок яких може проводитися щодня, якщо 

потрібно і кілька разів на день. В цьому випадку управлінський персонал 

може отримати цінну інформацію, яка дозволить своєчасно відреагувати на 

зміни  фінансового стану підприємства.  Для розрахунку динамічних 

показників і потрібна вся база бухгалтерського обліку (шаховий баланс, 

сальдово-оборотні відомості, головна книга). 

Крім того, сучасні економічні умови диктують необхідність переглянути і 

розробити методику проведення фінансового аналізу, не тільки у зв'язку з 

тим, що на 2009 р. відбулося введення нових бухгалтерських рахунків і зміна 

структури бухгалтерської звітності, а саме з урахуванням того, що виникає 

можливість використання для аналізу більшого кола бухгалтерської 

документації.  

Як вже наголошувалося, основним джерелом аналізу є комплект річної 

бухгалтерської звітності [208], в яку входять: бухгалтерський баланс 

(форма 1); звіт про фінансові результати (форма 2); звіт про рух грошових 

коштів (форма 3); звіт про власний капітал (форма 4); приміток до річної 

фінансової звітності (форма 5). 

Проводячи фінансовий аналіз, перед аналітиком ставиться завдання 

проаналізувати не тільки фінансову стійкість, фінансову стабільність 

підприємства, оцінити рух грошових коштів, оцінити «хворі» статті звітності, 

ділову активність підприємства, а так само виявити резерви поліпшення 

розрахункових показників діяльності підприємства. В процесі дослідження 

можуть бути виявлені показники, розрахунок яких необхідно проводити не 

менше чим 1 раз на тиждень, а якщо виникає необхідність то і частіше. До 

таких показників (динамічних показників), слід віднести показники 

ліквідності (платоспроможності).  

Традиційно для проведення аналізу використовується бухгалтерський 

баланс, в якому господарські засоби підприємства відбиваються по складу і 
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розміщенню, а так само за джерелами їх створення і цільовим призначенням 

в грошовому виразі, тобто все майно можна розбити за двома ознаками – 

формою (МФ)  і за змістом (МЗ). 

Форма  визначається всім майном по місцях розташування – грошова, 

натурально - речова, засіб в розрахунках (у бухгалтерському обліку таке 

ділення в балансі носить назву активів), зміст  розкривається через джерела 

фінансування майна підприємства, тобто через його власні і позикові засоби 

(таке ділення в балансі носить назву капіталу). 

Проте зрозуміти взаємозв'язок статей активу балансу з пасивом не є 

можливим. Для аналізу фінансово-економічного стану підприємства необхідно 

знати  окремо  залишки власних і позикових засобів, в якій формі розміщений 

капітал (у грошовій або натурально-речовій).  

З урахуванням всього вище сказаного можна створити модель оцінки 

забезпеченості  БОР ресурсами, яка складається з 9 етапів  (за бажанням деякі 

з них можуть бути розширені в процесі аналізу) [135, с. 116-119].  

1 етап. Розподіл майна за формою та змістом на основі структурованого 

бухгалтерського балансу. Перший етап аналізу фінансової стійкості 

підприємства потребує побудови структурованого бухгалтерського балансу, 

який міститиме залишки по відповідних рахунках на початок і кінець звітного 

періоду. 

В результаті проведеного аналізу можна виділити наступні групи статей активу 

і пасиву балансу сформовані згідно певних тематичних ознак: 

1) нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби,  

відстрочені податкові активи, інвестиційна нерухомість, інші необоротні 

активи – довгострокові нефінансові активи (ДНА); 2) довгострокові фінансові 

інвестиції (ДФА); 3) разом необоротні (НА) або довгострокові (ДА) активи;      

4) запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировина, основні і 

допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, 

запасні частини, тара, будівельні матеріали та інші матеріали, призначені для 

споживання в ході нормального операційного циклу (ЗП); 5) заборгованість 
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покупців, включаючи інших дебіторів і інші зобов'язання – дебіторська 

заборгованість (ДЕЗ) без ділення на довгострокову і поточну;  6) необоротні 

активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (НАГВ); 7) дебіторська 

заборгованість за виданими авансами (АВВ); 8) витрати майбутніх періодів 

(ВМП); 9) разом оборотні нефінансові активи (ОНА); 10) поточні фінансові 

інвестиції, а так само інші оборотні активи (КФВ); 11) гроші та їх еквіваленти 

(Г)  або майно в грошовій формі (МГФ); 12) разом оборотні фінансові активи 

(ОФА); 13) разом оборотні  (ОА) або поточні (ПА) активи; 14) разом активів 

(МФ); 15) зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у дооцінках, додатковий 

капітал, резервний капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал (СДК);     

16) нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (П); 17) разом власний 

капітал (ВК); 18) цільове фінансування (ЦФ); 19) довгострокові кредити банків, 

інші довгострокові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, 

довгострокові забезпечення (ДКР); 20) разом довгострокові зобов'язання і 

забезпечення (ДЗЗ); 21) короткострокові кредити банків та поточна 

кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (ККР);          

22) поточні забезпечення, зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття (ПЗ); 23) доходи майбутніх 

періодів (ДМП); 24) поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги (КЗ); 25) поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом, розрахунками зі страхування, розрахунками з оплати праці, інші 

поточні зобов'язання (ПКВ); 26) разом поточні зобов'язання і забезпечення 

(ПЗЗ); 27) разом позиковий капітал (ПК); 28) зовнішній борг (ПКЗ); 29)  разом  

зовнішній борг в грошовій формі (ПКЗ ГФ); 30) разом  зовнішній борг в 

негрошовій формі (ПКЗ НГФ); 31) разом внутрішній борг (ПКВ); 32) разом 

капітал (МЗ). 

В табл. додатку И наведено приклад структурованого бухгалтерського балансу 

будівельного підприємства на основі якого і було складено схематично 

структуру бухгалтерського балансу (рис. 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Схема структури бухгалтерського балансу будівельного        

                           підприємства* 

*Джерело: створено на основі матеріалу [59]. 

 

Проведена структуризація бухгалтерського балансу і сформовані групи в розрізі  

активів і капіталу дозволяє розподілити всі існуючи господарські  засоби 

підприємства, що містяться у фінансовій формі (грошовій) і нефінансовій 

(натурально-речовій). Для виявлення тих господарських засобів, які найбільш 

підходять для аналізу платоспроможності необхідно раніше розглянути 

можливі способи класифікації майна за формою і майна за змістом. Вирішити 

поставлену задачу можливо при застосуванні методології аналізу 

запропонованого в [55; 56; 58; 59; 60]. 

У бухгалтерському балансі активи розташовані згідно їх ліквідності. Загально 

прийнято під ліквідністю розуміють здатність активів перетворюватися на 

грошові кошти, тобто можна стверджувати, що під ліквідністю можна розуміти 

швидкість зміни форми активу в найбільш ліквідний вигляд – грошовий. 

На основі вище приведеного структурованого бухгалтерського балансу з 

урахуванням ліквідних (ЛА) і важко реалізованих (НЛА) активів можна вивести 

наступну формулу 

                                                  (2.21) 

 



 122 

Проте, використання другої формули  не можливе без чіткого розділення  

статей бухгалтерського балансу на ліквідні і неліквідні. Зі всіх статей лише 

стаття, що відображає залишки грошових коштів, не береться під сумнів її 

ліквідність. Відносно інших статей  виникають питання про можливість і 

швидкість реалізації об'єктів, тобто про їх ліквідність. 

Треба також відзначити той факт, що традиційно платіжним засобом 

виступають грошові кошти, а  решта активів не  розглядається як засіб платежу.  

Для визначення круга активів, які можуть виступати в ролі платіжних засобів 

всі засоби розбиваються на фінансові (ФА) і нефінансові (НФА) 

 

                                              (2.22) 

 

Взаємозв'язок між діленням активів по рівню ліквідності і платоспроможності 

можна регулювати за допомогою наступної системи 

 

НА = ДНА + ДФА 

                                                           +         +          +                                              (2.23) 

  ПА = ОНА + ОФА                               

МФ = НФА + ФА  
 

Дана система, згідно [59], показує перехід від обліку активів по рівню 

ліквідності до обліку активів по рівню платоспроможності. Що сприяє появі 

замість довгострокових і поточних активів фінансових і нефінансових активів 

(табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 – Класифікація майна за формою* 

Активи = Майно формою (МФ) 

Необоротні (довгострокові)    

(НА=ДА) 

Оборотні (поточні)  (ПА=ОА) 

Нефінансові  (ДНА) Фінансові  

(ДФА) 

Нефінансові 

 

Фінансові  

 

Майно в негрошовій формі 

 

Майно в грошовій 

формі (МГФ=Г) 

Важкореалізовані 

(НЛА=ДНА) Ліквідні  

*Джерело: створено на основі матеріалу  [59]. 
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Суть нефінансових активів (НФА) в цьому випадку зводиться до того, що 

саме ці активи формуються за рахунок власних джерел,  визначають 

економічне зростання підприємства і виражаються в натурально-речовій 

формі, і лише фінансові  активи (ФА) можуть виступати в ролі платіжного 

засобу, включаючи фінансові вкладення і грошові кошти. 

При цьому треба відзначити той факт, що ліквідні активи не співпадають з 

фінансовими активами, оскільки фінансові активи є частиною ліквідних 

активів. 

Для встановлення рівня ліквідності необхідно все майно поділити на активи в 

грошовій  і натурально-речовій (негрошовій)  формі 

      

 (2.24) 

 

 

Розділення всіх активів на майно в грошовій і натурально – речовій формі 

сприяє виявленню двох форм платоспроможності, одна з якої (грошова) 

виступає загально  прийнятим брендом  розрахунків. 

Далі необхідно провести аналіз майна за змістом (МЗ), для чого розіб'ємо 

майно на наступні групи:  власний капітал;  позиковий капітал зовнішній;  

позиковий капітал внутрішній. 

До власного капіталу (ВК) відноситься 1 розділ пасиву балансу, в який  

включається зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у дооцінках, 

додатковий капітал, резервний капітал, неоплачений капітал, вилучений 

капітал (СДК) та нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (П). 

 

                                                  (2.25) 

 

Позиковий капітал зовнішній (ПКЗ) отримав таку назву, оскільки включає 

відстрочені податкові зобов'язання, довгострокові кредити банків, 

довгострокові забезпечення, інші довгострокові зобов'язання (2 розділ пасиву 

балансу, код рядків 1500, 1510, 1525, 1520) (ДКР), короткострокові кредити 

ГФНГФ ММГКФВОНАНАМФ  . 
 

                            МНГФ                                  МГФ 
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банків та поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями (код рядка в балансі 1600, 1610) (ККР), цільове фінансування 

(2 розділ пасиву балансу код рядка 1525) (ЦФ), поточні забезпечення  та 

зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для 

продажу, та групами вибуття (код рядків 1660, 1700) (ПЗ), доходи майбутніх 

періодів (код рядка 1665) (ДМП), поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги (код рядка 1615) (КЗ) 

 

                             (2.26) 

де       і  

ПКЗ  об'єднує  потоки матеріальних і грошових ресурсів, вказуючи на 

величину зовнішнього боргу, при цьому кредиторська заборгованість, 

виражена в негрошовій формі (ПКЗНГФ), а решта елементів складає зовнішній 

борг в грошовій формі (ПКЗГФ). 

Позиковий капітал внутрішній (ПКВ) охоплює всю заборгованість 

підприємства по заробітній платі, податкам і штрафам перед бюджетом, а 

також позабюджетних фондів, відсоткам за залученими позиковими засобами 

з зовні, а також дивідендами перед акціонерами і інших пасивів, тобто цей 

позиковий капітал утворюється в результаті діяльності підприємства 

усередині нього, і відображає внутрішній борг (ВБ) 

 

ВБПКВ .                                                    (2.27) 

 

На основі вище наведеного матеріалу, можна зробити висновок, що перехід 

від позикового капіталу (ПК) із загальноприйнятим розділенням за часом 

обертання  на довгострокові (ДЗЗ) і короткострокові (ПЗЗ) зобов'язання до 

ділення позикового капіталу на зовнішній (ПКЗ) і внутрішній (ПКВ) борг 

необхідно для того, щоб показати вплив позикових засобів одержанних 

ззовні. Звідси позиковий капітал можливо описати формулою 

 

                                                                                       (2.28) 
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На підставі вище розглянутого матеріалу бачимо, що величина майна за 

змістом (МЗ) включатиме власний і позиковий капітал 

 

                                (2.29) 

 

Класифікацію майна за змістом можна відобразити за допомогою трьох 

елементів (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 – Класифікація майна за змістом* 

 Капітал = Майно за змістом (МЗ) 

Власний капітал 

 

 

 Позиковий капітал (ПК) 

Довгострокові 

зобов'язання 

 

Короткострокові зобов'язання  

 
Зовнішній борг 

 

Внутрішній борг 

( ) 

*Джерело: створено на основі матеріалу  [59]. 

 

Таким чином, при структуризації бухгалтерського балансу майно за формою 

і за змістом, всі активи були поділені на грошові і натурально-речові, 

оскільки до уваги приймалися платіжні здібності підприємства, а капітал був 

поділений на майно, зовнішній і внутрішній борг, оскільки до уваги 

приймалися виключно джерела фінансування по місцю їх виникнення. 

На підставі вище розглянутого матеріалу можливо зробити висновок, що в 

основі запропонованого вище способу лежить економічне розуміння валюти 

балансу, при якому все майно підприємства слід розглядати виключно, як 

власне і воно може бути виражене як в грошовій формі, так і негрошовій 

(натурально-речовій) формі.   

Крім того, для того, щоб ліквідність (платоспроможність) підприємства 

завжди знаходилася на високому рівні необхідно постійно контролювати рух 

власних грошових коштів. Для цього необхідно складати  баланс власного 

капіталу в грошовій формі, а також створити спеціальний платіжний графік, 

в якому слід відображати рух грошових коштів, з вказівками їх залишків на 

кожен день. 
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2 етап. Розподіл майна за джерелами фінансування через поєднання форми та 

змісту перегрупованих статей бухгалтерського балансу. На другому етапі 

аналізу фінансової стійкості підприємства будується  уніфікований баланс в 

статиці (табл. 2.5) та в динаміці (табл. 2.6), що дає можливість пов’язати 

грошове та негрошове майно з власним та залученим капіталом.  

Вище було розглянуто два способи угрупування майна: (1) по місцях 

розташування (класифікація за формою), (2) за джерелами фінансування 

(класифікація за змістом), тепер слід розглянути ще один вид угрупування – 

(3)за рахунок возз'єднання форми і змісту майна, внаслідок чого 

встановлюється пріоритет змісту над формою, тобто відбувається ділення  

майна  спочатку за змістом, а потім за формою.  Для того, щоб наочно 

продемонструвати пропонований спосіб класифікації майна, де одночасно 

будуть відображені елементи, що входять і до складу активу, і до складу 

капіталу, оскільки він міститиме як рядки, відображаючи майно за формою, 

так і майно за змістом (табл. 2.5). 

З побудованого уніфікованого балансу в статиці як на початок, так і на кінець 

звітного періоду можна визначити, не тільки загальну величину власного 

капіталу (ВК), але і кожну його складову частину – в грошовій (ВКГФ) так і в 

негрошовій (ВКНГФ) формі. Крім того, грошові кошти (МГФ) також 

отримують власну (ВКГФ) і позикову (ПКГФ) складові, а тому можна без 

зусиль визначити, яка частина грошових коштів належить підприємству, а 

яка не належить.  

 

Таблиця 2.5 – Уніфікований формат балансу в статиці* 

 Майно 

власне 

 Майно позикове Разом 

Зовнішній борг Внутрішній борг 

Майно в 

негрошовій формі 
ВКНГФ ПКЗНГФ ПКВНГФ МНГФ 

 ПКНГФ 

Майно в грошовій 

формі 
ВКГФ ПКЗГФ ПКВГФ МГФ 

 ПКГФ 

Разом ВК ПКЗ ПКВ М 

ПК 

*Джерело: створено на основі матеріалу  [59]. 
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Така зв'язка статей балансу дозволяє пов'язати грошове і негрошове майно з 

власним і позиковим капіталом.  

Для побудови динамічного балансу, в якому відбиватиметься зміна   значень 

за кожним з рахунків/майнових груп, а возз'єднання форми і змісту 

відбувається в динаміці, потрібна таблиця 2.6 [138]. 

На практиці можна використовувати і більшу кількість розбиття статей 

активів і капіталу із збільшенням рядків і стовпців. 

Для заповнення елементів, які в таблиці 2.6 зображені жирним курсивом, в 

приведеному балансі потрібно використати дані побудованого шахового 

бухгалтерського балансу або даних головної бухгалтерської книги 

підприємства. 

Складання уніфікованих форматів балансу як в статиці та і в динаміці з 

використанням бухгалтерської документації дозволило чітко визначити 

майно підприємства в грошовій та і в негрошовій формах, як власне так і 

залучене, з визначенням залишків як на початок так і на кінець періодів за 

кожний рік. 

 

Таблиця 2.6 – Уніфікований формат балансу в динаміці* 

МЗ 

 

МФ 

Дебетовий 

залишок на 

початок 

періоду 

Майно 

власне 

Майно позикове Дебетовий 

залишок на 

кінець 

періоду 

При-

ріст  
Зовніш-

ній борг 

Внут-

рішній 

борг 

Кредитовий  

залишок на 

початок 

періоду 

МО ВКО ПКЗО ПКВО --- --- 

Майно в 

негрошовій 

формі 

МНГФ0 ∆ВКНГФ ∆ПКЗНГФ ∆ПКВНГФ МНГФ1 ∆МНГФ 

∆ПКНГФ 

Майно в 

грошовій 

формі 

МГФ0 ∆ВКГФ ∆ПКЗГФ ∆ПКВГФ МГФ1 ∆ МГФ 

∆ПКГФ 

Кредитний 

залишок на 

кінець 

періоду 

--- ВК1 ПКЗ1 ПКВ1 М1 --- 

Приріст --- ∆ ВК   --- ∆ М 

*Джерело: створено на основі матеріалу  [59]. 
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3 етап. Розрахунок меж значень складових елементів активів та капіталу, що 

дозволяє чітко визначити залишки власних грошових коштів для подальшого 

зростання та розвитку підприємства.  

Спочатку, для проведення аналізу, потрібно сформувати систему базових 

рівнянь, які включатимуть одночасно елементи, що входять до складу як 

активу, так капіталу, причому вони будуть узяті як на початок аналізованого 

періоду (індекс 0), так і на кінець (індекс 1), а також і за весь період ( індекс 

Δ) 

 

 

 

 (2.30) 

 

 

Для досягнення збалансованості між активом і капіталом необхідно  

встановити значення  елементів, що входять до складу  власного капіталу 

(ВК) і внутрішнього боргу (ПКВ). 

Для визначення цих елементів необхідно базові рівняння  розглянути таким 

чином 

 

                                              (2.31) 

 

                            (2.32) 

 

В результаті такого розподілення праву частину рівняння легко визначити за 

даними бухгалтерського балансу, чого  не скажеш відносно лівої частини 

рівняння, оскільки ці дані є не відомими, хоча по балансу загальну суму 

можна визначити. 

На підставі вище сказаного, можна припустити, що якщо ВК ГФ   і ПКВГФ  

утворюють  єдине ціле, то кожна сума  цих елементів не може перевищувати 

загальної підсумкової суми. З двох елементів слід вибрати провідним 

елементом ВК ГФ    оскільки він визначає платіжні  можливості підприємства і 

ГФГФГФГФ ПКВПКЗВКМ 

+               +           +                  +  

НГФНГФНГФНГФ ПКВПКЗВКМ 

------------------------------------------------------------------- 

ПКВПКЗВКМ   
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розмір заходів власних джерел фінансування в грошовій формі. Особливістю 

провідного елементу можна виділити той момент, що він одночасно входить  

в склад не тільки всіх грошових коштів підприємства, але і всього власного 

капіталу. 

                                          (2.33) 

 

                                                                               (2.34) 

 

Потрібно відзначити те, що грошова  складова частина власного капіталу не 

може перевищувати величини всього майна в грошовій формі із зменшенням 

на зовнішній борг також в грошовій формі. 

 

       при .                                               (2.35) 

 

Дана нерівність може бути перетворена в наступну форму 

 

                                               (2.36) 

 

Для  негрошової частини власного капіталу, можна вивести наступну 

нерівність нижньої межі 

 

    або    (2.37) 

 

Власний капітал в негрошовій формі можна виразити через наступну 

нерівність верхньої межі 

 при , оскільки внутрішній борг в 

негрошовій формі повинен бути меншим власного капіталу в негрошовій 

формі. 

Вище вказану нерівність можна перетворити в наступний вигляд 

 

                              (2.38) 
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На основі вище приведеної нерівності можна вивести нижню межу для 

грошової складової власного капіталу 

або            (2.39) 

Виведені області зміни складових частин власного капіталу об'єднуються в 

єдину  систему нерівностей 

 

                                                              (2.40) 

                        +                           +                  + 

              
------------------------------------------------------------------- 

                    ВК             =       ВК       =            ВК 
 

 

Крім того, з урахуванням вище вказаного формуються наступні системи 

розрахункових формул 

 

                                                            (2.41) 

                         +                   +               + 

               
 ----------------------------------------------------------- 

                   М ГФ            =   М ГФ   =   М ГФ  
 

 

                                                                                                      (2.42) 

                   +                +               + 

             
---------------------------------------------------- 

            ПК           =     ПК    =        ПК 
 

 

             ПКЗ ГФ = ПКЗ ГФ = ПКЗ ГФ                                                                                                        (2.43)                                                                              

                 +             +             +  

              
 ---------------------------------------------------- 

     
 

 

       КЗ НГФ  = ПКЗ НГФ = ПКЗ НГФ                                                                                                            (2.44) 

             +          +                + 

            
-------------------------------------------  
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Вище приведений спосіб усуває межі між власним і позиковим капіталами і 

дозволяє пов'язати майно за  формою з майном за змістом. Крім того, даний 

спосіб дозволяє точно визначити залишки власних грошових коштів і 

наявність власних джерел фінансування підприємницької діяльності. 

Позитивна величина залишку власного капіталу в грошовій формі свідчить 

про те, що у підприємства в даний момент часу є вільні джерела для 

подальшого зростання і розвитку, якщо ж негативна, то таких джерел у 

підприємства немає, а тому утворюється дефіцит цих засобів. 

Негативні значення власного капіталу в грошовій формі свідчать про  

несприятливу ситуацію, що виникає в результаті перевищення відтоків над 

притоками власних грошових коштів через невідповідність термінів оплати 

заборгованості дебіторами і термінів оплати заборгованості перед кредиторами. 

В результаті може виникнути дефіцит платіжного балансу. Для покриття 

виниклого дефіциту зазвичай притягуються грошові кошти ззовні (кредити 

банків, цільове фінансування або аванси отримані).  

Але потрібно відзначити, що якщо аналіз проводиться з використанням 

традиційно прийнятої річної фінансової документації, тобто виниклий дефіцит 

власних коштів може мати тимчасовий характер, а фінансово-економічний стан 

може змінитись під впливом позитивних факторів. 

4 етап. Розрахунок індикатора фінансової стійкості. Основними показниками що 

характеризують фінансову стійкість підприємства є ліквідність і 

платоспроможність. 

Для характеристики ліквідності в абсолютному виразі, як пропонує [59; 51; 57; 

62], вводиться показник робочого капіталу, який можна визначити як різницю 

між поточними активами і поточними зобов'язаннями. 

В якості індикатора абсолютної платоспроможності можливо використати тільки 

грошовий капітал (ГК) 

 

НГФГФ МВКПКМГК  .                                                        (2.45) 
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Грошовий капітал може одночасно виступати як характеристика 

платоспроможності в абсолютному виразі для оцінки статики, будучи 

індикатором фінансової стійкості (ІФС), також  для оцінки динаміки – у вигляді 

коефіцієнта фінансової стійкості (КФС), характеризуючи рівень 

платоспроможності у відносному виразі. 

 Індикатор фінансової стійкості [59; 51; 57] може приймати різні значення, що 

пов’язано з співставленням деяких складових активів та капіталу підприємства 

 

 

 

 

 

Позитивний індикатор свідчить про те, що в даний час підприємство має 

джерело власних засобів в грошовій формі для подальшого зростання і розвитку, 

оскільки платіжні можливості перевищують наявні борги. Автор [59, С.72] 

пропонує такий стан на підприємстві називати чисте кредитування, так як 

підприємство володіє достатньою кількістю вільних грошових коштів, які 

можуть бути спрямовані на розширення виробництва або на отримання 

додаткового доходу при вкладанні грошей в інші інвестиційні проекти. 

Якщо індикатор дорівнює нулю, то спостерігається фінансова рівновага на 

аналізовану дату між джерелами власних засобів в грошовій формі і величиною 

позики, підлягаючі сплаті. Але при появі додаткових джерел власних засобів, так 

і при появі додаткових боргів і зобов'язань ситуація рівноваги може бути легко 

порушена. 

Від’ємний індикатор свідчить про те, що всі власні джерела в звітному періоді 

були використані повністю, їх не вистачило для погашення боргів і зобов'язань, а 

тому були задіяні позикові джерела. [59, с.72] пропонує такий стан на 

підприємстві називати чисте запозичення, саме величину внутрішньої позики 

відображає індикатор фінансової стійкості. 

                         > 0, чисте кредитування 

ІФС = ГК t       =0, фінансова рівновага 

                         < 0, чисте запозичення 
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Потрібно відзначити, що постійний контроль за платоспроможністю, який 

здійснюється на основі індикатора фінансової стійкості, дозволяє досягти 

збалансованості між притоками та відтоками власних грошових коштів. 

5 етап. Власний капітал та фінансова стійкість (факторний аналіз в статиці). 

Розрахунок фінансового важеля в структурі активів та капіталу. Аналіз 

розрахованих показників  проводиться з метою вивчення структури балансу за 

аналізований період. Для цього розраховуються різні коефіцієнти, що показують 

співвідношення між окремими статтями активів і капіталу. 

В процесі аналізу будується співвідношення показників, на основі яких можливо 

зробити висновок про економічний потенціал підприємства для подальшого 

розвитку 

 

                                  (2.46) 

 

Крім того, в процесі аналізу обґрунтовується взаємозв'язок між 

платоспроможністю, економічним зростанням і поточною ліквідністю за 

допомогою нижче наведених формул           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                    (2.47) 

 

                                                      (2.48) 

 

Досягнення високих темпів росту власного капіталу (Т
ВК

) та коефіцієнту 

поточної ліквідності (К ПЛ1) потребує  постійного контролю за всіма кількісними 

та якісними факторами, в більш широкому розумінні контроль необхідно 

проводити за платоспроможністю (ГК1) (контроль за зміною грошового 

капіталу), структурою активів (ФВА1) (зміна ФВА впливає на 

платоспроможність підприємства)  та структурою капіталу (ФВК1) (зміна ФВК 

впливає на рентабельність підприємства)  

 

                                    (2.49) 
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де      ФВА – фінансовий важіль в структурі активів; 

         ФВК – фінансовий важіль в структурі капіталу. 

6 етап. Визначення тенденцій економічного росту за рахунок темпу зміни 

власного капіталу (факторний аналіз в динаміці). У динамічному аналізі 

досліджується тільки величина власного капіталу, для чого спочатку 

розраховуються його темпи зростання (Т 
ВК

) і  змінні значення (∆ ВК), а потім 

розглядаються чинники, що вливають на нього. 

Для розрахунку темпів зростання власного капіталу використовують нижче 

приведені формули 

                                       (2.50) 

                           (2.51) 

                             (2.52) 

                   (2.53) 
 

В процесі аналізу приросту власного капіталу, який може бути або позитивним, 

або негативним, порівнюються темпи зростання найважливіших показників, від 

випередження або відставання яких залежить результативний темп зростання          

 

                                         (2.54) 

             

                                             

                                   

                                            
 

За результатами проведеного аналізу впливу приросту власного капіталу 

визначаються показники, які впливають позитивно на діяльність підприємства 

(формується спеціалістами підприємства політика їх підсилювання) і  показники, 

які впливають негативно на діяльність підприємства (формується спеціалістами 

підприємства політика їх знижування).  

7 етап. Визначення тенденцій економічного росту (визначення  нормативного 

ланцюга показників та ранжування темпів росту розрахункових показників). 

Розрахувавши значення темпів зростання найважливіших економічних показників, 
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проводимо їх ранжування в порядку зменшення, а потім порівнюємо фактичні 

ранги з нормативними. 

Сутність нормативного розташування темпів зростання полягає в тому, що 

обґрунтовується строго певна послідовність розташування кожного темпу щодо 

інших, причому незалежно від їх величини. 

Необхідно відзначити, що кожен показник в нормативному ряду займає строго 

певне місце, при цьому найбільший ранг (1) привласнюється темпу власного 

капіталу, ранг (2) привласнюється темпу М гф, ранг (3) привласнюється темпу М, 

ранг (4) привласнюється темпу Мнгф, а найменший ранг (5) – темпу позикового 

капіталу. 

Нормативний ряд було сформовано в результаті наступних тверджень: 

1. Темпи росту власного капіталу (для створення власних джерел фінансування та 

розвитку підприємства МВК ТТ 
  

та збільшення позикового капіталу до строго 

визначеного результату ПКМ ТТ  ); 

 

ФВКТ1 ,   де      

2.  Визначення форми платоспроможності ( пріоритетом є грошова форма над не 

грошовою, тобто темпи росту грошової повинні бути більшими за не грошову 

форму) 

 

Для виконання умов фінансової стійкості повинні бути дотримані наступні  умови 

 

Порівнявши усі три обмеження можливо сформувати ланцюжок 

нормативних показників    

При встановленні фактичного рангу привласнюється найбільшому темпу 

найбільший ранг (1), а найменшому темпу – найменший ранг (5).  

Щоб уникнути ситуації, при якій можливі зміни в складі власного капіталу, 

платоспроможності, фінансового важелю в структурі активів і в структурі 

капіталу можуть призвести до уповільнення економічного розвитку і 
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погіршення платоспроможності, потрібно постійно здійснювати управління 

фінансовою стійкістю підприємства в реальному режимі часу. 

8 етап. Аналіз виконання умов фінансової стійкості підприємства. Для 

визначення фінансової стійкості розраховуються коефіцієнти: коефіцієнт 

загальної ліквідності, коефіцієнт забезпечення власними засобами, 

коефіцієнт автономії, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, 

коефіцієнт забезпечення запасів з власних коштів, коефіцієнт фінансової 

стійкості, коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. Результати 

порівнюють з нормативними показниками по кожному з коефіцієнтів. 

9 етап. Підготовка висновків, рекомендацій та плану покращення 

фінансового стану підприємства. Результати  проведеного аналізу 

оформлюються у вигляді висновків і рекомендацій, в яких указуються 

особливості розвитку підприємства за аналізований період. Запропонована 

модель-схема дозволяє оцінити, оптимізувати роботу підприємства за будь-

який короткостроковий період, гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні 

зміни в економічній ситуації. 

Даний метод може бути автоматизований за допомогою програми Excel, що 

дозволить поєднати всі розрахунки між собою та мінімізувати витрати часу 

при проведенні аналізу фінансового стану підприємства [124; 140; 171, с. 50-67]. 

Крім того, в склад автоматизованої програми можливо додати ще одну 

складову, а саме моделювання бізнес-процесів на основі існуючих реальних, 

оперативних результатів.  

Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів у будь-яких (за масштабами 

діяльності) сучасних суб’єктів господарювання стало можливим завдяки 

появі достатньої кількості відповідного програмного забезпечення, 

наприклад, BPWin [113], ARIS [115] та таке інше.  

Збудовані моделі діяльності суб’єктів господарювання дозволяють виявити 

всі процеси, де створюється додана споживча (або мінова) вартість, яка є 

ознакою результативності бізнес-процесу (в якості прикладу див. роботу 

[223]). Ці бізнес-процеси утворюють так звані ланцюжки створення цінності 
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[195, с. 87; 21, с. 145]. По кожному з них можна зафіксувати витрати (у 

грошовому вимірі), що дає можливість виявити ресурсомісткість створеної 

споживчої цінності. І, насамкінець, за допомогою графіків Ганта або 

мережевих графіків [99, с. 113-118] можна визначити тривалість кожного із 

процесів. Аудит витрат, в тому числі і часових, є достатньо «прозорим». Інша 

справа – аудит ланцюга створення цінності для споживача. 

Щоб визначитися із розподілом споживчої вартості по бізнес-процесам, 

насамперед необхідно оцінити її інтегральну величину. В роботі [221] було 

доведено, що при умові додержання балансу економічних інтересів і 

споживача, і виробника, споживча вартість (у грошовому вимірі) може 

складати 

 

                                       ВтрЦВС 


2
,      (2.55) 

 

де ВС , Ц, Втр  – споживча вартість виробу, його ринкова ціна (планова або 

фактична), та сукупні витрати виробництва відповідно. 

Для розподілу споживчої вартості по бізнес-процесам, що наведені на рис. 

2.14, доцільно скористуватися експертною процедурою під назвою «метод 

аналізу ієрархій» [222]. Така ієрархія, яку складено у повній відповідності із 

моделлю процесів, що наведена на рис. 2.14, зображена на рис. 2.16. 

Експертні висновки відносно важливості бізнес-процесів в створенні 

споживчої вартості виробів, які отримані згідно с методикою із роботи [222, 

с. 14 -31], наведено в табл. 2.7. 

Вс

ПосУпр ВирПбп Зб

 

 Рисунок 2.16 – Ієрархічна модель забезпечення споживчої вартості виробу  

                            бізнес-процесами у господарюючого суб’єкта* 

*Джерело: [236, с. 153] 
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Тут Пбп – підтримуючи бізнес-процеси, Упр – процеси управління, Пос– 

процеси постачання, Вир – процеси виробництва, Зб – процеси збуту виробів. 

 

Таблиця 2.7 –  Експертні висновки відносно важливості бізнес-процесів* 

Вс Пбп Упр Пос Вир Зб Відносна  

важливість 

Пбп 1 1/4 1/2 1/8 1/4 0,050 

Упр 4 1 1/2 1/4 1 0,160 

Пос 2 2 1 1/4 1/2 0,137 

Вир 8 4 4 1 2 0,451 

Зб 4 1 2 1/2 1 0,202 

*Джерело: [236, с. 153] 

 

З таблиці видно, що вектор відносної важливості бізнес-процесів у 

господарюючого суб’єкта має координати (0,050; 0,160; 0,137; 0,451; 0,202) 

при індексі узгодженості 0,0925, що свідчить  про практичну відсутність 

внутрішньої суперечливості між висловлюваннями експертів. Подібний 

аналіз можна виконати для будь-якого рівня ієрархічної моделі бізнес-

процесів. Здобуті координати вектора важливості бізнес-процесів повинні 

враховуватися в подальших планах їхнього бюджетного забезпечення. 

Крім того, потрібно відмітити, що в сучасних умовах, як важають [239, с. 7], 

будується інтелектуальне суспільство з тісно інтегрованими кібернетичним і 

фізичним просторами, у якому інновації у сфері науки і техніки відіграють 

провідну роль у забезпеченні збалансованого економічного розвитку і 

вирішення соціальних проблем підприємства. Поєднання глобального 

інтернету з матеріальними речами формує нові можливості прямого 

управління фізичним світом, включаючи машини, фабрики та 

інфраструктуру.  

Тому, використання оцифрування призводить до трансформації існуючих 

бізнес-моделей в усіх сферах економічної діяльності, зокрема у будівництві. 

Бізнес-моделі становляться більш інтегрованими, поглинаючи не тільки 

виробництво певного продукту як таке, але втягають в єдину екосистему 
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супутні послуги аж до фінансових. Так, цілком реальним може стати, що 

дігіталізовані будівельні компанії стануть пропонувати не тільки саме свій 

продукт, наприклад, житловий будинок, але і довгострокову послугу з 

обслуговування, поточним і капітальним ремонтами будинку, увібравши в 

єдину екосистему більшість, якщо не всі послуги, які надає житлово-

комунальна компанія (при цьому частина послуг може бути віддана на 

аутсорсинг), а також послуги банківського сектору (кредитні спілки тощо). 

Природно, це змінить всю систему управління будівельної компанії, 

починаючи з маркетингу і закінчуючи бюджетуванням, зробить їх більш 

гнучкими, такими, що орієнтовані на використання сучасних інформаційних 

технологій, зокрема аналітики, яка базується на так званих великих даних і 

хмарних обчисленнях. Подібної думки притримується  [321]. 

Однією з технологій,  яка сопряженна з хмарними технологіями, є технологія 

Blockchain. Питання сутності технології Blockchain та перспективи її 

застосування  вже вивчається [64; 105; 178; 182; 185; 187; 243]. Як вважає 

[215, с. 19] Blockchain може доповнити або повністю заменити всі існуючи 

системи управління інформаційних систем. Потрібно відмітити, що 

впровадження технології Blockchain в управлінський процес системи БОР з 

одного боку дозволяє контролювати та забезпечувати безпеку системи від 

втрати даних або шахрайства, підвищуватиме ефективність внутрішнього та 

зовнішнього документообігу, а з іншого технологія Blockchain вимагає 

розвитку технологій, досліджень та технічної підтримки інформаційної 

системи підприємства,  що спонукає збільшення вимог до кваліфікації 

співробітників; піднімає питання пов’язані з податковими, юридичними та 

нормативно-правовими питаннями. Схематично Blockchain взаємозв’язку між 

будівельним підприємством та з його контрагентами (постачальниками 

ресурсів) відображена на рис. 2.17. 

Більш детальніше визначення сутності технології Blockchain  та можливість 

використання технології Blockchain в системі управління бюджетуванням, 
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орієнтованим на результат, в процесі розрахунків з постачальниками ресурсів 

розглянуто в авторській статті [134 ]. 

Модель БОР-управління господарською діяльністю, яка повинна містити в 

собі постійний моніторинг поведінки вказаних показників, еволюцію котрих 

необхідно планувати заздалегідь. Як тільки з’являються сигнали про їхнє 

відхилення від запланованих значень (особливо при зменшенні Прз) треба 

миттєво проаналізувати можливості покращення ситуації (як це передбачено, 

наприклад, контролінговим [267] або антисипативним [10] управлінням). Для 

цього доцільно використовувати систему формування управлінських рішень, 

в основу якої покладено методологію обернених точкових розрахунків [69, 

с.177] (в якості прикладу використання цієї методології може бути робота 

[253]). 

 

Blockchain  

Blockchain  внутрішній

Постачальник 

ресурсу

Документарна база будівельного підприємства побудована на 
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Змагання між майнерами хто швидше проведе верифікацію блоку

Переможець серед майнерів
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ресурсу
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Рисунок 2.17 –  Схема Blockchain взаємозв’язку між будівельним  

                            підприємством та з його контрагентами (постачальниками  

                            ресурсів)* 

Джерело: авторська розробка 

 

Зміст методології обернених точкових розрахунків полягає у тому, що якщо 

існує пряма функціональна залежність  засобиfмета   (див. рис. 2.18а), то 
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можна побудувати обернену до неї – )мета(засоби   (див. рис. 2.18б). 

Метою тут виступає Пеф, а засобами Прз, Прс, Поп. 

Пеф

Прз Прс Поп

)а )б

Пеф


Прз


Прс


Поп


 

 

Рисунок 2.18 – Схеми прямого (а) та обернених (б) розрахунків* 

*Джерело:  [236, с. 154] 

 

Прямий розрахунок, схема якого зображена на рис. 2.19а, виконується згідно 

виразу (1.23). Припустимо, що значення показника ефективності Пеф 

необхідно підняти до ПефПефПеф 


. Це можливо за рахунок росту 

одного з трьох показників (Прз, Прс, Поп), або якихось двох, або усіх трьох 

разом, тобто  

 

                                 ПопПрсПрзПеф 
 .                  (2.56)  

 

Тут всюди знак «+» свідчить про зростання даної величини.  

Далі буде розглянуто саме такий варіант розрахунку. Його зображено на рис. 

2.19б. Метою його буде визначення приростів ∆Прз, ∆Прс і ∆Поп при умові, 

що ∆Пеф задано наперед. 

Щоб вирішити цю задачу, її необхідно привести до стандартного вигляду за 

рахунок процедури «згортання/розгортання», що приводить до наступних 

виразів 

 

)(Д)(ПрзПеф  
 ; ( 1 );                                    (2.57) 

 

  )(Поп)(ПрсД  
 ; (   ),                                  (2.58) 
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графічне тлумачення котрих надано на рисунку 2.19. 

Пеф


 Прз
  Д



 Д


 Прс
  Поп



1  
 

Рисунок 2.19– Остаточна схема розрахунків* 

*Джерело: [236, с.154] 

 

Розпишемо вираз (2.57) 

 

   ДДПрзПрзПефПеф  .                                    (2.59) 

 

Невідомими тут є ∆Прз і ∆Д. Щоб визначити їх, доцільно доповнити цей 

вираз умовою     ДПрз , 1  , де α  [0, 1] і σ  [0, 1] – 

коефіцієнти відносної важливості, значення яких обирає особа, що приймає 

управлінське рішення. 

В результаті будується система рівнянь 
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Можна довести, що  рішенням системи (2.60) буде 
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Аналогічно створюється система 
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рішенням якої  будуть вирази 

 

















2

4

2






















ПопПрсДПопПрс

Прс
,              (2.64) 

 

 

2

4

2






















ПопПрсДПопПрс

Поп












.               (2.65) 

 

Після визначення ∆Прз, ∆Прс та ∆Поп розробляються адекватні для їхнього 

втілення організаційно-технічні заходи, для підтримки котрих планується 

відповідний бюджет. Розрахункові результати встановлюють наступну 

пріоритетність заходів і бюджетування, а саме; результативність → 

оперативність → ресурсомісткість. 

Описані процедури повторюються, доки не буде досягнутий кінцевий 

результат – створена в оговорений термін затребувана споживча вартість. 

Потрібно відмітити, що в сучасних економічних умовах потрібно звернути 

увагу на зміну внеску будівельної галузі у ВВП (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 –  Динаміка внеску будівельної галузі у ВВП у фактичних  

                          цінах (без урахування тимчасово окупованої території  

                          Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини  

                          тимчасово окупованих територій у Донецькій та  

                           Луганській областях) [180] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

млн. 

грн 

% тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.г

рн 

% 

ВВП 1465198 100 1586915 100 1988544 100 2385367 100 29829

20 

100 

в т.ч.:  

Будів- 

ництво 

36902 2,52 36876 2,32 38928 1,96 47457 1,99 68152 2,28 

 

Для оцінки розвитку підприємств будівельної галузі проаналізовано 

результати статистичних даних і встановлено негативні тенденції в розвитку 

підприємств будівельної галузі, які проявилися в тому, що, незважаючи на 

зростання ВВП, відбувається спад внеску будівельної галузі у ВВП у 

фактичних цінах (у 2013 р. – 2,52%; 2014 р. – 2,32; 2015 р. – 1,96; 2016 р. – 

1,99; у 2016 р. – 2,28%). Встановлено, що на цей процес впливають різні 

фактори, а саме: зовнішні реформи (вплив з боку державних органів); 

структурні реформи (залучення на ринок нових конкурентів, створення 

прозорого і недорогого доступу до земельних ділянок замість оренди землі на 

визначений термін, іпотечне кредитування, захист заощаджень 

домогосподарств та інше); внутрішні реформи (перегляд управлінської 

політики на будівельному підприємстві із залученням новітніх технологій 

управління, контролю й аналізу діяльності). Одержані результати 

актуалізували необхідність розробки заходів щодо вдосконалення управління 

будівельними підприємствами, зокрема їх систем бюджетування. 

 

2.4 Висновки до розділу 2 

1 В роботі визначено місце та механізм інформаційно-аналітичного 

забезпечення бюджетування, що орієнтоване на результат; види 
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інформаційних бар’єрів, які  можуть виникати в процесі реалізації проекту 

будівництва. Це дозволило ретельно переглянути кожну зі складових, 

проаналізувати її вплив на систему та запропонувати шляхи вдосконалення 

системи управління ІАЗ БОР. 

2 Встановлено, що система інформаційно-аналітичного забезпечення влючає 

пакет нормативних документів (нормативно-довідкової інформації), які 

регламентує функціональні процеси і системно забезпечує управління 

обліковим процесом підприємства. З рахунок цього відбувається об’єднання 

методичних рекомендацій з фінансового обліку та управлінського обліку при 

виконанні аналітичної роботи і здійсненню контролю за дотриманням 

нормативно-правової бази. Що дозволило  розглянути та обґрунтувати підхід, в 

основі якого розглянута модель оцінки забезпеченості  БОР ресурсами  

будівельного підприємства; контролювати зміни платоспроможності 

(ліквідності) підприємства в системі онлайн із залученням первинної 

бухгалтерської документації (головної книги, шахового балансу, відомостей).  

Визначення платоспроможності (ліквідності) підприємства є основною 

вимогою при використанні БОР, так як розвиток бюджетування можливе лише 

при умові наявності платіжних коштів.  

3 Встановлено, що для підвищення переваг БОР, які дозволяють надати 

більші конкурентні переваги суб’єктам господарювання, потрібно 

використовувати методичному підході, який притаманний  теорії логістики, 

як теорії управління потоками. Отриманий симбіоз логістики та 

бюджетування в роботі запропоновано називати «бюджетування на мові 

логістики» або «логістико-мовне бюджетування». Цей симбіоз дозволяє 

обґрунтувати і створити базу для системи, яка здатна оптимізувати усі 

господарські процеси, своєчасно виявляти відхилення фактичних показників 

від планових та розробляти, корегувати і реалізовувати в режимі реального часу 

комплекс заходів щодо попередження або ліквідації можливих збитків. 

4 Теоретично обґрунтована методика, яка дозволяє підвищити результативні 

показники, завдяки розв’язанню «оберненої» задачі. Такий підхід дозволяє 
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визначати результативні показники до проведення господарської операції, а 

саме: по заданим кінцевим показникам визначаються значення первинних. 

5  Розглянуто інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетного управління 

ресурсами будівельного підприємства, в основі якого знаходиться 

методичний підхід до розв’язання завдання розподілу інформації із 

фінансовим змістовним наповненням. Він передбачає розв’язання  

інформаційно-фінансової задачі. З метою практичної реалізації 

бюджетування, орієнтованого на результат, мовою логістики розглянуто 

інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетного управління ресурсами 

будівельного підприємства, основу якого становить методичний підхід до 

вирішення завдання розподілу інформації з фінансовим змістовним 

наповненням. В результаті чого виникла можливість забезпечення контролю 

за своєчасними цільовими фінансовими надходженнями за рахунок власних, 

залучених  або змішаних джерел фінансування в необхідній кількості та в 

обумовлені строки фінансування згідно календарного плану одержання 

грошових коштів та платежів. Це дозволило коригувати отримання ресурсів в 

необхідній кількості з урахуванням планових термінів реалізації проектів.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЮДЖЕТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1 Результати емпіричних досліджень ресурсного забезпечення 

будівельних підприємств 

 

Аналітичне забезпечення БОР на пряму пов’язане з можливість будівельного 

підприємства придбати ресурси в необхідній кількості та в відповідний час. 

Одним з показників, якій дозволяє придбати своєчасно ресурси є 

платоспроможність (ліквідність) підприємства, так як неплатоспроможне, 

фінансово не стійке підприємство не має змогу використовувати систему 

БОР  своєї діяльності. Запропоновано  провести розрахунки на базі 

підприємств будівельної галузі, а саме ПП «Будкор», ПФ Пошук–5, ТОВ 

Константа, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Теплобуд ХБК, консалтингового 

підприємства ТОВ «СВК». Підприємства були обрані таким чином, щоб 

продемонструвати можливість використання запропонованого в роботі аналізу 

на підприємствах будівельної галузі, які відносяться до різних форм власності. 

Стислий опис кожного з підприємств: 

 1) ТОВ Теплобуд ХБК – торгівельно-будівельне підприємство, яке більше 7 

років успішно працює в Східному регіоні. Форма власності – приватна. 

Спеціалізація: торгівля, будівництво, а саме: офіційний представник 

концерну FBM (Італія) – елітна натуральна черепиця; офіційний представник 

концерну Ardesit (Італія) – натуральний сланець; офіційний представник в 

східній Україні підприємства Certainteed (США) – бітумна черепиця люкс 

класу; широкий асортимент покрівельних, фасадних і супутніх матеріалів 

виробників: Італія, Німеччина, США, Канада, Фінляндія, Англія, Чехія, 

Словенія, Польща, Росія, Україна;  будівництво адміністративних, житлових, 

котеджів, будівель і інших споруд [263].  
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2) ПП «Будкор»  (м.Харків). Основним видом діяльності є: будівництво 

будівель.  Форма власності – приватна [260].  

3) приватна фірма Пошук-5 (м.Харків). Основним видом діяльності є: 

будівництво будівель, надання в оренду й експлуатацію вланого чи 

орендованого нерухомого майна.  Форма власності – приватна [261]. 

4) ТОВ Константа" (м.Запоріжжя). Основні види діяльності із зазначенним 

найменуванням виду діяльності та коду за КВЕД: будівництво будівель; 

оптова торгівля будівельними матеріалами; організація будівництва об’єктів 

нерухомості для продажу чи здавання в оренду. Форма власності – 

колективне підприємство [262]. 

5) ПАТ Трест Житлобуд-1 (М.Харків).Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД: будівництво 

житлових i нежитлових будівель; діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 

виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Форма 

власності– колективне підприємство [264]. 

Для проведення аналізу були обрані підприємства які займаються 

(займались) житловим будівництвом. 

Модель оцінки забезпечення БОР ресурсами розроблена з використанням 

бухгалтерської звітності та використанням деяких рекомендацій з [59; 53; 52; 

60]. 

Для проведення розрахунків запропоновано 9 етапів. Усі розрахунки були 

виконані за допомогою спеціально створеної комп’ютерної програми. 

1 етап. Розподіл майна за формою та змістом на основі структурованого 

бухгалтерського балансу. 

На першому етапі аналізу фінансової стійкості підприємства було 

побудовано структурований бухгалтерський баланс (дивись додаток П за 

кожним з аналізованих будівельних підприємств). 
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За допомогою аналізу майно було розподілено за 3 напрямками (формами), а 

саме: – майно в грошовій та негрошовій формах; – фінансовій та 

нефінансовій формах; – майно важко реалізоване та ліквідне.  

Додаток Р відображає: а) змінення майна ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК за період з 

2009 по 2013 рр. відбувається збільшення майна підприємства з 16126,4 тис. 

грн. до 24154,3 тис.грн, при цьому, потрібно відзначити, що в 2010 р. сума 

майна склала 34886,2 тис.грн., а протягом наступних років відбувається 

повільне зменшення загальної вартості майна до 24154,3 тис.грн.; 

б)відображає змінення майна ПФ Пошук –5 за період з 2009 по 2013 рр., а 

саме до 2011 р. відбувається стабільне збільшення майна до 696556 тис.грн., 

в 2012р. сума майна зменшується до 375021 тис. грн., але в 2013р. сума 

майна збільшується до 469488 тис.грн.; в) змінення майна ПП «Будкор»  за 

період з 2009 по 2013 рр., а саме до 2012 р. відбувається стабільне 

збільшення майна до 227914 тис.грн., але в 2013р. сума майна зменшилась на 

26965 тис. грн. Причини, в результаті яких відбуваються змінення в загальній 

сумі майна на підприємствах різні і потребують ретельного дослідження; 

г)відображає змінення майна ПАТ Жилстрой 1 за період з 2009 по 2013 рр., а 

саме до 2011 р. відбувається стабільне зменшення майна з 707445 тис.грн. до 

426643 тис. грн. Саме з цього року відбувається  збільшення майна до 456245 

тис.грн.; д) відображає повільне зменшення майна ТОВ Константа за період з 

2009 по 2013 рр. з 443390 тис. грн. до 321903 тис.грн. 

На ПФ Пошук –5 майно в грошовій формі мало тенденцію до збільшення до 

2011р. до 10799 тис.грн., а з 2011 по 2013 рр. відбувається різке зменшення 

на 9013 тис. грн. Що стосується майна в негрошовій формі, то протягом 2009 

по 2011 рр. відбувається повільне збільшення, в 2012р. майно зменшилось на 

318852 тис.грн., а потім збільшилось на 100797 тис.грн. Що стосується майна 

в фінансовій та нефінансовій формі, то і тут відбулися зміни, так в фінансовій 

формі майно мало тенденцію до збільшення до 2011р., а в 2012р. 

відбувається різке зменшення на 61219 тис. грн., а 2013р. відбувається 

збільшення до 33174 тис.грн.  Майно в нефінансовій формі мало тенденцію 
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до збільшення до 2011р., а в 2012р. відбувається різке зменшення на 260316 

тис. грн., а в 2013р. відбувається збільшення до 462147 тис.грн.  Аналіз 

ліквідних та не ліквідних активів виявив, що неліквідні активи на 

підприємстві мають тенденцію до збільшення до 2010р., а з 2011р. по 2013рр. 

відбулося зменшення до 181547 тис.грн. Ліквідні активи протягом 2009-

2011рр. збільшувались з 300926,2 тис.грн. до 476280 тис.грн., а з 2011р. по 

2013рр. відбулося зменшення до 287941 тис.грн. Потрібно звернути увагу на 

дебіторську заборгованість, яка існує і протягом 2009-2013рр. збільшилась з                

104566,3 тис.грн.  до  108311 тис.грн. 

На ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК майно в грошовій формі мало тенденцію до 

зменшення до 2011р., а з 2011 по 2013 рр. майно в грошовій формі має 

незмінну форму, а саме складає 0,2 тис.грн. Що стосується майна в 

негрошовій формі, то протягом аналізуємого періоду з 2010р. відбувається 

його зменшення, а саме майно в негрошовій формі зменшилось з 2010р. по 

2011рр. на  10689 тис.грн. Що стосується майна в фінансовій та нефінансовій 

формі, то і тут відбулися зміни, так в фінансовій формі майно станом на 

2010р. зменшується на  1213 тис.грн, а потім відбувається повільне 

збільшення до 861, 7 тис. грн. Майно в нефінансовій формі станом на 2010р. 

збільшилось на 19972,8 тис.грн, а потім відбувається повільне зменшення до 

24119,3 тис. грн. Аналіз ліквідних та неліквідних активів виявив, що 

неліквідні активи на підприємстві мають тенденцію до зменшення, а ліквідні 

активи спочатку збільшились до 34536,9тис. грн., а потім відбувається 

повільна тенденція до зменшення до 23969,3 тис.грн. Дебіторська 

заборгованість протягом 2009-2013рр. повільно збільшилась до 279 тис.грн.   

На ПП «Будкор»  майно в грошовій формі до 2012р. збільшилось до 2885 

тис.грн, в 2013р. зменшилось на 2825 тис.грн. Майно в негрошовій формі 

мало тенденцію до зменшення в 2010р., в 2011р. майно в грошовій формі 

збільшилось до 225427тис.грн., а протягом 2012 та 2013рр. відбувається 

повільне зменшення майна до 200889 тис.грн. Що стосується майна в 

фінансовій та нефінансовій формі, то і тут відбулися зміни, так в фінансовій 
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формі майно в 2010р. збільшилось до 65432 тис.грн., з 2011 по 2012рр. 

відбувається збільшення майна до 75468 тис. грн., а в 2013р. відбувається 

зменшення майна до 22357 тис.грн. Майно в нефінансовій формі протягом 

2009 по 2011рр. має стабільну динаміку до зростання до 1780302 тис. грн.., в 

2012р. відбувається зменшення до 152446 тис.грн., а в 2013р. відбувається 

збільшення майна до 180635 тис.грн. Аналіз ліквідних та неліквідних активів 

виявив, що вартість неліквідні активи на підприємстві збільшилась в 2011р., 

в 2012 р. відбувається повільне зниження неліквідних активів до 9001 тис. 

грн., а в 2013р. вартість неліквідних активів збільшується до 10597 тис.грн. 

Ліквідні активи в 2010р. зменшились до 121423 тис.грн., з 2011 по 2012 рр. 

відбувається повільне зростання до 218913 тис.грн., а в 2013р. відбувається 

зменшення ліквідних активів до 190352 тис.грн. Дебіторська заборгованість 

протягом 2009-2013рр. то збільшувалась, то зменшувалась, але все рівно 

залишається значною, а саме 55430 тис.грн.   

На ПАТ Жилстрой 1 майно в грошовій формі мало тенденцію до збільшення 

до 2013р. до 2095 тис.грн. Що стосується майна в негрошовій формі, то 

протягом 2009 по 2013 рр. відбувається повільне зменшення до 454150 

тис.грн. Що стосується майна в фінансовій та нефінансовій формі, то і тут 

відбулися зміни. Так в фінансовій формі майно за п’ять років зменшилось з 

118128 тис.грн. до 52788 тис. грн.  Майно в нефінансовій формі за п’ять років 

зменшилось з 589317 тис.грн. до 451693 тис. грн.   Аналіз ліквідних та не 

ліквідних активів виявив, що неліквідні активи на підприємстві мають 

тенденцію до зменшення з 365267 тис.грн. до 46245тис.грн. Ліквідні активи 

на підприємстві мають тенденцію до збільшення з 342178 тис.грн. до 410000 

тис.грн. Потрібно звернути увагу на дебіторську заборгованість, яка існує і 

протягом п’яті років зменшилась з  187725 тис.грн.  до  109674 тис.грн. 

На ТОВ Константа майно в грошовій формі мало тенденцію до збільшення 

до 448 тис.грн. Що стосується майна в негрошовій формі, то протягом 2009 

по 2013 рр. відбувається повільне зменшення до 321455 тис.грн. Що 

стосується майна в фінансовій та нефінансовій формі, то і тут відбулися 
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зміни. Так в фінансовій формі майно за п’ять років зменшилось з 133715 

тис.грн. до 117886 тис. грн.  Майно в нефінансовій формі за п’ять років 

зменшилось з 309675 тис.грн. до 216009 тис. грн. Аналіз ліквідних та не 

ліквідних активів виявив, що неліквідні активи на підприємстві мають 

тенденцію до зменшення з 129522 тис.грн. до 43300 тис.грн. Ліквідні активи 

на підприємстві мають тенденцію до збільшення з 313868 тис.грн. до             

278603 тис.грн. Потрібно звернути увагу на дебіторську заборгованість, яка 

існує і протягом п’яті років  зменшилась з 39247 тис.грн.  до  19293 тис.грн. 

Збільшення вартості майна свідчить про розширення виробничо-

господарської діяльності, при цьому, якщо питома  вага  в структурі 

сукупних активів припадає на необоротні активі, то це може свідчити про 

«важку» структуру активів – на підприємстві (фірмі) значні накладні витрати 

та підвищена чутливість до зміни доходу (виручки). Але запропонований 

метод не дає можливості зрозуміти за рахунок чого відбулася зміна майна. 

Тому, щоб зрозуміти причини змін майна потрібно провести додатковий 

аналіз, який буде відображати причини зменшення майна як в грошовій так і 

негрошовій формах, так можливо вибуття майна в негрошовій формі 

відбувається за рахунок зменшення власних основних засобів, а відсутність 

грошових коштів не дає можливість придбати сучасні нові основні засоби, 

але потрібно відзначити, що зменшення власних, які знаходяться на балансі 

підприємства засобів може бути компенсоване за рахунок залучених 

орендованих основних засобів. Крім того ретельної перевірки потребують 

деякі інші економічні показники. Наприклад це стосується дебіторської 

заборгованості. Якщо дебіторська заборгованість при формуванні оборотних 

активів відображає найбільше вкладення при цьому найменші вкладення 

пов’язані з грошовими засобами, то це може свідчити, що на підприємстві 

можуть виникати проблеми пов’язані з оплатою послуг та продукції, а також 

про переважно негрошовий характер розрахунків.  

Додаток Р рис. Р.1 – Р.6  відображають розподіл майна за формою та змістом 

ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-
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1, ТОВ Константа. Згідно проведених розрахунків можливо зробити наступні 

висновки, що на: 1) в ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК власний капітал до 2010р. 

збільшився до 15580,4 тис.грн., а з 2011р. відбувається повільне зменшення 

власного капіталу до 10239,8 тис.грн., при цьому вартість позикового 

капіталу також мала тенденцію до збільшення в 2010р. та склала 19305,8 

тис.грн., а з  2011р. відбувається повільне зменшення позикового капіталу до 

13914,5 тис.грн. в 2013р.  Довгострокові зобов’язання та забезпечення за 

аналізований період також в 2010р. збільшився до 17527,2 тис.грн., а з 2011р. 

відбувається повільне зменшення довгострокового капіталу до 10304 тис.грн. 

При цьому поточні зобов’язання та забезпечення самого підприємства 

збільшились за аналізований період з 8384,6 тис.грн. до 13635,5 тис.грн.  

Потрібно визначити за рахунок чого збільшилась заборгованість, так як 

запропонована методика аналізу  до складу поточних зобов’язань відносить 

короткострокові кредити і займи (ККР), поточні зобов’язання та забезпечення 

(ПЗ), доходи майбутніх періодів (ДМП), заборгованість перед 

постачальниками (КЗ), внутрішній борг (ПКВ); 

2) в ПФ Пошук –5 власний капітал до 2011р. збільшився з  215091,1 тис.грн. 

до 320923 тис.грн., а в 2012р. відбувається повільне зменшення власного 

капіталу до 170924 тис.грн., а в 2013р. власний капітал збільшився до 226342 

тис.грн., при цьому вартість позикового капіталу також мала тенденцію до 

збільшення в 2010р. та склала 340037 тис.грн., але в  2011р. підприємство 

повністю розрахувалось за своїми зобов’язаннями, але вже з 2012р. 

підприємством знову використовує у своїй діяльності позиковий капітал який 

склав 204097 тис.грн., а в 2013р. він збільшився на 39049 тис.грн. 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення за аналізований період зменшився 

з 293481,1 тис.грн. до 241053 тис.грн. Поточні зобов’язання та забезпечення 

самого підприємства зменшилися з 190767,2 тис.грн. до 134855 тис.грн.; 

3) на ПП «Будкор»  протягом 2009-2011рр. сума власного капіталу 

збільшилась з 21854 тис.грн. до 113137 тис.грн., а за період з 2012-2013рр. він 

зменшився до 98283 тис.грн.  Загальна сума позикового капіталу не має 
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постійної тенденції, так за період з 2009-2010рр. капітал збільшився до 60117 

тис.грн., в 2011р. підприємства повністю розрахувалась за своїми 

зобов’язаннями, але вже в 2012р. борг склав 123642 тис.грн., хоча на 2013р. 

він зменшився до 102666 тис.грн. Поточні зобов’язання та забезпечення з 2009 

по 2012рр. мали тенденцію до збільшення і склали 65658 тис.грн., а в 2013р. 

вони зменшуються і склали 47236 тис.грн. Зовнішні зобов’язання мали 

тенденцію до збільшення з 2009-2012рр. і склали 123471 тис.грн., але в 2013р. 

вони трохи зменшились і склали 102409 тис.грн. 

4) в ПАТ Трест Житлобуд-1 протягом п’яти років сума власного капіталу 

збільшилась з 8782 тис.грн. до 12357 тис.грн. Загальна сума позикового 

капіталу за п’ять років зменшився, але досі є значною запозиченою сумою і 

складає 443888 тис. грн. Поточні зобов’язання та забезпечення до 2009 р. має 

тенденцію до зменшення. Але вже з 2010 р. почав збільшуватись і склали в 

2013 р. 315747 тис. грн.  

5) в ТОВ Константа протягом п’яти років сума власного капіталу зменшилась 

з 92938 тис.грн. до -20689 тис.грн. (це відбулось за рахунок отриманого 

збитку). Загальна сума позикового капіталу за п’ять років зменшився, але досі 

є значною запозиченою сумою і складає 342592 тис. грн. Поточні зобов’язання 

та забезпечення до 2009 р. має тенденцію до збільшення, але вже з 2010 р. 

почав зменшуватись і склали в 2013 р. 128934 тис. грн.  

2 етап. Розподіл майна за джерелами фінансування через поєднання форми та 

змісту перегрупованих статей бухгалтерського балансу. На другому етапі 

аналізу фінансової стійкості підприємства будується  уніфікований формат 

балансу в статиці та в динаміці, що дає можливість пов’язати грошове та 

негрошове майно з власним та залученим капіталом. 

Розрахований уніфікований формат балансу в динаміці дозволяє 

прослідкувати приріст значень динаміці, тобто контролювати взаємозв’язок 

грошового та негрошового майна з власним та позиковим капіталами. 
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Створення уніфікованого формату балансу в статиці дозволяє чітко визначити 

розподілення власного капіталу в грошовій та негрошовій формах, розподілення 

позикового капіталу на грошову та негрошову форми  (див. додаток Р рис. Р.7). 

На наведеному додатку Р рис. Р.7 бачимо розподіл власного капіталу та 

позикового капіталу за аналізованими підприємствами. За більшістю 

аналізованих періодів усі підприємства мали недостатність власного капіталу 

порівняно з запозиченим капіталом. 

3 етап. Розрахунок меж значень складових елементів активів та капіталу, що 

дозволить чітко визначити залишки власних грошових коштів для 

подальшого зростання та розвитку. 

Далі були сформовані та проаналізовані базові рівняння, які включають 

одночасно елементи, що входять до складу як активу, так капіталу, причому 

вони були узяті як на початок аналізованого періоду, так і на кінець, а також і 

за весь період. 

Для досягнення збалансованості між активом і капіталом було   встановлено 

значення  елементів, що входять до складу  власного капіталу (ВК) і 

внутрішнього боргу (ПКВ). Виведені області зміни складових частин 

власного капіталу об'єднуються в єдину  систему нерівностей. 

Дана методика дозволила встановити межі між  власним та позиковим 

капіталом (усі проведені розрахунки систематизовані за допомогою Додатку 

Р рис. Р.8 – Р.10) і можливо зробити висновок, що усі підприємства, а саме  

ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5,  ТОВ Константа,     

ПАТ Трест Житлобуд-1,  мають негативну величину залишку власного 

капіталу в грошовій формі, що свідчить про те, що підприємства не мають 

вільних джерел для подальшого зростання. Негативна величина власного 

капіталу є негативною характеристикою, що означає втрату фінансової 

стійкості підприємства – значну залежність фінансового положення 

підприємства від позикових джерел фінансування. Як правило, така ситуація 

характерна для підприємств, що мають збиткову діяльність протягом 

тривалого періоду або значні збитки в окремих періодах.  
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У ситуації негативної величини вартості власного капіталу оптимізація стану 

підприємства неможлива без оптимізації прибутковості діяльності, тобто без 

створення джерела власних засобів – нерозподіленого прибутку. 

Альтернативним варіантом відновлення позитивної величини власного 

капіталу підприємства є залучення цільових фінансування і надходжень. У 

короткостроковій перспективі підтримка платоспроможності підприємства з 

негативним власним капіталом можлива за рахунок високої оборотності 

активів підприємства. 

4 етап. Розрахунок індикатора фінансової стійкості.  

Для характеристики платоспроможності використовується показник 

грошового капіталу, який при оцінки платоспроможності в статиці є 

індикатором фінансової стійкості, а для оцінки динаміки пропонується 

розрахувати коефіцієнт фінансової стійкості, який характеризує 

платоспроможність в відносному вигляді. Зазвичай індикатор фінансової 

стійкості використовується при аналізі, а коефіцієнт фінансової стійкості 

зазвичай використовується при розгорнутому аналізі. Розрахунок індикатору 

фінансової стійкості було здійснено за допомогою спеціально створеної 

програми, результати наведені на додатку  Р рис. Р.11. 

Визначення величини індикатору фінансової стійкості за кожний з 

аналізованих періодів пов’язано з встановленням достатності або 

недостатності власних коштів в грошовій формі для подальшого росту та 

розвитку підприємств.  Додаток Р рис. Р.11 відображає кінцевий результат 

розрахунку індикатору фінансової стійкості ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД 

ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа і показує за 

всіма підприємствами та роками від’ємний результат, який свідчить про те, 

що всі власні джерела в звітному періоді були використані повністю, їх не 

вистачило для погашення боргів і зобов'язань, а тому були використані 

позикові джерела.  

Якщо ж був би позитивний індикатор, то він свідчив би про те, що в даний час 

підприємство має джерело власних засобів в грошовій формі для подальшого 
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зростання і розвитку, оскільки платіжні можливості перевищували би наявні 

борги. 

5 етап. Розрахунок фінансового важеля в структурі активів та капіталу. 

При аналізі в статиці розрахунок показників  проводиться з метою вивчення 

структури балансу за аналізований період. Для цього розраховуються різні 

показники, що показують співвідношення між окремими статтями активів і 

капіталу. Додаток Р рис. Р. 12, Р. 13, Р. 14 відображають зведені результати 

проведених розрахунків на фірмах ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК,     

ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа. Усі первісні 

розрахунки наведені в додатку Р.  

Додаток Р рис. Р.12 відображає за всіма аналізованими підприємствами та 

роками змінення основних показників характеризуючи їх діяльність.  

Наприклад,  в ПП «Будкор» позиковий капітал мав тенденцію до збільшення до 

2010р, а з 2011р. він починає зменшуватись, що стосується грошового капіталу, 

то до 2010р. він мав тенденцію до зменшення, а з 2011р. він має тенденцію до 

нарощування.  

Розрахований коефіцієнт платоспроможності на додатоку Р рис. Р. 13 

характеризує можливість підприємств розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями при використанні не тільки грошей але деяких інших активів, 

які можуть виступати як засіб платежу. На ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК 

відбувається збільшення коефіцієнту платоспроможності до 2011р. та він 

склав 1,93682588, але за період з 2012-2013рр. він зменшився до 1,755293169, 

тобто за аналізований період підприємство не має достатніх засобів щоб 

розрахуватись за своїми зобов’язаннями. На ПФ Пошук –5 відбувається 

повільне, стабільне нарощування коефіцієнту платоспроможності, який склав 

в 2013р. 2,081062039, тобто лише в 2013р. підприємство має можливість 

розрахуватись за своїми зобов’язаннями, але потрібно звернути увагу на те, 

що це відбувається за рахунок нарощування короткострокових активів (за 

рахунок дебіторської заборгованості, придбаної на підставі поступки права 

вимог або інших короткострокових активів). В ПП «Будкор» відбувається 
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повільне, стабільне нарощування коефіцієнту платоспроможності, який вже в 

2011р. є вищий за нормативний показник, а вже в 2013р. слав 3,599754425, 

але потрібно звернути увагу на цей показник, так як розрахований коефіцієнт 

більший ніж нормативний, що може свідчити про нераціональну структуру 

капіталу. В ПАТ Трест Житлобуд-1 відбувається повільне, стабільне 

нарощування коефіцієнту платоспроможності 1,18, але потрібно звернути 

увагу на те, що це відбувається за рахунок нарощування короткострокових 

активів (за рахунок дебіторської заборгованості, придбаної на підставі 

поступки права вимог або інших короткострокових активів). ТОВ Константа 

відбувається повільне, стабільне нарощування коефіцієнту 

платоспроможності до 1,34 (потрібно звернути увагу на те, що це 

відбувається за рахунок нарощування короткострокових активів (саме за 

рахунок дебіторської заборгованості, придбаної на підставі поступки права 

вимог або інших короткострокових активів). 

Додаток Р рис. Р.14 відображає зміни темпу власного капіталу. Необхідність 

розрахунку темпу зростання власного капіталу є в тому, що темп росту 

власного капіталу повинен постійно бути максимальною величиною 

(характеризує потенційні можливості підприємства по розширенню 

виробництва), яка повинна бути більшою за усі інші показники. Як відомо, 

до складу темпу росту власного капіталу входять як кількісні фактори 

(МНГФ/ВК0), які пов’язані з збільшенням майна в негрошовій формі, та 

якісних факторів (ГК1/ВК0), пов’язані з досягнутим рівнем 

платоспроможності. Проведене дослідження відобразило, що на : 

1) ПП «Будкор» відбувається повільне зменшення темпів росту власного 

капіталу з 3,7141027 до 0,94256368;  

2) ПФ Пошук – 5 відбувається повільне збільшення до 2011р. до 

1,171747893,але  в 2012р. відбувається зменшення  до 0,53260128, а вже в 

2013р. темпи росту власного капіталу склали 1,324225972; 

3) ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК відбувається повільне зменшення темпів росту 

власного капіталу з 2,0125036 до 0,941945929; 
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4)  ПАТ Трест Житлобуд-1  протягом аналізуємого періоду до 2012р. мали 

динаміку до зменшення з 1,808586  до 0,622673, а в 2013р збільшився до  

1,18726; 

5) ТОВ Константа  протягом аналізуємого періоду відбувається зменшення 

до  -3,2412659. 

Досягнення високих темпів росту власного капіталу (Т
ВК

) та коефіцієнту 

поточної ліквідності (К ПЛ1) потребує  постійного контролю за всіма 

кількісними та якісними факторами, в більш широкому розумінні контроль 

необхідно проводити за платоспроможністю (ГК1) (контроль за зміною 

грошового капіталу), структурою активів (ФВА 1) (зміна ФВА впливає на 

платоспроможність підприємства)  та структурою капіталу (ФВК1) (зміна 

ФВК впливає на рентабельність підприємства) 

 

                                                  (3.1) 

 

де       ФВА – фінансовий важіль в структурі активів ( М ГФ / М НГФ); 

           ФВК – фінансовий важіль в структурі капіталу (ПК/ВК). 

Потрібно відзначити, що між двома показниками є взаємозв’язок, тобто якщо 

, то 0ГК , та якщо , то 0ГК .  При цьому 

потрібно пам’ятати, що структура капіталу при більшому або низькому рівні 

ФВК не буде негативно впливати на платоспроможність та рентабельність, 

поки ФВК (відображає зміни власного та позиченого капіталів) не 

перевищить ФВА (відображає зміни майна в грошовій та негрошовій 

формах). 

Необхідно відзначити, що за допомогою введеного раніше в аналізі 

індикатора фінансової стійкості у вигляді показника грошового капіталу 

виникає можливість встановити взаємозв'язок між структурою капіталу та 

активів, тобто відбувається визначення точки фінансової рівноваги. В точці 

фінансової рівноваги індикатор фінансової стійкості повинен бути рівний 

нулю 
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          (3.2) 

Якщо виконуються такі умови, то підприємство за рахунок власних джерел у 

грошовій формі повністю покривають всі свої борги та зобов'язання.  

Особливість точки фінансової рівноваги полягає в тому, що структура 

активів ( ) врівноважується структурою капіталу 

( ). 

Якщо індикатор є величиною позитивною, то фінансовий важіль у структурі 

активів буде більше фінансового важеля в структурі капіталу 

( ).  І навпаки, якщо індикатор є величиною негативною, 

то фінансовий важіль у структурі капіталу буде більше фінансового важеля в 

структурі активів ( ). 

За умови чистого кредитування структура капіталу при високому або 

низькому рівні ФВК не буде негативно впливати на платоспроможність і 

рентабельність, поки ФВК не перевищить ФВА. Можливі кілька варіантів 

змін ФВК та ФВА в умовах високої платоспроможності в ситуації чистого 

кредитування, а саме: а) низький ФВА та  низький ФВК; б) високий ФВА та  

низький ФВК; в) високий ФВА та  високий ФВК. 

Аналіз чистого запозичення показує, що структура активів завжди слабкіше 

структури капіталу, хоча кожен з фінансових важелів може бути високим або 

низьким, в результаті чого зростання власного капіталу на кінець звітного 

періоду може істотно сповільнитися в силу переважання позикових коштів і 

відсутності платіжних джерел.  

Додаток Р рис. Р.15 та  додаток Р рис. Р. 16 зображує зміни ФВА та ФВК в ПП 

«Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, 

ТОВ Константа. 

В таблиці 3.1 відбувається співставлення фінансового важеля в структурі 

активів з фінансовим важелем в структурі капіталів ПП «Будкор», ТОВ 

ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа. З 

наведених розрахунків можливо зробити наступні висновки, що всі п’ять 
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підприємств за аналізований період (за винятком кількох періодів) мають 

низьку платоспроможність в ситуації чистого запозичення, тобто 

підприємство не тільки не має достатніх платіжних засобів та має значні 

позикові зобов’язання. Об'єктивну причину такого ослаблення фінансово-

економічного стану усіх підприємств пояснюється істотними впливом ФВК і 

недостатністю ФВА. 

6 етап. Визначення тенденцій економічного росту за рахунок темпу зміни 

власного капіталу (факторний аналіз в динаміці).  

В процесі аналізу приросту власного капіталу, який може бути або 

позитивним, або негативним, порівнюються з темпами зростання 

найважливіших показників, від випередження або відставання яких залежить 

результативний темп зростання. В таблиці 3.2 відображені зміни темпів росту 

за кожним з підприємств. 

 

Таблиця 3.1 – Співставлення фінансового важеля в структурі активів з  

                        фінансовим важелем в структурі капіталів 

2009 2010 2011 2012 2013 

ФВА ФВК ФВА ФВК ФВА ФВК ФВА ФВК ФВА ФВК 

ТОВ «ТЕПЛОБУД ХБК» 

0,03 1,08 0,001 1,24 6,96Е-

06 

1,08 8,08Е-

06 

1,28 8,28Е-

06 

1,36 

ПФ «Пошук –5» 

0,003 1,37 0,004 1,24 0,016 1,14 0,02 1,19 0,004 1,07 

ПП «Будкор» 

9,87Е-

05 

1,41 7,08Е-

06 

0,74 0,008 1,01 0,01 1,19 0,0003 1,04 

ТОВ Константа 

2,25Е-

06 

3,77 0 5,32 5,3Е-06 51,2 5,6Е-06 55,1 0,0014 -16,6 

ПАТ Трест Житлобуд-1 

0,0005 79,6 0,001    24,5      0,002    32,6 0,005 42,2 0,005   35,9 

 

Приведені розрахунки темпів росту власного капіталу наочно відображають, 

що економічне зростання залежить як від структури активів, так і від 

структури капіталів, а їх спільний вплив може надавати як збільшувальний, 

так і зменшувальний вплив на ці темпи. Крім того, одержані результати 
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допомагають визначити ступінь впливу кожного з кількісних та якісних 

показників, що допоможе надалі коректувати їх вплив на фінансову стійкість 

підприємства, а саме за допомогою збільшення впливу позитивних факторів і 

зниження негативних факторів. 

 

Таблиця 3.2 – Зміни темпів росту за кожним з підприємств 

Підприємство 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

ТОВ «ТЕПЛОБУД ХБК» 2,0125 0,8862 0,7873 0,9419 

ПФ «Пошук –5» 1,2733 1,1718 0,5326 1,3424 

ПП «Будкор» 3,7141 1,3939 0,9216 0,9427 

ТОВ Константа 0,7394 0,1061 0,8751 -3,2513 

ПАТ Трест Житлобуд-1 1,8086 1,0524 0,6227 1,1873 

 

Таблиця 3.3 – Результати проведеного факторного аналізу в динаміці 

Підприємство 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

ТОВ «ТЕПЛОБУД ХБК» 7838,6 - 1773,3 - 2936,2 - 631,1 

ПФ «Пошук –5» 58792,9 47039 - 149999 55418 

ПП «Будкор» 59314 31969 - 8865 - 5989 

ТОВ Константа -24211 -61433 -911 -27072 

ПАТ Трест Житлобуд-1 7101 832 -6307 1949 

 

Крім того, існує ще один метод факторного аналізу в динаміці   (табл. 3.3), а 

саме в  процесі аналізу приросту власного капіталу, який може бути або 

позитивним, або негативним, порівнюються темпи зростання найважливіших 

показників, від випередження або відставання яких залежить 

результативніший темп зростання. 

В результаті проведеного аналізу (результати розрахунків відображені в табл. 

3.2 та 3.3) приросту власного капіталу визначилось коло показників, які 

впливають позитивно на діяльність фірм ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД 

ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа (на базі яких 

формується спеціалістами підприємства політика їх підсилювання) і  
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показники, які впливають негативно на діяльність підприємств (на базі яких 

формується спеціалістами підприємства політика їх знижування).   

Потрібно відзначити, що найгірше становище, згідно розрахунків, на 

підприємствах ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК та ТОВ Константа, так як протягом з 

2010-2013рр. власний капітал постійно зменшувався. Що стосується фірм ПФ 

Пошук –5, ПП «Будкор», то у них виникали в деяких періодах проблеми з 

зменшенням власного капіталу (в ПФ Пошук –5 зменшення власного 

капіталу відбулось в 2011-2012рр., а в ПП «Будкор» власний капітал 

зменшувався з 2011-2013рр.). На ПАТ Трест Житлобуд-1 на 2012 р. відбулось 

зменшення власного капіталу на 6307 тис.грн., але вже в наступному році 

відбувається збільшення на 1949 тис. грн. Але в цілому показники мають 

позитивну тенденцію, тому для названих підприємств коректування 

розрахункових показників є можливістю покращити свою діяльність при 

умові створення якісної системи ліквідування негативних  факторів.  

7 етап. Визначення тенденцій економічного зростання (визначення  

нормативного ланцюга показників та ранжування темпів росту 

розрахункових показників). Розрахувавши значення темпів зростання 

найважливіших економічних показників, проводимо їх ранжування в порядку 

зменшення, а потім порівнюємо фактичні ранги з нормативними. 

Графік фактичних та нормативних рангів розраховуваний за кожним з 

аналізованим періодом (додаток С).  

Як вже зазначалось, відхилення нормативного рангу від фактичного говорить 

про наявність дисбалансу між платоспроможністю та економічним ростом на 

підприємствах.   Після проведеного аналізу можливо відзначити, що на 

підприємствах ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ 

Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа за аналізований період створились умови 

при яких виник дисбаланс між платоспроможністю та економічним 

зростанням, який міг виникнути в результаті кількох причин, а саме: 

відставання накопичення грошових активів; прискорений розвиток 

негрошових активів, внаслідок того, що порушився баланс між фінансовим 
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важелем як в структурі капіталу так і в структурі активів; не створення умов 

до займання визначених показників необхідного рангу нормативного; 

недостатність власного або грошового капіталів; відсутність власних джерел 

фінансування та інше. 

Крім того, щоб зберігалися умови фінансової стійкості потрібно, щоб 

виконувалась умова, при якій  .  

Як вже зазначалось, відхилення нормативного рангу від фактичного говорить 

про наявність дисбалансу між платоспроможністю та економічним ростом на 

підприємстві. Це можливо також перевірити за допомогою співставлення 

змін фінансового важеля в структурі капіталу та в структурі активів (табл. 

3.4).  

Одержані результати свідчать про наступне, що за усіма аналізованими 

підприємствами при співставленні  темпів змінення двох фінансових важелів   

одержані результати, коли фінансовий  важіль в структурі капіталу значно 

перевищує фінансовий важіль структурі активів (за винятком кількох 

періодів), що свідчить о суттєвих диспропорціях в розвитку підприємства. 

Тобто умова фінансової стійкості, при якої  не виконується.  

 

Таблиця 3.4 – Темпи змінення фінансового важеля в структурі капіталу та в  

                         структурі активів 

 ТОВ 

Константа 

ПАТ Трест 

Житлобуд-

1 

ПФ «По- 

шук –5» 

ТОВ 

«ТЕПЛОБУД 

ХБК» 

ПП 

«Будкор» 

ФВК ФВА ФВК ФВА ФВК ФВА ФВК ФВА ФВК ФВА 

2010\2009 1,41 0 0,41 2.6 0,90 1,38 1,14 0,04 0,52 0,07 

2011\2010 9,62 - 0,75 1,58 0,92 3,57 0,87 0,01 1,36 1061,1 

2012\2011 1,08 1,06 1,72 2,27 1,05 1,41 1,18 1,16 1,18 1,71 

2013\2012 -0,3 0,2497 0,85 0,94 0,89 0,17 1,06 1,02 0,88 0,02 

 

Для того, щоб виправити ситуацію на підприємствах потрібно переглянути 

темпи збільшення власного капіталу та темпи збільшення грошових коштів, 

коригування яких посприяє зміненню інших показників, але потрібно 
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зберегти нормативний порядок розташування всіх основних показників 

(розглянемо на прикладі ПП «Будкор» 2013/2012рр.): 

1) можливо знизити темпи зростання власного капіталу з 0,94256368 та 

наблизити до рівня 0,02079723 (0,94256368 >Т 
ВК

>0,02079723); 

2) підняти темпи зростання грошових коштів з 0,02079723 до 0,88168783 

(0,94256368>Т
М гф

>0,88168783). 

Щоб уникнути ситуацій, коли можливі зміни в складі власного капіталу, 

платоспроможності, фінансового важеля в структурі активів і в структурі 

капіталу, що можуть призвести до уповільнення економічного розвитку і 

погіршення платоспроможності, потрібно постійно здійснювати управління 

фінансовою стійкістю підприємства в режимі реального часу. 

8 етап. Аналіз виконання умов фінансової стійкості бізнесу. Згідно даних 

балансу проводиться аналіз фінансових показників, що характеризують 

фінансову стійкість підприємства, для чого розраховуються коефіцієнти та 

визначаються відхилення від нормативних значень (додаток Т). 

Одержані результати розрахунків (див. додаток Р рис. Р. 17-Р. 22) дозволили 

стверджувати, що за аналізований період в цілому більшість коефіцієнтів 

знаходилась в межах нормативних значень, але деякі відходження від 

нормативів все ж відбувалось. На цей час підприємства мають звернути увагу 

на коефіцієнт автономії, коефіцієнт забезпечення власними засобами,  

коефіцієнт співставлення залучених та власних коштів. 

Крім того, в роботі була запропонована модель корегування статей 

бухгалтерського балансу (розділ 3.2 роботи), яка призначена для визначення 

дефіциту власних грошових коштів на підприємствах. Усі дії для визначення 

дефіциту власних грошових коштів можливо поділити на кілька основних 

етапів (дивись додатки У, Ф  рис. Ф. 1 – Ф. 10, Х): створення укрупненого 

структурованого балансу за аналізованим періодом; вибір та визначення 

нормативних та фактичних показників, які характеризують надійність 

підприємства та які розраховуються за даними бухгалтерського балансу, а 

також співставлення розрахованих коефіцієнтів з нормативними значеннями; 
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відбір статей балансу, які потребують коректування; створення перехідного 

скоректованого балансу, структура якого відповідає прийнятим нормативним 

значенням, які забезпечують фінансову стійкість; створення системи 

обмежень для скоректованого балансу на основі вихідних даних та 

рекомендованих значень коефіцієнтів надійності, а також рішення системи 

обмежень з визначенням min та max значень меж; підведення результатів 

проведеного аналізу: аналіз отриманих результатів, співставлення отриманих 

результатів з нормативними показниками, розробка заходів направлених на 

зменшення дефіциту власних грошових засобів.  

Потрібно відмітити, що визначення фінансової стійкості вважається однією з 

найбільш важливих передумов успішного функціонування будь-якого 

підприємства, так як забезпечує діяльність та розвиток підприємства на 

основі використання прибутку, платоспроможності і кредитоспроможності. 

Подібної думки притримується  ([92; 91]). 

Таким чином для того, щоб платоспроможність підприємства завжди була на 

високому рівні, необхідно постійно проводити моніторинг надходження та 

відтоку коштів. Для цього потрібно кожного дня складатись уніфікований 

формат балансу в динаміці, а також платіжний графік, в якому необхідно 

відображати надходження та відтоки грошових коштів, як залишки за 

кожний день. Тому дістало подальшого розвитку практичне використання 

принципів, що були викладені в роботі [59]. 

Запропонований метод аналізу був автоматизований за допомогою програми 

Microsoft Excel, що дозволило поєднати всі розрахунки між собою та 

мінімізувати витрати часу при визначенні забезпечення БОР ресурсами.  

 

3.2 Особливості інформаційно-аналітичної підтримки бюджетування та 

ресурсного забезпечення будівельного підприємства 

 

До особливостей ведення фінансово-господарської діяльності будівельної 

галузі з урахуванням особливостей бюджетування можливо навести наступні 

складові: 



 

 

167 

1 На результати будівельної діяльності більше впливають сезонні коливання 

та географічні умови чим в інших галузях. 

2 Це єдина галузь де складається бюджет проектних робіт. 

3 Складені бюджети будівельної галузі потребують постійного коригування у 

зв’язку з можливою нестабільністю вартості проектів. 

4 Фінансування будівництва відбувається в межах кошторисної вартості, яка 

встановлюється на основі договорів на будівництво з замовником та 

постачальником. 

Управління кожним з цих елементів дозволить збільшити прибуток 

будівельного підприємства. А саме це можливо за рахунок: розтушування 

найбільш необхідних матеріалів при будівництві ближче до об’єкту 

будівництва (зменшується час надходження до об’єкту будівництва); 

визначення, наскільки ефективна існуюча технологія контролю та обліку 

руху матеріалів до об’єкту будівництва; визначення та дотримання  норми 

робочого часу на кожну операцію; знайти постачальників (як що такі є) 

більш економічно цікавих;  при виборі постачальників потрібно ураховувати 

вартість постачання, зменшення або збільшення часу доставки;  та інше.  

Потрібно відзначити, що в будівельній галузі вплив сезонності можливо 

розглядати з двох позицій. Якщо приймати до уваги проведення сезонних 

робіт з будівництва, коли існують нормативи, при яких можливо виконання 

або не виконання деяких будівельних робіт, тобто мова йде про погодні 

умови. В цьому випадку потрібно розпланувати етапи будівельних робіт 

згідно можливості та нормативів їх проведення, тобто будівництво будинків 

та створення комунікацій ведеться в ті сезони, коли тепло, а внутрішня 

обробка будинків в холодні періоди. Якщо мова йдеться про сезонність 

продажу квартир, то вважаємо, що цього моменту не існує, так як клієнт 

зазвичай придбає квартиру, якщо: має вільні гроші;  молоді сім’ї, які бажають 

жити окремо;  для покращення житлових умов. Але потрібно відзначити, що 

для створення кращих умов при реалізації квартир потрібно: проінформувати 

потенційних клієнтів за допомогою реклами;  створити кращі умови для 
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кредитування потенційних клієнтів (наприклад: прийняти участь в програмі 

молодіжного кредитування або заручитись підтримкою банку, який на 

привабливіших умовах буде надавати кредити (в свою чергу банку можливо 

запропонувати проводити всі фінансові операції будівельного підприємства 

або надати кілька квартир на вигідних умовах самим співробітникам банку);  

створити привабливу систему скидок. Наприклад, дозволити придбати нову 

квартиру в новобудові при умові реалізувати своє житло на вторинному 

ринку за якийсь період (наприклад, протягом 3 місяців) та первинному 

мінімальному внеску (при чому, на власних об’єктах вартість первинного 

внеску може бути менша ніж у конкурентів). 

Якщо розглядати особливості сезонного попиту на житло, то деякі діючи 

підприємці вважають, що сезонність створюється лише на вторинному ринку 

в теплий період, коли більшість людей бажає провести час на природі, тому 

він практично не помітний, якщо в зальному об’єму пропозицій є відхилення. 

Рецесія в секторі житлового будівництва є важливою як економічною, так і 

соціальною проблемою, так як відбувається вплив на економічне зростання 

(ВВП), на зайнятість населення, а також на залучення інвестицій.  Фактори,  

що впливають на БОР будівельного підприємства наведені в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 –  Фактори,  що впливають на БОР будівельного підприємства* 

Фактори впливу Рішення 

1 Рівень заробітних плат у 

населення. 

На рівні держави та банківського сектору: 

Доступність кредитування фізичних осіб, а також 

підтримка держави (створення різноманітних 

соціально-пільгових проектів кредитування). 

На рівні будівельних підприємств: 

Створення гнучких систем скидок та інших 

привабливих систем заохочування 

2 Доступність процесу 

кредитування (як на рівні оформлення 

документацій, так і процентної 

ставки)  як для фізичних осіб, так і для 

будівельних підприємств. 

3 Недостатня державна 

підтримка малозабезпечених та 

молодих спеціалістів (сімей) при 

отриманні іпотечного кредиту. 

4 Наявність на ринку 

житлового будівництва спекуляційної 

складової. 

Достатність конкуруючи пропозицій на ринку 

будівництва житла  (як  серед спеціалізованих 

будівельних підприємств, так і завдяки житлово-

будівельних кооперативів), створює умови до 

зникнення  спекуляції пов’язаної з нерухомістю. 
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Фактори впливу Рішення 

5 Фінансова криза в країні. Зміна управлінської політики держави 

6 Домінуванням великих 

холдингів 

Створення конкурентної структури, що може 

сприяти та стимулювати інвестиції у 

модернізацію та нові технології, збільшення 

продуктивності та зменшення витрат. В 

результаті чого, може збільшиться якість житла  

та зменшитись ціни, що посприяє збільшенню 

попиту на житло. 

7  Значні витрати грошей та часу при 

реалізації будівельного проекту із-за 

бюрократичних перепон. 

Створення прозорої системи  земле відведення 

під будівництво житлового дому.  Землю під 

будівництво, згідно діючого законодавства 

України,  надається в оренду лише на три роки. 

Можливе рішення проблеми: продаж землі за 

умови проведення будівництва протягом 3 років. 

Якщо протягом 3 років будівництво не почато, то 

операція купівлі землі під будівництво житла 

скасовується і забудовник повинен повернути 

земельну ділянку. А також компенсувати 

землевласнику «втрачені вигоди». 

 

У теорії та практиці проведення фінансово-економічного аналізу актуальним 

виступає питання отримання своєчасної інформації про фінансову стійкість 

підприємства. Але треба відзначити той факт, що традиційні методи аналізу 

більш застосовані для розрахунків у поточному часі, тобто для поточного 

управління (зазвичай даний вид аналізу проводиться кілька разів на місяць), а 

при оперативному управлінні (даний вид аналізу проводиться щодня, а за 

деякими показниками можливий навіть кілька разів на добу) не дають 

можливості розрахувати динамічні показники та оцінити фінансовий стан 

підприємства.  

Аналіз останніх досліджень показав, що дана проблема отримала 

відображення в роботах [59; 149]. Суть методики аналізу, запропонованої в 

роботі [59], як вже підкреслювалось вище, була розроблена з застосуванням 

російської нормативної бази та методики розрахунків, тому для українських 

підприємств без додаткових досліджень методика не може бути застосована.  

Як відомо, для оперативного аналізу слід застосовувати внутрішні форми 

звітності, аналізу та аудиту. Основним завданням внутрішньої форми 

звітності, аналізу та аудиту є одержання об’єктивної інформації про 

Продовження табл. 3.5 
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фінансово-економічний стан підприємства за розрахунковий період в 

зрозумілому, доступному для користувачів виді. 

Але існує декілька проблем, які не дозволяють в повному обсязі ефективно 

використовувати данні внутрішньої форми звітності, аналізу та аудиту для 

отримання оперативної інформації. 

Перша проблема пов’язана з відсутністю взаємопов’язаного документообігу, а 

саме: 1) круг користувачів суттєво малий у зв’язку з тим, що зазвичай 

внутрішня звітність є більш бухгалтерською, ніж управлінською; 2) у зв’язку з 

обмеженим доступом до бухгалтерської документації менеджери, економісти, 

маркетологи та інших  повинні вести свою базу, яка може суттєво відрізнятись 

від бухгалтерської; 3) деяка інформація до управлінського персоналу 

надходить з запізненням в результаті несвоєчасного внесення та обробки 

інформації, що може спричинити хибне прийняття рішень управлінським 

персоналом. 

Друга проблема пов’язана з тим, що існуючи форми звітності не надають 

повної інформації необхідної аналітику, а саме: інколи для аналізу необхідно 

володіти інформацією про деякі показники в натуральному виді, а існуюча 

звітність надає інформацію лише в вартісному виді; різним керівникам різних 

підрозділів потрібна інформація з різним рівнем групування та рівнем 

деталізації;  заборгованість підзвітних та матеріально відповідальних осіб, а 

також дебіторська та кредиторська заборгованість надається загальною сумою 

заборгованості та без розтлумачення; в цілому по підприємству відсутня 

доступна система довідників, що заважає отриманню повної інформації про 

рух матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. 

Третя проблема пов’язана з тим, що в результаті відсутності взаємозв’язку між 

структурними підрозділами підприємства інколи відбувається дублювання 

деяких видів робіт, а саме: 1) відсутня схема документообігу на підприємстві; 

2) відсутні стандарти на оформлення внутрішньої документації та її введення; 

3) невизначеність в розподілені обов’язків та відповідальності між відділами; 

4) відсутність необхідної кваліфікації у  співробітників підприємства. 
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Четверта проблема пов’язана з впливом на фінансову діяльність зовнішніх 

чинників (наприклад, державне втручання – зміну законодавчої бази). До 

зовнішніх проблемних питань можна віднести  появу  «проблемних  

партнерів»  [202]. 

Для рішення вище перерахованих проблем потрібно розробити цілий 

комплекс заходів, а саме: 1) до загальних зведених внутрішніх звітів повинен 

бути доступ в режимі реального часу; 2) призначити відповідальних осіб за 

строго регламентований порядок руху документів в строго обумовлені строки; 

3) довідники по постачальникам, покупцям, організаціях, видам об’єктів та 

інше повинні бути загально доступні та єдині для всіх; 4) посадові інструкції 

повинні чітко визначати права та обов’язки за кожним з співробітником;           

5) кожен з менеджерів зобов'язаний володіти управлінським обліком;                

6) ведення систематичного обліку інформації про неплатежі, а так само боргів 

повинен займатись відповідальний співробітник (у його функції включити як 

усні нагадування клієнтам  боржникам, так і офіційні  повідомлення). У разі 

відмови від сплати клієнтом боргу співробітник передає справу в юридичний 

відділ для  подальшого ведення  судового  розгляду (якщо  доцільно  це  

робити,  сума  боргу  може бути не значною, в порівнянні з судовими  

витратами); 7)  усі клієнти-боржники відображаються в списку-класифікатору, 

який дозволяє розбити усіх  клієнтів на тих хто сплатив раніше,  своєчасно або 

не своєчасно за своїми зобов’язаннями з вказівкою  причин не своєчасного 

платежу;  8) єдина система документообігу допомагає отримувати оперативної 

необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень та інше [139]. 

Тільки вирішивши даний комплекс завдань, можна говорити про ведення 

оперативного обліку на динамічних принципах при розрахунку фінансової 

стійкості підприємства та отримання інформації про ефективність 

впровадження обраної  управлінської стратегії. 

Крім того, для розуміння фінансово-економічної ситуації на підприємстві 

внутрішню документацію слід пов’язати з бюджетами продажів, закупівель і 

доходів. Традиційно бюджет сприймається як фінансовий план, що охоплює 
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всі сторони діяльності підприємства, що дозволяє зіставити всі понесені 

витрати і отримані результати на майбутній період часу [110, с. 18].  

Для організації фінансової стійкості та оцінки ресурсозабезпечення 

підприємства необхідно провести порівняння складених бюджетів з 

запланованими основними показниками і з проведенням аналізу, а також з 

виявленням відхилень і ліквідацією наслідків. Сам процес планування 

необхідний для того, щоб пов’язати між собою джерела надходження та 

напрями використання коштів. Тому процес планування слід поділити на 

кілька етапів. Крім того, для ефективності отримання оперативної інформації 

про виконання або не виконання планових показників в оперативному 

режимі раціонально планові бюджети підприємства пов'язати з 

бухгалтерською документацією. 

Наприклад, бюджет доходів (додаток Ф табл. Ф. 11) може бути пов’язаним  

через створену єдину комп’ютерну систему з бухгалтерськими документами, 

а саме з обігово-сальдовою відомістю, відомістю випуску готової продукції, 

зданої на склад в натуральному та вартісному виразі та іншими. Бюджет 

продажів (додаток Ф табл. Ф. 12) може бути пов’язаний  з відомістю 3.1 

аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками та іншими 

(документація бухгалтерського обліку). При чому кожен з бюджетів повинен 

бути пов’язаний з іншими бюджетами [139, с. 11]. 

З урахуванням вище вказаного, потрібно відзначити, що вся система 

складання та заповнення бюджетів повинна мати взаємопов’язаний характер. 

Але ця збалансованість повинна постійно контролюватись не тільки на етапі 

складання бюджетів, але і в процесі виконання виробничої програми. 

Простежити за змінами виконання виробничої програми, як вже визначалось, 

можливо за допомогою контролю за внутрішньою формою звітності та 

аналізу [139, с. 11].. 

Тобто, з вище сказаного можливо зробити висновок, що для ефективної 

роботи підприємства необхідна злагоджена робота всіх підрозділів 
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підприємства зі створенням єдиної системи документообігу яка може 

забезпечити фінансову стійкість підприємства.  

Для вирішення означеної проблеми необхідно провести порівняння 

складених бюджетів із запланованими основними показниками і з 

проведенням аналізу, а також з виявленням відхилень і ліквідацєю наслідків. 

Сам процес планування необхідний для того, щоб пов’язати між собою 

джерела надходження та напрями використання коштів. Тому процес 

планування слід поділити на кілька етапів. Крім того, для ефективності 

отримання оперативної інформації про виконання або не виконання планових 

показників в оперативному режимі раціонально планові бюджети 

підприємства пов'язати з бухгалтерською та планово-кошторисною 

документацією. 

Потрібно відзначити, що фінансове управління в будівництві має деяку 

специфіку, а саме: високий рівень державного регулювання галузі 

(наприклад, отримання дозволу на будівництво); тривалість інвестиційного 

циклу будівництва (від початку будівництва до закінчення з підписанням 

акту приймання може пройти кілька років);  специфіка будівельних проектів; 

на будівельних підприємств проектно-кошторисна документація впливає на 

фінансовий результат; чітко визначена організаційна структура; можливості 

підприємств, персоналу швидко реагувати на новітні розробки в галузі 

будівництва, в управлінні  та інформування; низький рівень кваліфікації 

співробітників будівельних підприємств. Усі перераховані ризики можливо 

значно знизити (або зовсім їх запобігти) шляхом використання новітніх 

розробок в галузі управлінського обліку та бюджетування. 

Особливої уваги при складанні документації та аналізі потребує дебіторська 

та кредиторська заборгованість. В економіці існує дуже багато робіт 

присвячених питанню управлінню дебіторською та кредиторською 

заборгованістю. Так, комплексна методика аналізу ризику дебіторської 

заборгованості складається з наступних етапів:  загальний аналіз дебіторської 

заборгованості, який допомагає визначити загальну суму заборгованості, 
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частку в загальному об’ємі активів, коефіцієнт простроченої дебіторської 

заборгованості; індивідуальний аналіз структури дебіторської 

заборгованості;  привласнення рейтингу контрагентів на основі даних, які 

відображають рівень ризиків підприємства при реалізації товарів в кредит 

існуючим контрагентам [24]. До методики формування кредитної політики 

підприємства можуть входити наступні етапи:  розробка умов надання 

комерційного кредиту;  встановлення кредитного ліміту;  застосування 

диференційованих шкал знижок за довгострокову сплату товарів (робіт, 

послуг) контрагентів; встановлення штрафних санкцій за виникнення 

прострочених зобов’язань. Останнім компонентом методичного забезпечення 

управління дебіторською заборгованістю є методичні рекомендації з 

організації процесу її інкасації [24].   

Одним з способів попередження виникнення дебіторської заборгованості є 

перевірка благонадійності клієнта до укладення угоди, оцінки 

платоспроможності клієнту та визначення можливих ризиків від укладання 

угоди (подібної думки притримується автор роботи [85]). Крім того, потрібно 

проаналізувати систему мотивації співробітників  комерційного відділу. 

Якщо їх винагорода залежить від обсягів реалізованої продукції (в даному 

випадку від реалізованих квартир), то може виникнути  ситуація при якій 

співробітники комерційного відділу будуть звертати увагу на об’єми продажі 

квартир (чим більше продаж, тим більше отримує особистий дохід 

продавець), при цьому продавці не звертають увагу на платоспроможність 

клієнта в майбутньому, в результаті чого може відбутись виникнення 

дебіторської заборгованості. Своєчасна перевірка платника може зменшити 

значно ризик виникнення дебіторської заборгованості.    

Обліку дебіторської та кредиторської заборгованості повинна бути поєднана 

з даними бухгалтерського обліку, що дозволяє відстежувати в режимі 

реального часу зміни заборгованості та відповідальних осіб (дивись додаток 

Ф табл. Ф.13). В [137] автор дисертаційної роботи розглянув особливості 

управління дебіторською та кредиторською заборгованостями на 
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будівельних підприємствах за допомогою бюджетування створеного на мові 

логістики. 

Для управління фінансами підрядного будівельного підприємства України 

створена система автоматизації  усіх процесів  «1 С: Підрядник будівництва 

4.0»  яка розроблена на базі «1 С: Підприємство 8», яка дозволяє здійснювати 

наступні операції: планування та контроль всіх видів бюджетів; формувати 

фінансову структуру підприємства; управляти та контролювати плануванням 

бюджетів за встановленими бюджетними лімітами; формувати фінансові 

результати діяльності підприємства; планувати дані платіжного; оперативний 

облік і контроль виконання планів руху грошових коштів; факторний аналіз 

діяльності будівельного підприємства та інше.  

Запропонована система автоматизації управління фінансами підрядного 

будівельного підприємства України має декілька недоліків: не завжди 

можливо отримати інформацію в оперативному режимі (наприклад, серед 

робочого дня оцінити платоспроможність підприємства); відсутня 

можливість розрахувати найліпший, най витратніший та найшвидшій спосіб 

отримання грошових коштів в обумовлені строки,  час та з визначених 

джерел, якщо підприємства з якийсь форс-мажорних обставин не отримали 

вчасно грошові кошти. 

Розглядаючи взаємозв’язок  між бюджетуванням та бухгалтерським обліком 

потрібно відмітити, що вони тісно пов'язані і взаємозалежні, причому 

бюджетування є базисом бухгалтерського обліку (подібної думки 

притримуються автори [40, с. 37]). Нормативна частина останнього, на жаль, 

має здебільшого статичний характер. У фаховій літературі містяться 

приклади спроб ввести алгоритми, реалізація яких дозволяла б будувати 

динамічний за своїм характером облік (наприклад, див. роботу [59]). Але 

вважаємо, що крім того бюджетування повинно бути також пов’язане з 

логістичною документацією, а саме до мережевого графіку. 

Потрібно зазначити, що необхідність використання в сучасних умовах 

динамічного підходу відзначають західні науковці, наприклад [298]. Що 
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стосується процесу бюджетування на підприємствах, то цьому питанню вже 

приділено багато досліджень, наприклад дослідження [282] присвячене 

вивченню особливостей капіталу бюджетного процесу. 

Але говорячи про бюджетування потрібно пам’ятати, що для ефективного 

управління фінансами потрібно використовувати логістику. Відомо, що 

основною задачею фінансового обслуговування процесів матеріально-

технічного забезпечення будь-якого підприємства та збуту продукції з 

урахуванням логістики є забезпечення ліквідування часового проміжку 

між надходженням та витрачанням грошових коштів, тобто визначення 

необхідності фінансових ресурсів для забезпечення безперервної роботи. 

Для визначення необхідності в фінансових ресурсах потрібно мати 

інформацію стосовно тривалості планових періодів (які зазвичай 

встановлюються в процесі логістичного бюджетування), а також 

визначення тих часових проміжків, при яких повинні бути придбані 

ресурси/відвантажена продукція/продані товари (надані послуги).  

Як вже відображено в проведеному вище дослідженні, за допомогою 

бюджетування, створеного на мові логістики, можливо створити єдину 

документарну систему підприємства, з відображенням не лише 

планових, прогнозних результатів (показників), але і результатів 

попередніх періодів. Крім того бюджетування, створене на мові логістики, 

дозволяє координувати та контролювати хід виконання планів, 

порівнюючи планові показники з даними оперативного (поточного) 

обліку, на основі даних оперативного обліку розраховувати прогноз 

розвитку підприємства. 

Тобто використання логістики в бюджетуванні є сучасною необхідністю 

для ефективного управління підприємством. В цьому випадку бюджет, 

складений з застосуванням логістики, потрібно розглядати як основний 

фінансовий документ завдяки якому досягається регулювання відносин 

між внутрішніми та зовнішніми бізнес-одиницями на основі оптимізації 

всіх процесів. 
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Потрібно відзначити, що автор роботи [152] вважає, що на цей час не існує 

програмного забезпечення для бюджетування, яке дозволить співробітникам 

будь-якого підприємства витрачати свій час не на перекидання цифр з однієї 

таблиці до іншої, а на аналіз та розуміння сутті речей.  

Далі запропоновано та розглянуто шлях розвитку рішення фінансової задачі. 

Для наявності розглянемо створену фінансову мережу для  ПФ «Пошук».  

Були складені  бюджети, які відображені в табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 – Надходження та вибуття фінансових потоків на ПФ «Пошук»  

Надходження 

грошових 

потоків 

Сума, 

тис.грн. 

Створення 

(постачальник) 

Витрати/ 

платежі 

Сума, 

тис.грн. 

Одержувач блага 

(споживач)  

Кредитний план 

(основний) 

 

50 000 Приватбанк Бюджет 

комерційних 

витрат   

20 000 ТОВ Симон 

(реклама) 

Кредитний план 

(овердрафт) 

 

 

20 000 Приватбанк Кредитний 

план 

 

 

10 000 Приватбанк 

(нараховані та 

сплачені 

відсотки за 

кредитами) 

Інвестиційний 

бюджет 

30 000 ПФ 

«Пошук» 

Податковий 

бюджет 

20 000 Казначейство 

України 

Змінення 

дебіторської 

заборгованості 

20 000 Люботинське 

вагонне депо 

Бюджет 

управлінських 

витрат 

10 000 ПФ Красуня 

(відрядження, 

готель) 

Бюджет 

фінансових 

надходжень 

80 000 ПФ Райдо Бюджет 

будівництва 

140 000 ТОВ Турбоатом 

 

В процесі реалізації проекту було використано кілька видів платіжних 

засобів: власні та залучені, пріоритетним фактором якості, який визначає 

конкурентоздатність проекту переказів-сплати є час надходження фінансових 

потоків від платника до одержувача. 

В наведеної таблиці 3.6 відображені суми надходження фінансових потоків з 

4 пунктів та мають наступні об’єми a1=50 000 грн., a2=20 000 грн., a3=30 000 

грн.,  a4=20 000 грн. та a5=80 000 грн. При цьому фінансові потоки також 

мають надійти до інших 5 пунктів загальна потрібність яких складає:  

b1=20 000 грн., b2=10 000 грн.,  b3=20 000 грн., b4=10 000 грн., b5=140 000 грн. 
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Максимальна потужність фінансових коштів, які належать платнику 

складається: Р1= 130 тис. грн. (суму, яку підприємство може зняти з власного 

рахунку), Р2= 150 тис. грн. (кредитна лінія, що відкрита Приватбанком на 

ім’я підприємства, але в будь-який час підприємство може отримати за 

необхідністю кредитні гроші у розмірі до 150 тис.грн. (сума може 

змінюватись)). Крім того, підприємство має можливість використовувати 

овердрафт кредит. 

Загальний об’єм фінансових потоків які функціонують у фінансовій системі 

співпадають між платником та одержувачем 

 

.грн200000baV
4

1j

i

4

1i

i0  


 

 

Це означає, що сплата за зобов’язаннями не може бути здійснення лише 

одним з видів коштів, якими володіє підприємство.  В табл. 3.7  наведені 

початкові данні інформаційно-фінансового процесу, яке включає потужність 

платника aі , об’єм споживання bj, коефіцієнт витрат на одиницю одиниці 

інформаційних фінансових потоків з і-го пункту відправлення до j-го пункту 

призначення k-ім видом грошових коштів (k=1 – власні кошті, k=2 – залучені 

кошті). 

Для обраного прикладу основним параметром було обрано час надходження 

інформаційних фінансових потоків від платника до одержувачів, згідно 

табл.2.2 раціональніше максимально заповнити виплату за рахунок власних 

коштів. Тобто, використовуючи формулу (2.18) отримаємо 

 

..130)200;min(130)V;min(Pv 011 грнтис  

 

При використанні залучених коштів об’єм переведення буде визначено 

наступним чином 

 

..70)70;min(150)VV;min(Pv 1022 грнтис  
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Таблиця 3.7 –Двокомпонентна модель інтегральної  інформаційно-фінансової  

                        задачі, яка описана на мові логістики 

Пункти 

призначення 

B1:b1=20 B2: b2=10 B3: b3=20 

    Витрати за   

     операціями            

Отри- 

мання  

фінанси- 

вих  коштів 

Власні  Залучені Власні  Залучені Власні  Залучені 

A1:a1=50 С111=1 

      Х111=0 

С112=5 

 

С121=7 

      Х121=0 

С122=6 

 

С131=4 

      Х131=0 

С132=3 

 

A2:a2=20 С211=2 

      Х211=0 

С212=7 

 

С221=5 

      Х221=0 

С222=3 

 

С231=2 

      Х231=0 

С232=3 

 

A3:a3=30 С311=7 

      Х311=0 

С312=6 

 

С321=3 

      Х321=0 

С322=5 

 

С331=1 

      Х331=0 

С332=6 

 

A4:a4=20                                             С411=1 

      Х411=0 

С412=5 

 

С421=2 

    Х421=10 

С422=2 

 

С431=4 

      Х431=0 

С432=4 

 

A5:a5=80                                              С511=2 

    Х511=20 

С512=1 

 

С521=5 

     Х521=0 

С522=8 

 

С531=2 

    Х531=20 

С532=7 

 

 

Продовження табл. 3.7 

Пункти призначення B4: b4=10 B5: b5=140 

                     Витрати за   

                             операціями             

Отримання  

фінансових  коштів 

Власні  Залучені Власні  Залучені 

A1:a1=50 С141=3 

         Х141=0 

С142=4 

 

С151=3 

        Х151=0 

С152=1 

 

A2:a2=20 С241=1 

         Х241=0 

С242=2 

 

С251=2 

        Х251=0 

С252=2 

 

A3:a3=30 С341=3 

         Х341=0 

С342=3 

 

С351=2 

      Х351=30 

С352=1 

 

A4:a4=20                                             С441=2 

       Х441=10 

С442=3 

 

С451=6 

        Х451=0 

С452=4 

 

A5:a5=80                                              С541=5 

         Х541=0 

С542=7 

 

С551=2 

      Х551=40 

С552=3 

 

 

При рішенні задачі з мінімізації сумарної вартості передання фінансових 

потоків  Z(X), яка згідно (4), буде мати вигляд 

 

                             2211 XZ)X(Z)Х(Z                      (3.3) 
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В наведеній формулі цільові функції )X(Z 11  та 

22XZ дорівнюють об’єму переказів V1 та V2 . При цьому повний план 

переказів  планується на основі Х=(Х1,Х2) та формується з планів Х1 власних 

фінансових потоків та  Х2 залучених фінансових потоків. 

Процедура оптимізації сумарного плану переказів фінансових потоків 

базується на тому, що 

 

min.-)(XZ)(XZZ(X)
min-)(XZ

min-)(XZ
2211

22

11






            (3.4) 

 

Потрібно відзначити, що неякісний розрахунок оптимізаційного плану Х1 

може вплинути на результат оптимізаційного плану Х2 (вирішить дану 

проблему можливо за допомогою математичного програмування). Далі 

розглянемо можливий оптимізаційний план Х2. 

Побудова оптимального плану Х1 переказів фінансових потоків за рахунок 

власних коштів обсягом V1  = 130 тис.грн. з пунктів відправлення А1, А2, А3, 

А4, А5 та в пукти призначення В1, В2, В3, В4, В5 повинен бути заснований на 

класичному методі мінімізації вартості. За вдяки цьому методу в першу чергу 

визначається максимальні об’єми переказів для тих операцій (клітинок в 

таблиці), які мають значення коефіцієнту витрат Сijl мінімальні. Згідно 

табл.3.7 такими клітинками є (511), (421), (531), (351), (441), (551)  для яких: 

С511=С421=С531=С351= С441=С551=2. 

Далі відбувається розподіл фінансових потоків V1  = 130 тис.грн. з 

урахуванням цільових призначень грошових потоків. При чому, в клітинку 

(351) та (551) розміщуються менші фінансові потоки b5 ніж потрібно для 

сплати 140 тис. грн.., так як залишкова сума буде сплачена за рахунок 

запозичених коштів, а за рахунок власних коштів буде сплачено лише 

Х351=30, Х551=40. В клітинках (511), (421), (531), (441) відображаються 

фінансові потоки які були відправлені з власного рахунку підприємства з 

власних коштів Х511=20, Х421=10, Х531=20, Х441=10.  Тобто відбувається 
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використання вільних власних коштів в повному обсязі, тобто інші складові 

за власними коштами будуть дорівнюватись Хijl=0. 

Можливо стверджувати, що обраний план Х1  є оптимальний, так як при його 

створенні були використані  клітинки, які відображають мінімальні витрати 

за пропонованим проектом під час розрахунків 

 

..26040*230*210*2

20*210*220*2)X(ZoptX 111

грнтис


           (3.5) 

 

Для оптимізації плану переказів залучених коштів Х2 розглянута в табл. 3. 8. 

Табл. 3.8 складається лише з даних залучених грошей. 

 

Таблиця 3.8 –  Початкові данні для залучених коштів 

              Витрати за   

              операціями             

Доходи та 

об’єми потоків 

 B1:b1=0  B2: b2=0  B3: b3=0 B4: b4=0 B5: b5=70 

A1:a1=50 С112=5 

      Х112=0 

С122=6 

      Х212=0 

С132=3 

      Х132=0 

С142=4 

      Х142=0 

С152=1 

      Х152=50 

A2:a2=20 С212=7 

     Х212=0 

С222=3 

      Х212=0 

С232=3 

      Х232=0 

С242=2 

      Х242=0 

С252=2 

      Х252=20 

 

Тобто аі 
залучені

= аі– аі 
власні 

і=1,2,3,4,5 

bj 
залучені

= bj – bj 
в ласні 

j=1,2,3,4,5,                                                                        (3.6) 

де  аі 
залучені 

– фінансові потоки, які відображають суму запозичених коштів 

платником;   

      bj 
залучені

 – фінансові потоки, які відображають суму сплачених 

запозичених коштів платником. 

Наведені розрахунки свідчать про те, що витратні операції, які 

відображаються за операцією  B1, B2, B3, B4 були сплачені повністю  за 

рахунок власних коштів. А витрати, які пов’язані з B5 сплачені частково за 

рахунок власних та залучених коштів. 

Табл. 3.9 [131] створена на базі існуючих бюджетів та складається з даних 

запланованих та фактичних. 
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Але потрібно зазначити, що існують умови обмеження (наприклад, джерела 

фінансування) при рішенні фінансової задачі при використанні методики 

оптимізації, яка використовується при рішенні класичних транспортних 

задач. Але стверджувати, що зовсім не можливо використовувати методи 

оптимізації потоків за допомогою методів рішення транспортної задачі 

неможливо. Так як в рішенні фінансових задач також лежить питання 

оптимізації фінансових потоків. 

 

Таблиця 3.9 – Матриця зміни бюджетів ПФ «Пошук –5» 

            Витрати 

 

 

 

Доходи 

Бюджет 

комер-

ційних 

витрат 

Подат- 

ковий 

бюджет 

 

Кре-

дит-

ний 

план 

 

 

Бюджет 

управ- 

лінсь- 

ких  

витрат  

Бюджет 

будів-

ництва 

 

СУМА Значен- 

ня фак.-

тичних 

відхи- 

лень 

бюджету 

                  план 

  факт 
15 20 7 10 130 182  

факт  

Кредитний 

план 

(основний) 

 

57 

 

0 0 0 0 50 50 -7 

Кредитний 

план 

(овердрафт) 

0 0 0 0 0 20 20 +20 

Бюджет 

фінансових 

надходжень 

80 
 

0 20 10 10 40 80 0 

Інвестицій-

ний бюджет 
30 0 0 0 0 30 30 0 

Змінення 

дебіторської 

заборго-

ваності 

15 20 0 0 0 0 20 +5 

СУМА 182 20 20 10 10 140 200  

Значення 

очікуваних 

відхилень 

бюджету 

 +5 0 +3 0 +10  +18 

 

Крім того, використання бюджетування грошових потоків в сфері 

нерухомості допомагає: управлінню платоспроможністю та ліквідністю 

підприємства; проводити оперативний аналіз бюджету продаж в розрізі 
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кожного об’єкту, клієнта, типів квартир та інше; отримання наочної 

інформації стосовно структури витрат на будівельні роботи; управління 

взаєморозрахунками з дебіторами та кредиторами [136, с. 70-73]. 

З урахуванням вище наведеного, можна стверджувати, що уся система 

складання та заповнення бюджетів повинна мати взаємопов’язаний характер. 

Але ця збалансованість повинна постійно контролюватись не тільки на етапі 

складання бюджетів, але і в процесі виконання проекту будівництва. 

Простежити за змінами виконання проекту будівництва можна за допомогою 

контролю за внутрішньою формою звітності та аналізу.  Тобто управління 

фінансовими потоками, що використовує БОР дозволяє раціонально складати 

планові завдання стосовно фінансового забезпечення усіх потокових 

процесів підприємства, досить чітко визначати об’єми можливих прибутків, 

прогнозувати зміни прибутку та рентабельності в залежності від об’ємів 

виробництва, приймати своєчасні та ефективні рішення, які спрямовані на 

отримання максимального прибутку.   

 

3.3 Практичні процедури організації  ресурсного забезпечення бюджету 

підприємств, орієнтованого на результат 

 

Бюджетування, що орієнтоване на результат (БОР), уявляє з себе одну із 

найсучасніших концепцій управління господарською діяльністю на макро- 

[209], мезо- [159] і мікрорівні [258]. Але щоб БОР відбувся, бюджетне 

забезпечення повинне надаватися виключно там, де в ньому найбільша 

потреба, і точно в той момент, коли ця потреба виникає. Для цього необхідно 

моніторити господарську діяльність і в режимі «реального часу», виявляючи 

«вузькі місця», оперативно прораховувати та реалізовувати єдино дієві 

організаційно-економічні втручання задля ліквідації цих місць. До 

розрахунково-аналітичних інструментів БОР можуть бути залучені обернені 

точкові розрахунки, єдиний приклад використання яких у БОР наведено в 

роботі [236, с. 153-155]. Виникає потреба у більш детальному дослідженні 
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особливостей і можливостей використання теорії та практики обернених 

точкових розрахунків в інформаційно-аналітичному забезпеченні БОР. 

Ґрунтовних робіт, які присвячені основам обернених точкових розрахунків в 

економічних задачах, насправді обмаль – їх дві [69; 181]. У згадуваній 

публікації [236] використання обернених точкових розрахунків для БОР 

описано дуже стисло. Статтю було присвячено іншим проблемам і тому в ній 

відсутні певні деталі розрахункових процедур. Щоб інформаційно-аналітичне 

забезпечення БОР відповідало озвученим вище вимогам «точно за місцем і 

терміном», виникає потреба у більш адаптованих до практичного 

використання  дослідженнях концепції таких розрахунків [229].  

Загально визнаним є погляд на те, що господарюючий суб’єкт при вивченні 

свого оточення (середовища) використовує парні категорії типу «наслідок = f 

(причина)», «результат = f (витрати)», «досягнення мети = f (засоби)», де f  

вказує на прямий зв’язок між причиною та наслідком. Задачі управління 

потребують переходу від «того, як є» до «того, як повинно бути». 

Господарюючому суб’єкту в більшості випадків потрібно підпорядкувати 

собі ці події, впливати на них відповідно до своїх потреб. Завдання в таких 

випадках повинні виконуватися «задом наперед» [181, с. 11]. При цьому 

вирішується так звана обернена задача з формальним описом «засоби =  

(мета)», «причина =  (наслідок)», «витрати =  (результати)», де  вказує на 

обернену залежність (відзначимо, що вивчення обернених залежностей 

неможливе без вивчення прямих залежностей). 

Існує фундаментальна відмінність між прямими залежностями (позначеними 

раніше як f) та залежностями, які отримують з метою наступного впливу на 

ці події (позначеними як ). Якщо перші відтворюють існуючі зв’язки між 

подіями, то другі призначені для порушення, тобто зміни цих зв’язків 

відповідно до зовнішніх по відношенню до них цілям. Отримання обернених 

залежностей і є результатом постановки та вирішення обернених задач. 

Відомі системи управління із самого початку не в змозі видавати 

інформацію, необхідну для впливу на цілком реальні події, тому що в них не 
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закладені основи такого впливу – обернені залежності [181, с.13].  

Необхідно визнати, що в загальному вигляді здобути обернену функцію 

майже неможливо. Більш реальним є часткове визначення оберненої функції 

на основі розрахунків для окремих точок з області її визначення. Цей підхід 

здобув назву методу обернених точкових розрахунків [181, с. 14]. Для його 

використання достатньо коректно визначених прямих залежностей та 

додаткової інформації про цілі, які визначає особа, що приймає управлінське 

рішення (ОПР). Ця додаткова інформація стосується: (а) цільової настанови 

ОПР, яка описується системою позначок "збільшення/зменшення" 

прирощень кожного з аргументів прямої залежності; (б) пріоритетності в 

шляхах досягнення цілей, яка відображається за допомогою коефіцієнтів 

пріоритетності цілей (КПЦ). 

Розглянемо тепер загальні підходи до обернених розрахунків. Будемо 

вважати, що достатньо коректно та вичерпно задано функцію ),( yxfz  . 

Згідно з ціллю управління необхідно забезпечити приріст цієї функції на 

величину z . Цей приріст може бути можливим або за рахунок прирощення 

першого аргументу x , або за рахунок прирощення другого аргументу y , 

або внаслідок прирощення обох аргументів, або за рахунок прирощення 

першого аргументу при одночасному зменшенні другого, або навпаки - при 

одночасному зменшенні першого та прирощенні другого. В узагальненому 

вигляді це можна описати так 

 

zzz yx   ,     (3.7) 

 

де zx  - прирощення/зменшення функції ),( yxfz  за рахунок зміни 

аргументу х, zy  - те ж саме за рахунок зміни аргументу у. 

Щоб визначити, якими повинні бути зміни аргументів, можна запропонувати 

такі співвідношення 

     





z

zx ; 





z

zy
.    (3.8) 
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Тут   і  – сталі величини, які за своїм змістом є коефіцієнтами 

пріоритетності цілей (КПЦ). Легко встановити таке 

 

   1  zzzzz yx .  (3.9) 

 

Припустимо, що 0x  і 0y , тоді 
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З урахуванням всього вище переліченого, задачу обернених розрахунків для 

функції двох незалежних змінних в узагальненому вигляді можна записати 

так 
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  (3.11) 

 

Тут вирази )(x  і )(y  вказують на функціональну залежність 

прирощення x  від значення коефіцієнту  , а y  - від . 

Із другого рівняння системи (3.11) можна получити наступні вирази для   і 

 , якщо відомі значення для х  і у , а саме 

 

                          



















1

,
ух

х

      (3.12) 

 

Останній результат дозволяє визначити коефіцієнти пріоритетності цілей 

(КПЦ) особи, що приймає управлінські рішення, за результатами її минулої 

діяльності. Процедуру обернених розрахунків далі доцільно розглянути на 

достатньо простому прикладі з організації управління рентабельністю 

виробництва, величина якої визначається за формулою  
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C

D
r  ,                        (3.13) 

 

де D – дохід, отриманий внаслідок виробництва і продажу виробів, С – всі 

пов'язані з цим витрати (інформація про перелічені показники є в 

бухгалтерській звітності).  

Зміст прямої задачі про визначення рентабельності виробництва r складають 

розрахунки за формулою (3.13); відповідну графічну ілюстрацію наведено на 

рис. 3.2,а, на якому стрілка вказує напрямок дії. 
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Рисунок 3.2 – Дії при розв’язанні прямої та оберненої задач* 

*Джерело: [229] 

 

Для розв’язання оберненої задачі, пов’язаної з підвищенням рентабельності 

виробництва, може бути обрано любий з чотирьох варіантів дій, а саме: 

(1)підвищення D при C=const. (див. рис. 3.2,б); (2) зменшення C при D=const. 

(див. рис. 3.2,в); (3) підвищення D при одночасному зменшенні С (див. рис. 

3.2,г); (4) підвищення D при одночасному підвищенні С (див. рис. 3.2,д); в 

останніх двох випадках пріоритетність (швидкість) дій визначається шляхом 

завдання так званих коефіцієнтів пріоритетності цілей (КПЦ)  γ та β ОПР [69, 

с.141]. Безумовно, можна ще запропонувати інші варіанти дій, які будуть 

уявляти з себе комбінації з чотирьох перелічених. 

У табл. 3.10 надано формулювання, розрахункові формули (без доведення) та 
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додаткові умови, за яких можуть бути розв’язані перелічені вище обернені 

задачі. 

Заданими величинами в цих розрахунках є D, C, r , γ, β, а невідомими, які 

визначаються внаслідок розрахунків, - D  і C . Ясно, що, змінюючи 

чисельні значення γ і β, можна змоделювати різноманітні сценарії досягнення 

поставленої цілі за рахунок різноманітного розпорядження ресурсами D і C, і 

в такий спосіб особі, що приймає рішення (ОПР), знайти оптимальний шлях 

розв’язання проблем, що пов’язані з виробництвом. Така технологія дещо 

нагадує імітаційне моделювання [109, с. 138].  

 

Таблиця 3.10 –  Стислий опис обговорених вище обернених задач* 

Характерні  
моменти  
задачі  
обернених  
розрахунків 

Тип дій при розв’язанні оберненої задачі з підвищення  
рентабельності 
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r
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r 
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завдання для 

аналізу 

const.C  ; 

C

DD
rr


 . 

.constD  ; 

CC

D
rr


 . 

CC

DD
rr




 ; 










C

D
; 

1  ; 

.; 00    

CC

DD
rr




 ; 










C

D
; 

1  ; 

.; 00    

2. 
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 rr
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 rr
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 rr
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 . 

3. Додаткові  

умови 

відсутні відсутні відсутні  rr   ; 

 rr   .  

*Джерело: [229] 

 

Запорукою коректного розв'язку завдання обернених розрахунків будь-якого 

ступеня складності виступає добре розроблений арсенал формальних правил 
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та стандартних елементарних базових конструкцій (ЕБК; на зразок 

розібраних вище), а також принцип «блоковості» їхньої побудови [69, с. 182- 

205].  ЕБК містять у собі тільки два елементи, які з’єднані між собою однією 

з чотирьох арифметичних операцій (+, -, *, /) і додатково визначені за 

допомогою КПЦ. Все це дозволяє процес конструювання формул для 

виконання обернених розрахунків зібрати у два етапи: (1) звертання вихідної 

прямої функції до ЕБК; (2) послідовне розгортання зіставленої ЕБК з 

паралельним пошуком (наприклад, в [69; 181]) необхідних формул для 

обернених розрахунків. 

Суть пропонованої методики краще розтлумачити на конкретному прикладі 

розрахунку рентабельності виробництва, графічна схема («дерево») якого 

зображена на рис. 3.3. 
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Рисунок  3.3 – Дерево показників господарської діяльності (пряма задача) 

*Джерело: авторська стаття [229] 

 

Тут використовуються такі розрахункові формули фінансового аналізу [25; 

265] 

,
ОФ

П
Р


        (3.14) 

П = ПП + ІД – ПЗ,     (3.15) 

ПП = В – С,      (3.16) 
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В = К ·Ц,       (3.17)   

 

С = М + ОП + А+ І,     (3.18) 

 

О = ВЗ + ГП + ДЗ + ІО + ГК,   (3.19) 

 

де  Р – рентабельність активів,(в %); П – чистий прибуток, отриманий за 

аналізований період; Ф – середньорічна вартість основних виробничих 

засобів; О – вартість оборотних засобів; ПП – прибуток від продажів; ІД – 

інші доходи, у тому числі надзвичайні; ПЗ – податки та збори; В – виручка; 

С– собівартість; К – кількість вироблених продуктів, Ц – середня ціна за 1 

вироблений продукт; М – матеріальні витрати; ОП – витрати на оплату праці 

та соціальні заходи; А – амортизація; І – інші операційні витрати; ВЗ – 

виробничі запаси; ГП – готова продукція; ДЗ – дебіторська заборгованість; 

ІО– інші оборотні активи; ГК – грошові кошти та їх еквіваленти; перелічені 

показники, якщо це не оговорено додатково, виміряються у грошових 

одиницях – гривнях.  

На рис. 3.4 наведено графічну модель для обернених розрахунків, 

призначених для пошуку шляхів найефективнішого управління 

рентабельністю виробництва на підприємстві. 

Надалі скористуємося процедурою розгортки [69, с. 197] і приведемо все 

дерево показників на рис. 3.4 до «розумного» для подальшого аналізу 

вигляду, коли з кожної вершини виходить лише дві стрілки. Так, до вершини 

Р можна ввести елементи У1 та У5. Елемент У1 буде дорівнювати сумі Ф та 

О, а його КПЦ σ – сумі β та γ. Таким же чином введемо до вершини О 

елементи У2, У3 та У4, а до вершини С – У6 та У7. В результаті отримаємо 

нове дерево, яке зображено на рис. 3.5.  

Запишемо розрахункові формули, починаючи з вершини Р
 . Для цього 

скористаємося результатами, що наведені у табл. 3.10 
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Рисунок 3.4 – «Дерево» показників для оберненої задачі 

*Джерело: авторська стаття [229] 
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Рисунок 3.5 – «Дерево» з додатковими вершинами 

*Джерело: авторська стаття [229] 
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З приводу аналізу змін додаткового елементу У1 можна записати наступне 

 

  У1 = Ф + О;  ОФУ
 1 ;  ООФФУУ  11 ;            














);(;

;1






О

Ф
ОФУ

  















.
1

;
1








У
О

У
Ф

      (3.23) 

 

Виконуючи аналогічні дії можна дійти таких результатів 

 

О = У2 + ВЗ;  ВЗУО
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У2=У3+ГП; ГПУУ
  32 ;  ГПГПУУУУ  3322 ;   














);(;
3

;32






ГП

У
ГПУУ

  
















;
2

;
2

3








У
ГП

У
У

     (3.25) 

 

У3 = У4 + ДЗ; ДЗУУ
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У4 = ГК + ІО; ІОГКУ
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У5 = П - ПЗ;  ПЗПУ
 5 ;  ПЗПЗППУУ  55 ;    
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ПП = В - С;  СВПП
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С = У6 + М;  МУС
  6 ;  ММУУСС  66 ;     














);(;
6

;6






М

У
МУС

  
















;

;6








С
М

С
У

     (3.31) 
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У7 = А - І;  ІАУ
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В = К* Ц
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 КЦВ
const

 ;  ЦВК
const

 .     (3.34) 

 

На підставі фактичних даних, що наведені у табл. 3.11 [229] надано (в якості 

прикладу) результати чисельних розрахунків за вище наведеними 

формулами.   

 

Таблиця 3.11 –  Показники діяльності підприємства 

Показник 

Значення 

наприкінці 

2011 р. 

Планована 

зміна 

Значення 

 за новим 

планом 

1 2 3 4 

Чистий прибуток [П], тис. грн. 697,83 + 17,99 715,82 

Середньорічна вартість основних засобів 

[Ф], тис. грн. 
1056,95 - 1,24 

1055,71 

Вартість оборотних засобів [О], тис. грн. 541,4 - 11,16 530,24 

Інші доходи у тому числі надзвичайні [ІД], 

тис. грн. 
10,4 + 1,24 

11,64 

Податки та збори [ПЗ], тис. грн. 894,90 -0,62 894,28 

Виробничі запаси [ВЗ], тис. грн. 110,4 -4,65 105,75 

Готова продукція [ГП], тис. грн.. 8,2 -0,62 7,58 

Дебіторська заборгованість [ДЗ], тис. грн. 146 -3,72 142,28 

Грошові кошти та їх еквіваленти [ГК], тис. 

грн. 
276,1 - 1,86 

274,24 

Інші оборотні активи [ІО], тис. грн. 0,50 - 0,31 0,19 

Прибуток від продажів [ПП], тис. грн. 1582,33 + 16,75 1599,08 

Виручка [В], тис. грн. 3890,23 + 3,1 3893,33 

Кількість виробів [К], шт 46506 + 37 46543 

Середня ціна за 1 вироб [Ц], грн. 83,65 - 83,65 

Собівартість [С], тис. грн. 2307,9 -13,65 2294,25 

Матеріальні витрати [М], тис. грн. 990,4 - 6,2 984,2 

Витрати на оплату праці та соціальні заходи 

[ОП], тис. грн. 
776,1 - 5,28 

770,382 

Амортизація [А], тис. грн. 327,4 + 1,24 328,64 

Інші операційні витрати [І], тис. грн. 214 - 0,93 213,07 

*Джерело: авторська стаття [229] 

 

Розрахунки за формулою (3.14) показали, що рентабельність активів 

підприємства на той час складала Р = 0,437 (достатньо високий показник). 
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Якщо власники бізнесу забажали б більшого (наприклад, Р = 0,45), постало б 

питання про те, як цього досягти. Для пошуку відповідей доцільно 

скористатися методологією обернених точкових розрахунків за формулами 

(16) – (28). При цьому спочатку доведеться визначитися із коефіцієнтами 

пріоритетності цілей (КПЦ), можливі значення котрих наведено у табл. 3.12.  

 

Таблиця 3.12 –   Розподіл коефіцієнтів пріоритетності цілей по показникам  

                            господарської діяльності 

Показ-

ники 

Значення коефіцієнтів пріоритетності цілей 

             

У1 0,4 - - - - - - - - - - - - 

У5 - 0,6 - - - - - - - - - - - 

Ф - - - 0,04 - - - - - - - - - 

О - - - - 0,36 - - - - - - - - 

ВЗ - - 0,15 - - - - - - - - - - 

У2 - - - - - 0,21 - - - - - - - 

ГП - - - 0,02 - - - - - - - - - 

У3 - - - - - - 0,19 - - - - - - 

ДЗ - - - - 0,12 - - - - - - - - 

У4 - - - - - - - 0,07 - - - - - 

ГК - - - - - - - - 0,06 - - - - 

ІО - - - - - - - - - 0,01 - - - 

П - - - - - 0,58 - - - - - - - 

ПЗ - - - - 0,02 - - - - - - - - 

ПП - - - - - - 0,54 - - - - - - 

ІД - - - 0,04 - - - - - - - - - 

В - - - - - - - 0,1 - - - - - 

С - - - - - - - - - - 0,44 - - 

У6 - - - - - - - - - - - 0,24 - 

М - - 0,2 - - - - - - - - - - 

ОП - - - 0,17 - - - - - - - - - 

У7 - - - - - - - - - - - - 0,07 

А - - - - - - - - 0,04 - - - - 

І - - - - - - - - - 0,03 - - - 

*Джерело: авторська стаття [229] 

 

Результати чисельних розрахунків зведено у таблицю 3.11 (див. стовпчики 3 і 

4). Вони далі повинні використовуватися в якості підстави до подальшої 

розробки необхідних організаційно-економічних заходів, що будуть 

спрямовані на вдосконалення господарської діяльності, та їхньої бюджетної 

підтримки. Якщо для виконання розрахунків використовується Microsoft 
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Office Excel, фактично створюється модель, за допомогою якої можна 

відпрацювати будь-який сценарій БОР.  

Впровадження обернених точкових розрахунків у процеси формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, що орієнтоване на 

результат, дозволяє створити ефективний інструмент управління 

підприємством, що дозволяє створювати бюджетне забезпечення виключно 

там, де в ньому найбільша потреба, і точно в той момент, коли ця потреба 

виникає. Взаємозв’язок прогнозних  показників зі статтями бюджетів 

відображено на рис. 3.6.  

Крім того, для  діагностування недостатності ресурсів, визначення 

платоспроможності та для запобіганню фінансової кризи проводиться оцінка та 

прогнозування розвитку кризових симптомів фінансової діяльності 

підприємства. 
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Рисунок 3.6 –  «Дерево» показників для оберненої задачі з взаємозв’язком  з  

                           бюджетами  ( β,μ,λ,γ,ά,ς,δ,ρ – показники пріоритетності топ- 

                            менеджменту) 

 

Запропонований підхід з використання методики обернених розрахунків був 

втілено на ПП «Пошук-5» (рис. 3.7). 



 

 

197 

)565,1(
078,0

Р


)24,530(
16,11

О


)71,1055(
24,1

Ф


)75,105(
65,4

ВЗ


)58,7(
62,0

ГП


)28,142(
72,3

ДЗ


)19,0(
31,0

ІО


)24,274(
86,1

ГК


)608,715(
778,17

П


)64,11(
24,1

ІД


)28,894(
62,0

ПЗ


)08,1599(
75,16

ПП


)25,2294(
65,13

С


)2,984(
2,6

М


)82,770(
28,5

ОП


)64,328(
24,1

А


)07,213(
93,0

І


)33,3893(
1,3

В


)46543(
37

К


)65,83(
0

Ц







































Рисунок 3.7 –  Практичне втілення методики обернених розрахунків при  

                             визначенні рентабельності виробництва ПП «Пошук-5» 

                           ( β,μ,λ,γ,ά,ς,δ,ρ – показники пріоритетності топ-менеджмента) 

 

Вирішення виниклого питання можливо за допомогою процесу бюджетування 

заснованого на мові логістики (через взаємозв’язок бухгалтерського обліку та 

бюджетування). Процес побудовано на корегуванні статей  бухгалтерського 

балансу, який є найбільш доступною формою звітності, що  містить в собі 

фінансову інформацію  підприємства та може бути заповнена в режимі реального 

часу.  

Аналіз останніх досліджень показав, що роботи, в яких розглядалася дана 

проблема практично не існує ні в Україні, ні за кордонам. З усіх надрукованих 

робіт за кордоном привертає увагу робота Simon Proctor, який в свої роботі [314] 

при аналізі ролі фінансового відділу в виробництві та створені прогнозу ділової 

активності запропонував використання методу моделювання, а також стаття  

Somuyiwa Adebambo Olayinka [319] в якій  розглядається і моделюється вартості 

вихідної логістики в рамках всього логістичного процесу з метою мінімізації 

витрат і підвищення ефективності діяльності розподілу на виробничих 

підприємствах. 
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Що стосується робіт опублікованих на території СНД, то з усіх існуючих робіт 

привертає увагу робота [158], яка присвячена фінансовому моделюванню 

грошових потоків підприємства та призначена для надання загальної інформації 

о моделюванні та його використанні. Автор звертає увагу на те, що фінансова 

модель припускає прогноз основних фінансових  звітних форм на базі вхідних 

даних (inputs), тобто оцінок, передумов, очікувань, планів щодо зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства. Крім того, основною метою побудови 

фінансової моделі є отримання прогнозу фінансових звітних форм підприємства, 

на основі яких можуть бути розраховані різні прогнозні показники її діяльності і, 

найголовніше, прогнозні вільні грошові потоки. 

Крім того, потрібно окремо звернути увагу на роботи [54; 59]. Але потрібно 

відзначити, що методики аналізу, яка була запропонована в роботах  [54; 59] 

була розроблена з застосуванням російської нормативної бази, тобто для 

українських підприємств без додаткових досліджень вона не може бути 

застосована. Тому виникла потреба в адаптації методики аналізу фінансової 

стійкості підприємства на основі моделі коректування статей бухгалтерського 

балансу для визначення дефіциту власних грошових коштів на українських 

підприємствах. 

Шлях до виниклої проблеми лежить через постійний контроль за змінами 

балансу по відношенню до існуючих нормативних показників, що сприяє 

швидшому виявленню відхилень коефіцієнтів від нормативних параметрів, 

виникає можливість швидше ліквідувати відхилення від нормативів та сприяє 

укріпленню фінансово-економічного стану підприємства як в поточному періоді  

так і в майбутньому. 

Усі дії, які направлені на аналіз фінансової стійкості та на аналіз 

ресурсозабезпечення підприємства, можливо поділити на кілька основних етапів: 

створення укрупненого структурованого балансу за аналізованим періодом; 

вибір та визначення нормативних та фактичних показників, які характеризують 

надійність підприємства та які розраховуються за даними бухгалтерського 

балансу, а також співставлення розрахованих коефіцієнтів з нормативними 
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значеннями; відбір статей балансу, які потребують коректування; створення 

перехідного скоректованого балансу, структура якого відповідає прийнятим 

нормативним значенням, які забезпечують фінансову стійкість;  створення 

системи обмежень для скоректованого балансу на основі вихідних даних та 

рекомендованих значень коефіцієнтів надійності, а також рішення системи 

обмежень з визначенням min та max значень меж;  підведення результатів 

проведеного аналізу: аналіз отриманих результатів, співставлення отриманих 

результатів з нормативними показниками, розробка заходів направлених на 

зменшення дефіциту власних грошових засобів [59, с. 120-128]. 

На першому етапі створюється укрупнений структурований баланс (табл. 3.13) (в 

подальшому усі приклади будуть приведені з використанням документації  ТОВ 

«ТЕПЛОБУД ХБК» (м.Харків)   за 2013р.). 

 

Таблиця 3.13 – Структурований баланс  ТОВ «ТЕПЛОБУД ХБК» (м.Харків)  

  Актив Пасив 

Необоротні активи (НА) 220 Власний капітал (ВК) 10239,8 

Оборотні активи (ОА), в тому 

числі: 

23934,3 Позиковий капітал (ПК), в тому 

числі: 

13914,5 

 

– запаси (ЗП) 17736,7 

 

Довгострокові зобов'язання та 

забезпечення (ДЗЗ), з них: 

279 

– аванси видані (АВВ) 0 – довгострокові кредити та 

позики (ДКР) 

279 

– дебіторська заборгованість 

(ДЕЗ) 

5370,9 

 

– цільове фінансування (ЦФ) 0 

– короткострокові фінансові 

вкладення (КФВ) 

826,5 

 

Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

13635,5 

 

– грошові кошти (М гф) 0,2 

 

 – короткострокові кредити 

(ККР) 

0 

 

– витрати майбутніх періодів 

(ВМП) 

0 

 

– поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття (ПЗ) 

0 

    – кредиторська заборгованість 

(КЗ) 

10025 

    – внутрішній борг (ПКВ) 3610,5 

Валюта балансу разом (М) 24154,3   24154,3 

 

Поділ статей балансу відбувався з урахуванням складових, які входять до складу 

робочого капіталу підприємства, тобто саме вони і будуть коректуватись. А саме 
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до робочого відносять: власний капітал (ВК); поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ); оборотні активи (ОА (ПА)). Необоротні активи (НА) та 

довгострокові зобов’язання (ДЗЗ) не піддаються коректуванню у зв’язку з тим, 

що коректуванню підлягає лише поточна діяльність підприємства. 

На 2 етапі вибираються показники, які характеризують фінансову стійкість 

підприємства. Традиційно законодавчо склалось коло показників, які 

використовуються при проведенні різних видів аналізу. Вже існують роботі, 

в яких  збираються та аналізуються можливості використання різних 

показників. Наприклад в роботі David S. Chesnick [290] приводиться 

короткий опис стандартних фінансових коефіцієнтів для аналізу різних 

бізнес-структур, а так же розглядаються можливі недоліки стандартних 

показників. 

Потрібно відзначити, що традиційно, управління фінансовими потоками, які 

є основою при складанні бюджетів, здійснюється із застосуванням ряду 

економічних показників, а саме: 

1) платоспроможності (ліквідності): коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт загальної ліквідності; 

2) коефіцієнти фінансової стійкості підприємства: коефіцієнт 

забезпечення власними коштами, коефіцієнт автономії, коефіцієнт 

концентрації позикового капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості, 

коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу, коефіцієнт 

маневреності власного капіталу та інші. 

Відомо, що показники платоспроможності та фінансової стійкості 

підприємства взаємопов’язані між собою, так як один з них 

(платоспроможність) характеризує зовнішній фінансовий стан підприємства, 

а інший (фінансова стійкість підприємства) характеризує внутрішній стан 

підприємства.  

Традиційно склалось в економіці, що зміни в самій економіці впливають на 

сутність деяких економічних категорій що сприяє появі різноманітних їх 

тлумачень. Це стосується в першу чергу трактування поняття «ліквідність» 
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та «платоспроможність» (табл. М.1 додаток М). Крім того, досі не існує чітко 

обумовлених формул розрахунків та нормативне значення цих показників як 

в статиці так і в динаміці.  

Як відомо, платоспроможність визначають за допомогою показника 

ліквідності. Але не зовсім зрозуміло, коли потрібно використовувати термін 

«ліквідність», а коли термін «платоспроможність». Показник ліквідності 

доречніше використовувати тоді, коли мова в розрахунках йде про поточний 

стан активів, про їх майбутній, перспективний стан розвитку. Показник 

платоспроможності же доречно використовувати при розрахунках в 

поточному періоді, так як в майбутньому підприємство платоспроможність 

може втратити. Тобто поняття «ліквідність» більш ємке ніж 

«платоспроможність». Подібної думки притримується і [89, с. 237]. 

Як вже вище зазначалось, під ліквідністю слід розуміти швидкість зміни 

форми активу в найбільш ліквідний вигляд – грошовий, а платоспроможність 

відбиває здатність активів виступати в якості платіжного засобу. Такий 

підхід можливий, оскільки в балансі, незалежно від порядку розташування 

активів у відношенні зростання або зменшення ліквідності, сам рівень 

ліквідності в балансі не відбивається. Платоспроможність же залежить 

безпосередньо від бажань і намірів кредиторів отримати в результаті надання 

послуг будь-які інші активи, але негрошові. В результаті вище сказаного, слід 

зазначити, що оцінка платоспроможності є більш важливою, ніж оцінка 

ліквідності, так як визначається коло активів, які є в наявності у 

підприємства і якими в разі потреби і на підставі домовленості можна 

розрахуватися. 

З урахуванням проведених досліджень надалі під ліквідністю будемо 

розуміти здатність підприємства як в поточній так і в майбутній перспективі 

розвитку підприємства перетворити свої активи в грошові кошти, без втрати 

їх своєї поточної вартості в умовах кон'юнктури ринку, що склалася та 

розрахуватись  за своїми зобов’язаннями, а під платоспроможністю – 

здатність підприємства лише в поточному періоді перетворити свої активи в 
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грошові кошти, без втрати поточної вартості в умовах кон'юнктури ринку, 

що склалася, та розрахуватись  за своїми зобов’язаннями.  

Сучасні економічні умови диктують, як вже зазначалось, необхідність 

створення нового підходу до проведення аналізу з урахуванням динамічності 

потоків. Вже існують роботи присвячені вирішенню цього питанню, 

наприклад в табл. 3.14 пропонуються розрахункові формули, які можуть 

використовуватись для розрахунків в мінімальні строки та з залученням 

мінімальної фінансової документації (бухгалтерського балансу, звіту про рух 

грошового капіталу або обігово-сальдової відомості). 

З урахуванням вище сказаного та проведених досліджень, результати яких 

були надруковані в [124; 135, с. 120-121; 138; 140] пропонується 

використовувати наступні формули для розрахунку платоспроможності 

(ліквідності) підприємства в динаміці (додаток М табл. М. 2, М.3) та  

фінансової стійкості підприємства (табл. додатку Н, яку сформовано на 

основі матеріалів 117, с. 174; 146, с. 109-111; 189; 197; 199; 198; 200; 274, 

с. 92 та інших). 

 

Таблиця 3.14 – Співставлення нормативних та розрахункових показників  для  

                 ТОВ «ТЕПЛОБУД ХБК» (м.Харків) за 2013р * 

№ Назва показників Формула 

розрахунку 

Значення 

Норма- 

тивне 

 Фактичне зна-

чення за 2013р. 

1 Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
ПЗЗПА/  1-2 1,755293 

2 

  

Коефіцієнт забезпечення 

власними коштами 
 

> 0,1 

  

0,418638 

3 Коефіцієнт автономії МВК /  0,5-1 0,423933 

4 Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 
МПК /  0,1-1 0,576067 

5 

  

Коефіцієнт забезпечення 

запасами  з власних коштів  
0,5-0,8 

  

0,580649 

6 Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
ПКВК/  > 1 0,735909 

7 Коефіцієнт співвідношення 

залучених і власних коштів 
ВКПК /  < 1 1,358864 

*Джерело: складено на основі матеріалу [57] 
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Після визначення кола коефіцієнтів, необхідних для аналізу, розраховуються 

та відбувається співставлення нормативних та фактичних значень (табл. 

3.14). Наведені розрахунки відображають відхилення більшості коефіцієнтів 

від нормативних значень, що свідчить про неплатоспроможність та 

фінансову нестійкість. Крім того розрахункові показники свідчать про 

залежність підприємства від позикового капіталу. 

На третьому етапі відбувається відбір статей балансу, які потребують 

коригування та направлені на ліквідацію диспропорцій в балансі та розробки 

механізму моделювання і коригування статей балансу. 

Для реалізації поставленої мети потрібно знайти такий елемент фінансової 

стійкості, який би одночасно визначав рівень платоспроможності та рівень 

економічного зростання. Традиційно таким елементом може виступати власні 

грошові засоби, тобто в цьому випадку моделювання буде полягати в перегляду 

залишку власного капіталу в грошовій формі (ВК ГФ), так як даний елемент є 

складовою майна в грошовій формі ( ), а також входить в 

склад власного капіталу ( ), тому виникає можливість  в 

розділ «Оборотні активи» та в розділ «Власний капітал» ввести однакову не 

негативну суму коректування (х≥0), при не змінних значеннях інших розділів. 

Четвертий етап потребує створення перехідного скоректованого балансу, 

структура якого відповідає умовам банку (табл. 3.15) 

 

Таблиця 3.15  – Поточний баланс та перехідний баланс створений в 

    результаті коректування власного капіталу в грошовій формі* 

Поточний баланс Перехідний баланс 

Актив Пасив Актив Пасив 

НА ВК НА ВК + х 

ПА ПК ПА + х ПК 

в тому числі: в тому числі: в тому числі: в тому числі: 

ПА НГФ ДЗЗ ПА НГФ ДЗЗ 

М ГФ ПЗЗ М ГФ + х ПЗЗ 

М М + х 
*Джерело: на основі матеріалу  [59]. 
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Але потрібно пам’ятати, що зміни, які пропонуються ввести в перехідному 

балансі, можуть сприяти зміненню системи оподаткування, тому, якщо потрібно, 

можливо провести додаткові розрахунки з визначення суми податків. В даному 

випадку для спрощення розрахунків перерахунок податків не проводиться. 

П’ятий етап потребує створення системи обмежень для перехідного балансу на 

основі вихідних даних та рекомендованих значень коефіцієнтів надійності з 

введенням на негативні значення обмежень по скоректованим статтям балансу 

 

1,0)/()(  хПАНАДМПЦФхВК

 

 

 

1/)(  ПКхВК  

ПАх   

ГФМх   

ВКх   

Мх 

Після створення системи обмежень відносно х  визначаються min та max 

значень меж, які визначаються з урахуванням вище наведених формул.  

 

 

Наведені розрахунки свідчать про те, що загальна сума корегування лежить в 

межах від 3336,7  до 3674,7 тис. грн. Тобто, кожне значення з цього інтервалу 

може забезпечувати фінансову стійкість структури балансу, але вибір 

значень цілком залежить від економічних можливостей підприємства. В 

процесі корегування може виникнути ситуація коли сума коректування 

нижче нуля, що означає, що усі показники знаходяться в межах нормативів. 
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Після визначення меж коректування створюється для ТОВ «ТЕПЛОБУД 

ХБК» (м. Харків) структурований баланс з урахуванням нижчої та верхньої 

межі з інтервалу коректування  (табл.3.16). 

 

Таблиця 3.16 –  Структурований баланс ТОВ «ТЕПЛОБУД ХБК»  (м. Харків)  

Актив Значення після 

коректування 

Пасив Значення після 

коректування 

нижня 

межа 

верхня 

межа 

нижня 

межа 

верхня 

межа 

Необоротні 

активи 

220 220 Власний капітал 13576,5 13914,5 

Оборотні 

активи, в т.ч.: 

27271 27609 Позиковий капітал, в 

тому числі 

13914,5 13914,5 

– запаси 17736,7 

 

17736,7 Довгострокові зобо-

в'язання та забезпечення 

(ДЗЗ), з них: 

279 279 

– дебіторська 

заборгованість 

5370,9 

 

5370,9 

 

– довгострокові кредити 

та позики 

279 279 

– аванси видані 0 0  – цільове фінансування 0 0 

– короткостро-

кові фінансові 

вкладення 

826,5 826,5 

 

Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з 

них: 

13635,5 

 

13635,5 

– витрати май-

бутніх періодів 

0 

 

0 

 

 – короткострокові 

кредити 

0 

 

0 

 

– грошові 

кошти 

  

  

3336,9 

  

  

3674,9 

 

– поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

необоротними активам, 

утримуваними для 

продажу, та групами 

вибуття (ПЗ) 

0 0 

– кредиторська 

заборгованість 

10025 10025 

– внутрішній борг 3610,5 3610,5 

Валюта 

балансу разом 

(М) 

27491 

 

27829 

 

Валюта балансу разом 

(М) 

27491 

 

27829 

 

 

На останньому шостому етапі відбувається підведення результатів 

проведеного аналізу: аналіз отриманих результатів, співставлення отриманих 

результатів з нормативними показниками, розробка заходів направлених на 

зменшення дефіциту власних грошових засобів (табл. 3.17). 
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Таблиця 3.17 – Співставлення нормативних та розрахункових показників   

                          для ТОВ «ТЕПЛОБУД ХБК»  (м.Харків)    з урахуванням   

                           інтервалу  коректування 

№ Назва показників Значення 
*)

 

норма- 

тивне 

після коректування 

нижня 

межа 

верхня 

межа 

1 Коефіцієнт загальної ліквідності 1-2 2 2,024788 

2 

  

Коефіцієнт забезпечення власними 

коштами 

> 0,1 

  

0,489769 0,496016 

3 Коефіцієнт автономії 0,5-1 0,49385 0,5 

4 Коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу 

0,1-1 0,506147 0,5 

5 

  

Коефіцієнт забезпечення запасами  з 

власних коштів 

0,5-0,8 

  

0,768773 0,78783 

6 Коефіцієнт фінансової стійкості > 1 0,975709 1 

7 Коефіцієнт співвідношення 

залучених і власних коштів 

< 1 1,024896 1 

*)
 – якщо отримані показники чітко співпадає з нормативним показником, то ці показники 

надають вирішальний вплив на структуру балансу  

 

 

В цілому, заходи які направлені на досягнення показниками результатів в 

рекомендованому інтервалі  3336,7 ≤ х ≤ 3674,7 можуть бути різноманітними, 

а саме: 1) стягнення з покупців заборгованості за реалізовані товари (роботи, 

послуги); 2) повернення авансів виданих, які ще не підкріплені отриманням 

товарно-матеріальних цінностей; 3) збільшення статутного капіталу за 

рахунок внесення грошових коштів; 4) збільшення цін на продукцію; 

5)зменшення кредиторської заборгованості; 6) зменшення поточної 

заборгованості підприємства та інші. Усі розрахунки проводились за 

допомогою спеціально створеної комп’ютерної програми [129]. 

За допомогою вище запропонованих та інших заходів можливо покращити 

фінансовий стан та забезпечення ресурсами підприємства, але потрібно 

прийняти до уваги той факт, що кожний з них має різний строк введення, 
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різні витрати та різну ефективність. Більш детальніше суть антикризисного 

управління розглянуто в роботі [31].  

Створення укрупненого структурованого балансу за аналізованим періодом і 

відбір статей балансу, які потребують коригування і спрямовані на усунення 

диспропорцій у балансі та розробку механізму моделювання 

Вибір та визначення нормативних і фактичних показників, які характеризують 

надійність підприємства та розраховуються за даними бухгалтерського 

балансу, а також співставлення розрахованих коефіцієнтів 

із нормативними значеннями

Створення перехідного  балансу, структура якого відповідає прийнятим 

нормативним значенням, що забезпечують фінансову стійкість

Створення системи обмежень для перехідного балансу.

 Визначення меж коригування та створення структурованого балансу з 

урахуванням нижчої та верхньої меж інтервалу коригування

Підбиття підсумків аналізу та розробка заходів, 

спрямованих на зменшення дефіциту власних коштів

Ступінь невід-

повідності 

вимогам 

високий

Зміна логіки 

організації 

управління

Так Ні 
Продовження 

регулювання управління  

потоками в межах обраної 

управлінської політики 

підприємства

Рисунок 3.6 – Алгоритм перевірки бюджетування, орієнтованого на  

                       результат, із позиції антикризового управління будівельним  

                       підприємством* 

*Джерела: запропоновано автором 

 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження був запропонований 

алгоритм перевірки БОР з позиції антикризового управління будівельним 

підприємством (рис.3.6), що дозволяє в режимі реального часу за допомогою 

складених бюджетів порівняти планові, очікувані та оперативні результати 

діяльності будь-якого підприємства та визначити можливі майбутні 

відхилення від норми та запобігти дефіциту власних грошових коштів. 
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3.4 Висновки до розділу 3 

 

1 Продемонструвано можливість використання запропонованої в роботі  

моделі оцінки забезпеченості  БОР фінансовими ресурсами на будівельних 

підприємствах різних форм власності, де об’єктом аналізу виступили п’ять 

суб’єктів господарювання в будівельній галузі. В результаті аналізу 

забезпечення підприємства власними коштами, завдяки яким створюється 

платоспроможність підприємства,  було визначено та поділено: 1) майно 

підприємств (М) на майно в не грошовій формі (Мнгф) та грошовій формі 

(Мгф), тобто відбулось розподілення на грошову та натурально-речову форму, 

що дозволило чітко визначити та говорити о двох формах платоспроможності з 

яких грошова є найкращім платіжним засобом; 2) розподіл майна на власний 

капітал (ВК) та позиковий капітал (ПК), які в свою чергу поділяються на: 

власний капітал як в не грошовій формі (ВКнгф), так і в грошовій формі 

(ВКгф); зовнішній борг (ПКЗ) та внутрішній борг (ПКВ); зовнішній борг 

капітал (ПКЗ), як  в не грошовій формі (ПКЗнгф), так і в грошовій формі 

(ПКЗгф), внутрішній борг, як в не грошовій формі (ПКВнгф), так і в грошовій 

формі (ПКВгф), що дозволяє зрозуміти як розподіляються власні та залучені 

кошти підприємства, при сплаті за рахунками. Крім того, розглянут такий 

показник, як індикатор фінансової стійкості, постійний контроль за змінами 

якого дозволяє досягти збалансованості між притоками та відтоками власних 

грошових коштів. 

2 Для обґрунтування теоретичного підходу, який розглядає функціонування 

БОР в системі єдиної схеми документообігу, яка буде впроваджена в 

бухгалтерський облік і в структуру бюджетів через сукупність 

інформаційних технологій, були досліджені методичні засади формування 

інформаційно-аналітичної підтримки та контролю за виконанням бюджетів 

та ресурсним забезпеченням будівельного підприємства, які базуються на 

створенні єдиної схеми документообігу, що складається з  бухгалтерського 

обліку, бюджетів та системи інформаційних технологій. Для цього було 
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проаналізовано та сформовано перелік перешкод, які заважають ефективно 

використовувати дані внутрішньої форми звітності, аналізу та аудиту для 

отримання оперативної інформації. Для вирішення визначених проблем було 

запропоновано комплекс запобіжних заходів. 

3 Для оцінки та прогнозування виникнення кризових симптомів фінансової 

діяльності підприємства (неплатоспроможність) розглянуто механізм 

коригування фінансування виконання бюджету за рахунок власних та 

залучених коштів будівельного підприємства. Це дозволило в режимі 

реального часу визначити можливі майбутні відхилення від фінансової 

стійкості та запобігти дефіциту власних грошових коштів в процесі 

виконання бюджетів,  розробити заходи, які зможуть покращити результати 

діяльності підприємств. 

4 З метою формування управлінських рішень була використана методика 

розв’язання обернених точкових розрахунків. Ця методика дозволяє 

проводити моніторинг господарської діяльності в режимі «реального часу», 

виявляти «вузькі місця», оперативно прораховувати та реалізовувати 

контрзаходи для ліквідування відхилень від планових показників бюджетів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано нове вирішення актуального завдання щодо 

розробки науково-методичних підходів і практичних рекомендацій з 

удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, 

орієнтованого на результат, на  будівельному підприємстві. Ключові 

висновки і результати полягають у такому: 

1 Аналіз і систематизація моделей бюджетування дозволили порівняти їх за 

призначенням, визначити переваги і недоліки та сформувати інформаційний 

фільтр на базі достатньої, достовірної та оперативної інформації для 

формування бюджетування, у тому числі орієнтованого на результат. 

Інформаційний фільтр створюється на основі практики бюджетного 

управління, що дозволяє забезпечити вищий рівень дієвості й оперативності 

системи бюджетування. 

2 Виявлено, що методика бюджетування, орієнтованого на результат, у 

сучасних умовах господарювання не набула застосування при створенні 

системи бюджетування на вітчизняних будівельних підприємствах. Одна з 

причин цього полягає в недостатньо чіткому визначенні сутності даного виду 

бюджетування та можливості його використання в системі управління 

підприємством. У результаті аналізу теоретичних підходів до визначення 

змістовного наповнення поняття «бюджетування, орієнтоване на результат» 

уточнено, що бюджетування має працювати за принципом «точно за місцем і 

терміном», дотримання якого відбувається на основі постійного моніторингу 

та розрахунків змін у діяльності підприємства щодо досягнення 

запланованого результату.  Використання бюджетування, орієнтованого на 

результат, дозволяє своєчасно планувати й оперативно впроваджувати 

організаційно-економічні заходи в управлінський процес будівельних 

підприємств для досягнення запланованих показників. 

3 Із використанням системного підходу визначено: місце інформаційно-

аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на результат, у 
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системі управління підприємством; координатний простір, у межах якого 

створюються умови для належного функціонування інформаційно-

аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на результат; 

змістовне наповнення інформаційно-аналітичного простору. Обґрунтовано 

теоретичний підхід до управління бюджетуванням на підприємствах 

будівельної галузі, на основі якого розроблено взаємопов’язаний 

організаційно-економічний механізм, що складається з трьох елементів: 

управлінський облік; технології взаємодії у просторі «центри доходів / 

центри витрат»; мотивація та стимулювання. Такий підхід до створення 

інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, орієнтованого на 

результат, потребує організації інформаційно-аналітичної роботи, 

відповідних компетенцій і професійної підготовки персоналу підприємства, 

пов’язаного з виявленням, опрацюванням, збереженням і поширенням 

інсайдерської інформації, що уможливлює створення інформаційно-

аналітичної системи, на якій базуються процедури прийняття управлінських 

рішень . 

4 Однією з передумов збільшення конкурентних переваг суб’єктів 

господарювання при управлінні потоками є використання підходу до 

створення бюджетування мовою логістики (логістико-мовного 

бюджетування), заснованого на симбіозі з логістикою, що дозволяє 

раціонально складати планові завдання щодо фінансового забезпечення всіх 

потокових процесів підприємства. При цьому досить чітко визначаються 

обсяги можливих прибутків, прогнозуються зміни прибутку та 

рентабельності залежно від обсягів будівництва, забезпечується прийняття 

своєчасних й ефективних рішень, спрямованих на отримання максимального 

прибутку, а також створюються умови для розробки комплексів заходів щодо 

попередження або усунення можливих втрат і збитків. 

5 Запропоновано науково-методичний підхід до аналізу фінансової 

інформації, заснований на методиці розв’язку транспортної задачі, що дало 

змогу створити умови для визначення своєчасних фінансових надходжень із 
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власних, залучених або змішаних джерел у необхідній кількості й у вказані 

строки для фінансування будівельних проектів. 

6 Важливу роль у контролі за ресурсним забезпеченням бюджетування, 

орієнтованого на результат, відіграє пропозиція щодо інтеграції документації 

бюджетів і бухгалтерського обліку. Це дозволяє одержувати інформацію про 

стан і забезпечення ресурсами бюджетів оперативно, в режимі реального 

часу, з можливістю оцінити платоспроможність підприємства, а також 

перевіряти виконання бюджетів у системі онлайн і створювати умови для 

прогнозування результатів діяльності підприємства та коригування 

управлінських рішень.  

7 Для посилення конкурентних переваг будівельного підприємства 

запропоновано науко-практичний підхід до формування інформаційно-

аналітичної підтримки реалізації та контролю за виконанням бюджетів і їх 

ресурсним забезпеченням, заснований на пропозиції про створення єдиної 

документальної бази, яка б інтегрувала документи з бухгалтерського обліку, 

бюджетів та була пристосована для використання сукупності сучасних 

інформаційних технологій. Це дозволить одержувати інформацію за 

поточний, попередній і прогнозний періоди, виконувати динамічні 

розрахунки економічного ефекту діяльності підприємства, створюючи при 

цьому умови для контролю за ресурсозабезпеченістю будівельного 

підприємства в режимі реального часу та своєчасного виявлення «вузьких 

місць» в управлінні підприємством. 

8 Для визначення рівня забезпеченості ресурсами та запобігання втраті 

фінансової стійкості підприємства запропоновано здійснювати оцінку і 

прогнозування можливого розвитку кризових симптомів у фінансовій 

діяльності. Загалом даний процес побудовано на основі коригування статей  

структурованого балансу, який містить інформацію про активи та джерела 

фінансування підприємства та який можна заповнювати в режимі реального 

часу. Використання запропонованого підходу в режимі онлайн дозволяє 
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заздалегідь передбачити відхилення від нормативів і вжити відповідних 

заходів для зменшення дефіциту власних коштів.  

9 Для посилення контролю (моніторингу) за виконанням бюджетних 

показників на майбутній період, зміну яких необхідно планувати заздалегідь,  

обґрунтовано використання  методики  обернених точкових розрахунків, яка 

дає змогу при виникненні відхилення від запланованих значень показників  

оперативно проаналізувати можливості поліпшення ситуації та внести 

коригування у відповідні управлінські рішення. Застосування даної методики  

у процесі інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування,  

орієнтованого на результат, також уможливлює встановлення черговості 

бюджетних надходжень виключно там, де в них існує найбільша потреба, і 

точно в той момент часу, коли ця потреба виникає.  
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інструменти, націлені на управління фінансовими потоками. 

4. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Управління грошовими потоками 

підприємства (на прикладі підприємства будівельної галузі). Фінанси 

підприємств: проблеми теорії та практики: монографія / Н.Е. Аванесова, 

К.О. Колєдіна, В.І. Успаленко. Харків: Лідер, 2016. С. 61-78. 
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Особистий внесок: досліджено організацію логістичного управління 

фінансовими потоками підприємств будівельної галузі; розглянуто 

можливості використання особливостей розв’язку логістичної транспортної 

задачі при виборі джерел фінансування. 

Статті в наукових фахових виданнях і виданнях, які включено до 

міжнародних наукометричних баз 

5. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Сутність грошей: нетрадиційний погляд. 

Актуальні проблеми економіки. 2008. № 9 (87). С. 184-189. 

Особистий внесок: досліджено основні підходи до трактувань дефініцій 

«гроші», «фінанси» та «функції грошей». 

6. Криворучко А.В. Концептуальный подход к формированию 

динамических бухгалтерских показателей. Бизнес Информ. 2009. № 3. С. 52-

57.  

7. Криворучко А.В. О задачах финансовой логистики. Бизнес Информ. 2009. 

№ 2 (3). С. 122-127. 

8. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Концептуальні засади динамічного 

управління фінансами малого підприємства. Актуальні проблеми економіки. 

2010. № 1. С. 254-263. 

Особистий внесок: досліджено структуру і послідовність формування 

бюджету підприємства, запропоновано бюджет щільно прив’язувати до 

бухгалтерської документації. 

9. Криворучко Г.В., Миланич Т.А. Розрахунок та управління динамічними 

фінансовими потоками підприємства. Економіка: проблеми теорії та 

практики: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. Вип. 262, т. 7. С. 1859-

1873. 

Особистий внесок: адаптовано методику виконання експрес-аналізу 

фінансової стійкості підприємства. 

10. Криворучко Г.В. Логістико-орієнтована природа зв’язку облікової 

політики та фінансових потоків на підприємстві. Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні науки. 2010. № 3, т. 2. С. 26-29. 
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11. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

бюджетування, орієнтованого на результат. Вісник Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки): зб. 

наук. пр. Харків: НТУ «ХПІ», 2017. № 45 (1266). С. 83-88. 

Особистий внесок: обґрунтовано інформаційно-аналітичне забезпечення 

бюджетування, орієнтованого на результат, у сучасних умовах. 

12. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Обернені розрахунки в інформаційно-

аналітичному забезпеченні бюджетування, що орієнтоване на результат. 

Економічний простір: зб. наук. пр. Дніпро: ПДАБА, 2017. № 123. С. 199-211.  

Особистий внесок: розглянуто сутність обернених розрахунків в 

інформаційно-аналітичному забезпеченні бюджетування, орієнтованого на 

результат; створено комп’ютеризовану версію розрахунків. 

13. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Управління ефективністю господарської 

діяльності на основі бюджетування, орієнтованого на результат. Економічний 

вісник Донбасу. 2017. № 2 (48). С. 150-156. 

Особистий внесок: розглянуто особливості розрахунків при прямому й 

оберненому способі визначення результатів діяльності підприємства. 

14. Криворучко Г.В. Технологія Blockchain та перспективи її застосування в 

процесі бюджетування, орієнтованого на результат. Економічний вісник 

Донбасу. 2018. № 2 (35). С. 108-113.     

Матеріали наукових конференцій 

15. Криворучко Г.В. Про необхідність логістико-орієнтованого підходу до 

фінансових інститутів. Фінансові механізми сталого економічного розвитку:  

зб. наук. пр. [за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 травня 

2007 р.)]. Харків: ХІБМ, 2007. С. 332-334. 

16. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Сучасний погляд на гроші. Проблеми 

розвитку ринку фінансових послуг в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 15-16 листопада 2007 р.). Харків: ХДТУБА, 2007. Ч. 1. С. 

30-32. 
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Особистий внесок: досліджено основні підходи до визначення категорій 

«гроші», «фінанси» та «функції грошей». 

17. Сериков А.В., Криворучко А.В. О классификации задач стоимостно-

ориентированной финансовой логистики предприятия. Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 29-30 жовтня 2008 р.). Харків: ХПІ, 2008. С. 28-29. 

Особистий внесок: досліджено основні завдання фінансової логістики. 

18. Криворучко Г.В. Формування динамічних показників на базі 

бухгалтерської документації. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в 

Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 листопада 

2009 р.). Харків: АвдА СПДФО Михайлов Г.Г., 2009. Ч. 1. С. 606-612. 

19. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Менеджмент, маркетинг і логістика як 

єдина система управління на сучасному підприємстві. Проблеми розвитку 

ринку фінансових послуг в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 17-18 листопада 2010 р.). Харків: ХДТУБА, 2010. Ч. 1. С. 480-486. 

Особистий внесок: досліджено основні підходи до трактувань термінів 

«маркетинг», «менеджмент», «логістика» та їх взаємозв’язку. 

20. Криворучко Г.В., Миланич Т.А. Про необхідність створення єдиної 

системи документообігу на підприємстві. Materialy VII Miedzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczneopracowaniasanaukai 

technikami - 2011». Ekonomiczne nauki. Vol. 13. Przemysl: Nauka i studia, 2011. 

S. 3-11. 

Особистий внесок: досліджено можливості узагальнення теоретико-

методичних положень та практичних рекомендацій щодо створення єдиної 

системи документообігу на підприємстві; визначено шляхи вирішення 

проблем, які виникають на підприємстві у процесі документообігу. 

21. Криворучко Г.В. Коректування статей бухгалтерського балансу для 

визначення дефіциту власних грошових коштів. Проблеми розвитку ринку 

фінансових послуг: матеріали Регіональної наук.-практ. конф. (м. Харків, 2-

3 листопада 2011 р.). Харків: СПДФО Михайлов Г.Г., 2011. Ч. 1. С. 314-318. 
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22. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Інструментарій управління фінансовими 

потоками сучасної будівельної фірми. Проблеми розвитку ринку фінансових 

послуг: матеріали Регіональної наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 листопада 

2012 р.). Харків: ТО Ексклюзив, 2012. С. 265-272. 

Особистий внесок: визначено та охарактеризовано інструменти управління 

підприємствами будівельної галузі. 

23. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Управління грошовими потоками 

підприємства за допомогою бюджетування, побудованого на засадах 

логістики. Бъдещите изследования: материали за 9-а междунар. науч.-практ. 

конф. (София, 17-25 февруари 2013 г.). София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. Т. 

7. С. 46-50. 

Особистий внесок: обґрунтовано зміст бюджетування в організації, 

визначено  послідовність формування процесу бюджетування. 

24. Криворучко А.В. Совершенствование механизма устойчивого развития 

строительной компании. Социально-экономические и экологические 

проблемы горной промышленности, строительства и энергетики: ІХ 

Междунар. конф. по проблемам горной промышленности, строительства и 

энергетики: сб. науч. тр. (г. Минск, 29-31 октября 2013 г.). Минск – Тула –

 Донецк: БНТУ, 2013. Т. 2. С. 437-445. 

25. Криворучко Г.В. Оцінка ефективності впровадження системи 

бюджетування для управління прибутком будівельної компанії (фірми). Тези 

доповідей 69-ї науково-технічної конференції Харківського національного 

університету будівництва та архітектури (м. Харків, 18-20 лютого 2014 р.). 

Харків: ХНУБА, 2014. С. 122. 

26. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Необхідність створення інтеграційної 

системи управлінського обліку та бюджетування на основі логістикомовного 

бюджетування. Проблеми розвитку фінансових послуг: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 листопада 2014 р.). Харків: ХНУБА, 2014. 

Ч. 3. С. 20-23. 
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Особистий внесок: запропоновано функціональну структуру логістичного 

бюджетування. 

27. Криворучко Г.В. Необхідність використання принципів логістики в 

процесі бюджетування. Фінансова система України в умовах трансформації 

соціально-економічних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 85-річчю Харківського національного університету будівництва 

та архітектури (м. Харків, 15 квітня 2015 р.). Харків: ХНУБА, 2015. Ч. 1. С. 

40-44. 

28. Криворучко Г.В. Імплементація принципів логістики у фінансовому 

менеджменті. Проблеми розвитку фінансових послуг: Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 19 листопада 2015 р.). Харків: ХНУБА, 2015. Ч. 3. С. 38-40. 

29. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Роль бюджетування в системі 

управлінського обліку на підприємствах будівельної галузі. Фінансова 

система України в умовах трансформації соціально-економічних відносин: 

матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квітня 2016 р.). Харків: 

ХНУБА, 2016. Ч. 2. С. 14-18. 

Особистий внесок: досліджено взаємозв’язок управлінського обліку та 

бюджетування. 

30. Криворучко Г.В. Управління дебіторською та кредиторською 

заборгованостями на будівельних підприємствах за допомогою 

бюджетування створеного на засадничих принципах логістики. Проблеми 

розвитку фінансових послуг: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

16 листопада 2016 р.). Харків: ХНУБА, 2016. Ч. 3. С. 25-29. 

31. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Сучасне сприйняття дефініції «фінанси». 

Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних 

відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13 квітня 2017 р.). 

Харків: ХНУБА, 2017. Ч. 2. С. 5-8. 

Особистий внесок: досліджено основні сучасні підходи до трактувань 

терміна «фінанси». 
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33. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Підходи до формування інформаційно-

аналітичного забезпечення бюджетування на підприємствах будівельної 

галузі. Проблеми розвитку фінансових послуг: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 16 листопада 2017 р.). Харків: ХНУБА., 2017. Ч. 3. С. 40-43. 

Особистий внесок: досліджено координатний простір, у межах якого має 

працювати інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування, 

орієнтованого на результат. 

33.  Криворучко Г.В. Концепція бюджетування, орієнтованого на результат 

(БОР), як основа для досягнення збалансованості діяльності будівельного 

підприємства. Проблеми розвитку фінансових послуг: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листопада 2018 р.). Харків: ХНУБА, 2018. 

Ч. 3. С. 24-27. 

 

Апробація: 

 

«Фінансові механізми сталого економічного розвитку» 

 (м. Харків, 18 травня 2007 р.)  – публікація, виступ; 

Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні (м. Харків, 15-16 

листопада 2007 р.) – публікація, виступ; 

 Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств (м. Харків, 29-30 

жовтня 2008 р.) – публікація, виступ; 

Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні (м. Харків, 17-

18листопада 2009 р.) – публікація, виступ; 

Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні (м. Харків, 17-18 

листопада 2010 р.) – публікація, виступ; 

MaterialyVII Miedzynarodowej naukowi-praktycznejkonferencji «Perspektywiczne  

opracowania  sa  nauka  i technikami - 2011». Ekonomiczne nauki.  – публікація; 

Проблеми розвитку ринку фінансових послуг (м. Харків, 2-3 листопада 

2011 р.) – публікація, виступ; 
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Проблеми розвитку ринку фінансових послуг .(м. Харків, 15-16 листопада 

2012 р.)  – публікація, виступ; 

Бъдещите изследования (София, 17-25 февруари 2013 г.) – публікація; 

Социально-экономические и экологические проблемы горной 

промышленности, строительства и енергетики (г. Минск, 29-31 октября 

2013г.) – публікація; 

Тези доповідей 69-ї науково-технічної конференції Харківського 

національного університету будівництва та архітектури (м. Харків, 18-20 

лютого 2014 р.) – публікація, виступ; 

Проблеми розвитку фінансових послуг (м. Харків, 19 листопада 2014 р.). – 

публікація, виступ; 

Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних 

відносин (м. Харків, 15 квітня 2015 р.) – публікація, виступ; 

Проблеми розвитку фінансових послуг (м. Харків, 19 листопада 2015 р.) – 

публікація, виступ; 

Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних 

відносин (м. Харків, 14 квітня 2016 р.) – публікація, виступ; 

Проблеми розвитку фінансових послуг (м. Харків, 16 листопада 2016 р.) – 

публікація, виступ; 

Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних 

відносин  (м. Харків, 13 квітня 2017 р.) – публікація, виступ; 

Проблеми розвитку фінансових послуг:матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 16 листопада 2017 р.) – публікація, виступ. 

Проблеми розвитку фінансових послуг: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 15 листопада 2018 р.) – публікація, виступ. 
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1 

Додаток В  
 

Таблиця – Перелік та стисла анотація авторефератів за темою дослідження 

 

 Автор Розглядались питання в  дисертації 

1  Васильєв О.В. 

[38] 

 

Предметом дослідження є  бюджетування як інструмент фінансового планування  у 

взаємозв’язку з управлінням ризиками в не фінансових організаціях РФ. 

2 Андреева А. А. 

[9] 

Предметом дослідження є  управління процесом бюджетування в інтегрованій економічній 

системі яка повинна базуватись на з урахуванням ризиків та збалансованих бюджетних 

показників. 

3 Боровских С. В. 

[26] 

Розробка теоретичних та методичних положень з управління формами підприємницької 

діяльності в громадському харчуванні і готельному бізнесі на основі бюджетування. 

4 Васильєв М.А. 

[39] 

Розробка теоретичних та методичних положень з стратегічного управління підприємствами 

на принципах процесно-орієнтованого бюджетування. 

5  Угоднікова О.І. 

[254] 

Теоретико-методичні підходи та практичний інструментарій формування інформаційно-

аналітичного забезпечення оцінки потенціалу розвитку з урахуванням особливостей 

функціонування будівельних підприємств. 

6 Федчишина Н.М. 

[259] 

Теоретичних та організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку і бюджетування 

в управлінні діяльністю підприємств хлібопекарської галузі. 

2
6
1
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Додаток Д 

 

Проведення аналізу сутності дефініцій бюджет, бюджетування, фінансова 

логістика наведені сучасними економістами  

 

Таблиця Д.1  – Систематизація поглядів відомих економістів на сутність бюджету   

Дослідники Рік ви-

дання 

Основний тези з роботи Примітка 

А.Сміт [240,  

с. 754 ] 

1776 В книзі 5 «О доходах государя или 

государства» ретельно досліджує такі 

економічні категорії як доходи та витрати   

государя або держави. Автор стверджує, що 

«…фонди, або джерела доходу, які можуть 

належати спеціально государю або державі, 

повинні складатися в капіталах або в землі. 

Государ, подібно всякому іншому власнику 

капіталу, може отримувати від нього дохід, 

або користуючись ним сам, або позичаючи 

його. Його дохід у першому випадку 

становить прибуток, у другому - відсотки…»  

В жодному з 

досліджень 

відсутнє чітке 

визначення 

бюджету 

Етьєн Бонно 

де Кондільяк   

[114 ] 

1776 Ретельно дослідив питання пов’язані з 

торгівлею, сформував визначення державних 

доходів держави. Він стверджував, що 

розглядаючи, які багатства виробляються, 

розділяються і зберігаються, торгівля має 

потребу в заступництві самодержавної влади. 

Доходи, що збираються владою, називають 

державними доходами. Крім того, автор 

розкрив хто має сплачувати державні доходи 

Говорячи про 

дохід та 

витрати  однак 

обходить в 

своїх дослід-

женнях питан-

ня пов’язане з 

бюджетом 

Рикардо 

Давид [207] 

1817 Автор в роботі розглядає можливі джерела 

фінансування держави та виділяє три основні 

класи та відповідні їм три види 

доходів: власникам землі – рента; власникам 

грошей і капіталу, необхідного для обробки 

цієї землі – прибуток; робітникам, 

оброблювальні цю землю – заробітна плата 

В своїй роботі 

автор ретельно 

досліджує та 

визначає зако-

ни, що керу-

ють розподі-

лом доходів, 

при цьому 

майже не 

приділяє уваги 

змінення cкар-

бниці держави 

Людвиг фон 

Мизес [170 ] 

1951 Досліджував класичні мікроекономічні 

проблеми (відсотки, капітал, цінності, гроші та 

інші) в поєднанні з принципами вільної 

ринкової економіки та умови функціонування 

бюджетної системи 

Використовує 

термін бюджет 

при цьому не 

надає 

визначення 
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Таблиця Д.2  – Визначення дефініції бюджет наведені сучасними економістами 

Автор Визначення 

Данилов І.А. 

 [63, с. 129 ] 

Бюджет підприємства є результатом процесу бюджетування, тому 

його правомірно розглядати як економічну категорію, виражає 

сукупність економічних відносин, що виникають між підприємством, 

державою, суб'єктами фінансового ринку, організаціями системи 

страхування, постачальниками, споживачами та іншими партнерами 

підприємства, його структурними підрозділами з приводу планування 

та регламентації процесів формування, розподілу і використання 

фондів грошових коштів (результатом цих відносин є бюджет як 

документ, що містить кількісні показники, і бюджет як фонд, 

призначений для забезпечення завдань і функцій, віднесених до 

предметів відання підприємства) 

Бугай В.З.,  

Бугай А.В., 

Ренгевич Ю.Ю.  

[30, с. 11] 

Бюджет − це оперативний фінансовий план, що відображає витрати і 

надходження коштів за окремими напрямками фінансово-

господарської діяльності, скоординований за підрозділами, який 

покладено в основу управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Корягін М.В. 

[120, с. 230] 

Бюджет як економічну категорію доцільно розглядати з трьох позицій: 

за економічним змістом – як систему фінансових відносин між 

державою та юридичними і фізичними особами з приводу формування 

і використання централізованого фонду фінансових ресурсів; за 

матеріальним змістом – як централізований фінансовий фонд; за 

формою прояву – як основний фінансовий план держави. 

Ткаченко А.В.  

[250, с. 200] 

Бюджет можна охарактеризувати як кількісний план з переважно 

грошовим вимірником для відображення планових доходів, витрат, 

фінансових результатів, ресурсів або будь-яких інших цільових 

показників 

Ковтун С. 

[110, с. 18] 

Бюджет – це фінансовий план, що охоплює всі боки діяльності 

підприємства, що дозволяє зіставити всі понесені витрати і отримані 

результати на майбутній період часу 

 

Таблиця Д.3  –  Визначення дефініції бюджетування наведені сучасними економістами 

Автор Бюджетування 

Данилов І.А. 

 [63, с. 129] 

Це процес формування та виконання бюджету підприємства, що 

включає стадії розробки та розгляду проектів бюджету, 

затвердження найбільш прийнятного з них у вигляді містить 

кількісні показники документа, відповідно до якого здійснюється 

формування і розподіл фондів грошових коштів та їх ефективне 

використання для забезпечення вирішення завдань і виконання 

функцій господарюючого суб'єкта 

Бугай В.З., [30, с. 11] 

Бугай А.В.,  

Ренгевич Ю.Ю. 

Складова частина фінансового планування, результати якого 

оформляються системою бюджетів, узгоджених за напрямами 

діяльності та підрозділами підприємства. 

Гандзюк О.В.,  

Левицька А.О.,  

 Сковлюк А.О.  

 [ 45, с. 32] 

Це процес колективний, який дає змогу погодити діяльність 

підрозділів усередині підприємства і підпорядкувати її загальній 

стратегічній меті  

Шибилева О.В. 

 [275, с. 195 ] 

Це процес складання і прийняття бюджетів, з одного боку, а з 

іншого – управлінська технологія, призначена для вироблення і 

підвищення фінансової обґрунтованості прийнятих управлінських 
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Автор Бюджетування 

рішень 

Гандзюк О.В., Ле-

вицька А.О.,Сков-

люк А.О.   [45, с. 34] 

Ціллю методу бюджетування грошових коштів є збалансування їх 

руху за певний період часу, крім того, включає в себе розробку 

планів з надходження та витрачання грошових коштів  

 

 

 Таблиця Д.4  – Переваги та недоліки бюджетування  

Переваги Недоліки 

Координує роботу підприємства в 

цілому 

Відсутність єдності сприйняття бюджету 

різними співробітниками підприємства 

Контроль та аналіз бюджетів дозволяє 

своєчасно вносити коригуючи зміни в 

виробничо-господарську діяльність 

підприємства 

Іноді бюджети є не обґрунтовано 

затратними так як не завжди ґрунтуються 

на достовірній інформації 

Стимулює працівників. Має позитивний 

вплив на мотивацію колективу творчо та 

продуктивно реалізує покладені на нього 

обов’язки згідно посадової інструкції з 

певною користю не тільки для 

підприємства (фірми), але в першу чергу і 

для самого працівника (отримання 

премій-бонусів). 

Процес бюджетування може не 

відповідати умовам швидкого мінливого 

зовнішнього середовища, так як різні види 

бюджетів складно скоординувати і інколи 

вони суперечать один одному 

Дозволяє співробітникам-новачкам 

швидко зрозуміти цілі підприємства та 

швидко  почати виконувати одержані 

завдання 

Відсутність мотивації та необізнаність 

співробітників стосовно змісту бюджетів 

формує у працівників сприйняття бюджету 

лише як засобу для оцінки їх діяльності і 

вистежування помилок 

Дозволяє використовувати успішний 

накопичений досвід при створенні 

бюджетів 

Технічна складність і висока вартість 

впровадження єдиної системи 

бюджетування 

За допомогою бюджетування  

вдосконалюється процес розподілу 

ресурсів 

Іноді бюджети приймають на рівні вищого 

менеджменту і доводяться до керівників 

підрозділів в результаті чого бюджет може 

не відповідати організаційній структурі 

підприємства та потребам кожного 

підрозділу підприємства 

Є діючим  інструментом порівняння 

досягнутих та планових результатів 

Забезпечує координацію роботи різних 

підрозділів підприємства, дає змогу 

оцінювати їхній внесок у досягнення 

стратегічної мети і поточних завдань 

підприємства та визначити очікувані 

результати діяльності підприємства у 

майбутніх періодах 

 

Дозволяє чітко визначити роль кожного 

з співробітників в організації 

 

 

 

 

Продовення табл. Д.3 
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Таблиця Д.5  – Перелік визначення дефініції «фінансова логістика» 

Визначення Джерело 

Фінансова логістика є системою управління, планування і 

контролю над фінансовими потоками на основі інформації і даних 

по організації матеріальних потоків 

[156]   

Фінансова логістика – це  спосіб  державного  регулювання 

фінансового   ринку  і  оптимізації  витрат, що діє, на  

корпоративному  рівні, її  результати  можуть  бути першоджерелом  

визначення  міри посилювання  або  лібералізації  державного і  

відомчого  контролю. Використання логістичного  підходу  дає   

можливість стандартизувати   пріоритети  і  поведінку   учасників  

ринку, а також   динаміку  руху  фінансових  потоків. 

[118, с. 30]   

 

Таблиця Д.6  – Порівняльна характеристика фінансового та управлінського 

обліку 

 Управлінський облік  Фінансовий облік 

Обов’язковість 

введення  

Згідно внутрішнього 

розпорядження керівника 

Регламентується Законом 

України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» 

Мета обліку Підготовка оперативної інформа-

ції про фінансовий стан 

підприємства (організації) 

Фіксація всіх господ-

дарських операцій згідно 

існуючого законодавства 

Користувачі  Керівництво підприємства 

(організації) 

Внутрішні та зовнішні 

користувачі 

Період звітності Встановлюється керівництвом: 

оперативна, щоденна інформація, 

щомісяця та інше 

Згідно існуючого 

законодавства 

Об’єкти аналізу Структурні підрозділи, 

співробітники підрозділів 

Діяльність підприємства в 

цілому 

Період 

оцінювання 

Оперативна, поточна оцінка 

фінансового стану підприємства 

(організації) та прогнозування 

майбутнього 

Оцінка фактичного та 

минулого фінансового 

стану підприємства 

(організації) 

Обов’язковість  Не обов’язковий  Обов’язковий   

Відкритість 

інформації  

Конфіденційна Відкрита 

Відповідальність Внутрішня дисциплінарна 

відповідальність 

Штрафні санкції згідно 

існуючого законодавства 
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Додаток Е 

Проведення аналізу сутності дефініцій фінансовий потік,  логістики 

наведені сучасними економістами  

 

Таблиця Е.1  – Перелік визначення термінів  дефініції  «фінансовий потік» 

Визначення Джерело 

Фінансовий  потік – це спрямований рух  фінансових коштів, що  

циркулюють у  логістичній  системі, а також між  логістичною  

системою  та  зовнішнім  середовищем, необхідних для  забезпечення 

ефективного  руху  матеріального (товарного)  потоку. 

[164, с. 688] 

Фінансовий  потік –  це направлений  рух  фінансових  ресурсів,  

пов'язаний з  матеріальними, інформаційними та  іншими  потоками  як в 

рамках  логістичної системи, так і поза  нею 

  

[119, с. 9] 

Під фінансовими потоками в логістиці … розуміємо  направлений  рух  

фінансових  коштів, циркулюючих в  логістичних  системах, а також  

між  логістичними  системами і  зовнішнім  середовищем, необхідних  

для забезпечення  ефективного  руху  певного  товарного  потоку. 

Звідси витікають  наступні  визначення:  логістичний    фінансовий  

потік – це  не  просто  рух, а  направлений  рух  фінансових  ресурсів;  

спрямованість  руху  фінансових  ресурсів  в  логістиці  обумовлюється  

необхідністю  забезпечення  переміщення  відповідного  товарного  

потоку;  рух  фінансових  ресурсів  здійснюється  або  в  логістичних  

системах,  або  між нею  і  зовнішнім  середовищем.    

 [216, с. 174 ] 

… з позиції логістики фінансовий  потік – це направлений  рух 

фінансових  ресурсів (грошових  коштів), пов'язаних  з  матеріальними   

і/або    інформаційними    потоками   в  рамках логістичної системи  

компанії  або  ланцюга  постачань  в цілому. 

 [155, с. 105 ] 

 ... під фінансовими потоками в логістиці  ми    розумітимемо  

направлений  рух  фінансових  коштів, циркулюючих в  логістичній  

системі, а також  між  логістичною  системою і  зовнішнім  

середовищем, необхідних  для забезпечення  ефективного  руху  певного  

товарного  потоку. 

 [14, с. 40 ] 

Фінансові потоки в логістик - це рух фінансових коштів, які циркулюють 

у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім 

середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху товарного 

потоку 

[272, с. 45] 

Фінансовий потік – це потік витрат  і доходів  компанії  впродовж  

певного  проміжку  часу. 

 [49, с. 4 ] 

Фінансовий потік – це цілеспрямований рух, зміна (обсягів, типів, форм і 

видів) фінансових ресурсів певного суб’єкта господарювання, що 

здійснюються спільно з відповідними його грошовими потоками 

(еквівалентні фінансові потоки) або без них (без еквівалентні фінансові 

потоки), але обов’язково з урахуванням фактора часу, та відображує 

ліквідність зазначених фінансових ресурсів. 

[2, с. 75] 

Фінансовий  потік – направлений  рух  фінансових  коштів, 

циркулюючих в  логістичній  системі, а також  між  логістичною  

системою і  зовнішнім  середовищем, необхідних  для  забезпечення  

ефективного  руху  певного  матеріального  потоку. 

 [7, с. 28] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Під фінансовим потоком в логістиці розуміється  направлений рух [6] 
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Визначення Джерело 

фінансових коштів, циркулюючих усередині логістичної системи, між 

логістичними системами і зовнішнім середовищем, необхідних для 

забезпечення ефективного руху певного матеріального потоку. 

Економічні відносини, що виникають в процесі взаємодії суб'єктів 

економічної діяльності, виражених певними характеристиками, головна 

з яких – грошовий потік. 

[90, с. 138] 

 

Таблиця Е.2  – Визначення дефініції «логістика» відомими  економістами 

Визначення Джерело 

Вчення про науковий метод пізнання різних потокових процесів в існуючому 

господарському житті виробників всіх товарів і послуг, оскільки без їх 

використання вони не можуть виробляти товари і надавати свої послуги  

[46, с. 188] 

Логістика – галузь економічної науки, що вивчає теорію оптимального 

управління матеріальним, інформаційними та фінансовими потоками в 

економічних адаптивних системах із синергічними зв’язками.  

[141, с. 146] 

Логістика – це філософія ведення бізнесу, комплексний підхід до його 

розвитку і просуванню, бачення бізнесу в цілому, а не окремих його 

складових. 

[62, с. 61] 

Логістика – наука о потокових процесах цілеспрямованої людської 

діяльності. 

[15, с. 21] 

Можливо виділити три напрями розвитку логістики як науки: господарське 

або економічне, пов'язане з управлінням діяльністю в різних сферах 

функціонування соціально-економічної системи; військове, спрямоване на 

управління та матеріально-технічне забезпечення військ; математичне, 

пов’язане з формуванням умінь логічно отримувати вирішення будь-яких 

проблем на основі використання правил, принципів, гіпотеза, законів 

математики. 

[244, с. 35] 

З позиції бізнесу в цілому логістика існує для того, щоб товарно-матеріальні 

запаси надходили в потрібний час, в потрібне місце і з належною користю 

при найменших загальних витратах  

[67, с. 51, 52] 

Під логістикою розуміється явище господарського життя суспільства, яке 

відноситься до сфери виробництва і обігу, яке характеризується управлінням 

потоковими процесами у системі «закупівля – виробництво – збут» з метою 

доставки потрібних товарів в необхідне місце, в необхідний час при 

мінімальних витрат. 

[191, с. 18] 

Логістика є система теоретичних, методологічних і практичних знань про 

управління товарними потоками і пов'язаними з ними інформаційними і 

фінансовими потоками від джерела і місця їх виникнення до проміжного або 

кінцевого місця призначення (споживання, замовника) 

[16, с. 72] 

Логістику можливо охарактеризувати як синергетичну діяльність в 

конкурентній ринковій середі, спрямованої на ефективне управління, 

планування та забезпечення матеріальних та необхідних інформаційних та 

грошових потоків 

[271, с. 10] 

Логістика підприємства – інтегрований процес щодо забезпечення створення 

споживної вартості з найменшими витратами 

[157, с. 84] 

Логістика – це наука про планування, організацію, управління, контролю та 

регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків в просторі та в 

часі від їх первісного джерела до кінцевого утримувача 

[153, с. 10] 

 

Продовження табл. Е.1 
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Додаток Ж 

Аналіз бази до створення логістико-мовного бюджетування 

 

Таблиця Ж.1  – Принципи фінансової логістики [248, с. 19-20] 

Принцип Сутність 

Принцип 

системності 

Формування інтегровані системи управління фінансовими потоками в 

межах фінансової логістичної системи 

Принцип 

сінергетичності 

Комплексний системний підхід к досяжності поставленої мети 

Принцип 

емерджентності 

Властивість виконувати задану цільову функцію, що реалізовується 

тільки фінансовою логістичною системою в цілому, а не окремими її 

елементами   

Принцип 

зворотного 

зв’язку  

Мета та задачі фінансової логістики визначаються вимогами ринку 

Принцип 

оптимальності 

Узгодженість всіх сфер процесу руху товару за допомогою фінансової 

логістики, при якій забезпечується найбільша ефективність 

функціонування господарюючого суб'єкта як виробничо-збутової 

системи 

Принцип 

динамічності 

Характеризує фінансові логістичні системи не як застигле організаційно-

економічне навчання 

Принцип ієрархії Управління фінансовими потоками пов'язане з обробкою значних 

масивів даних 

Принцип 

ініціативності 

Прояв структурами, що утворюються, здатності попереджувальної 

реакції на вірогідні події, а також можливості створювати і регулювати 

суб'єктивні умови, що позитивно впливають на процеси господарської 

діяльності 

Принцип 

гнучкості 

Високий ступінь пристосованості фінансової логістики до умов її 

функціонування і специфічних запитів логістичної системи 

Принцип 

надійності 

Використання таких фінансових методів і інструментів, які 

забезпечували б безперебійне фінансове обслуговування матеріальних 

потоків 

Принцип 

формалізації 

Отримання кількісних і якісних характеристик переміщення фінансових 

потоків господарюючого суб'єкта 

Принцип 

конструктивності 

Безперервне стеження за переміщення фінансового потоку та 

оперативного корегування його руху 

Принцип 

комплексності 

Формування всіх видів забезпечення для здійснення руху фінансових 

потоків і координації дій безпосередніх учасників цього руху 

Принцип 

конкретності 

Чітке визначення конкретного результату мети переміщення фінансового 

потоку відповідно до технічних, економічних і інших вимоги 

господарюючого суб'єкта 

Принцип 

науковості 

Посилення розрахункового початку на всіх стадіях управління 

фінансовими потоками від планування до аналізу 

Принцип 

комп’ютеризації 

Усі фінансові логістичні функції та процеси руху фінансових потоків 

повинні виконуватися з максимальним ступенем автоматизації 

  

 



 

 

269 

 

Таблиця Ж.2  – Переваги та недоліки бюджетування створеного на мові 

логістики* 

Переваги Недоліки 

Своєчасне та оперативне виявлення джерел 

логістичного ризику 

Технічна складність впровадження 

єдиної системи бюджетування на 

підприємстві через створення 

єдиної системи документообігу 
Отримування в динамічному, оперативному та 

найкоротшому режимі інформацію про поточний 

фінансовий стан підприємства з можливим 

співставленням отриманих результатів з 

запланованими показниками 

Координує роботу підприємства 

(співробітників/підрозділів) по створенню єдиної 

системи матеріальних, фінансових та 

інформаційних потоків, заснованої на законах 

логістики 

Відсутність мотивації та 

кваліфікованих спеціалістів 

обізнаних в бюджетуванні на мові 

логістики 

 

Дає змогу оцінити внесок кожного з 

співробітників/підрозділів у досягнення 

стратегічної мети і поточних завдань 

підприємства  

При впровадженні процесу 

бюджетування створеного на мові 

логістики можлива зміна 

організаційної структури зі зміною 

функціональних обов’язків 

управлінського персоналу 
Відбувається синхронізація цілей кожного з 

співробітників/відділів, які направлені на 

досягнення основної мети 

Дозволяє розробити заходи для покращення 

ефективності діяльності логістичної системи 

 

Допомагає визначити логістичну стратегію 

підприємства та провести модернізацію 

логістичної системи 

 

Дає можливість оцінити очікувані результати 

діяльності підприємства в операційному 

(поточному)  та майбутньому періодах 

 

Дозволяє збалансувати рух грошових потоків з 

надходження та витрачання 

 

Розробляються плани оптимізації логістичних 

рішень 

 

 

*Джерела: створено автором з використанням матеріалу [29; 28; 61, с. 43;  40; 63; 

94; 122; 169; 120; 188; 275] 
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Додаток З 

 

Анкета проведення експертних оцінок 
 

 

АНКЕТА 

 

Добрий день. Будь ласка, витратьте кілька хвилин свого часу на заповнення 

анкети. 

 

1 Виберіть форму власності підприємства на якому Ви працюєте: 

а) ПФ; 

б)  ТОВ; 

в) АТ. 

 

2 Використовуєте Ви в своєї діяльності залучені кошти. 

а) Так; 

б) Ні. 

 

3 Визначте, які кошти є для Вашого підприємства менш затратними (визначте 

місце коштів за допомогою  рангів, при умові, що найбільший ранг 

присвоюється коштам які є найбільш витратними, та найменший ранг 

присвоюється найменш витратним фінансовим потокам) : 

а) власні - ____ ; 

б) залучені -____; 

в)  змішані  -  ____. 

 

4 Ви охоче оформлюєте кредит: 

а) Так; 

б) Ні. 

 

5 Ви довіряєте банкам: 

а) Так; 

б) Ні.
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Додаток И 

Таблиця –  Структуризація бухгалтерського балансу будівельного 

підприємства 

№ Розділи Код рядка в 

балансі 

Залишок на кінець При-

ріст 2012  2013 

1 Довгострокові не фінансові 

активи (ДНА) 

1000, 1005, 

1010, 1015, 

1045, 1090 

4336 5403 1067 

2 Довгострокові фінансові 

активи (ДФА) 

1030, 1035 --- --- --- 

3 Разом необоротні активи (НА) 

(1+2) 

1095 – 1040 4336 5403 1067 

4 Запаси (ЗП) 1100  529 496 - 33 

5 Заборгованість покупців 

(ДЕЗ) 

1040, 1125, 

1135, 1155  

613 448 - 165 

6 Необоротні активи і групи 

вибуття  (НАГВ) 

1200 --- --- --- 

7 Аванси видані (АВВ) 1130 --- --- --- 

8 Витрати майбутніх періодів 

(ВМП) 

1170 --- --- --- 

9 Разом оборотні не фінансові 

активи (ОНА) (4+5+6+7+8) 

 1142 944 - 196 

10 Короткострокові фінансові 

активи (КФВ) 

1160, 1190 --- --- --- 

11 Грошові кошти (Г) 1165 289 231 - 58 

12 Разом оборотні фінансові 

активи 

 (ОФА)  (10+11) 

 289 231 - 58 

13 Разом оборотні активи (ОА) 

(9+12) 

 1431 1175 - 256 

14 РАЗОМ  активи (3+13) 1300 5767 6578 811 

15 Статутний, пайовий, 

додатковий, резервний, 

несплачений і вилучений 

капітал  (СДК) 

1400, 1410, 

1415, 1425
1),

 

1430, 1405 

9 9 --- 

16 Прибуток (П) 1420 4105 4863 - 758 

17 Разом власний капітал (ВК) 

(15+16) 

1495 4114 4872 - 758 

18 Цільове фінансування (ЦФ) 1525 --- --- --- 

19 Довгострокові кредити і 

позики (ДКР) 

1500, 1510, 

1515, 1520 

1150 1090 - 60 

20 Разом довгострокові 

зобов'язання (ДЗЗ) (18+19) 

1595 1150 1090 - 60 

21 Короткострокові кредити і 

займи (ККР) 

1600,1610 30 --- + 30 

22 Поточні забезпечення та 

зобов'язання, пов'язані з 

1660, 1700 --- --- --- 
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№ Розділи Код рядка в 

балансі 

Залишок на кінець При-

ріст 2012  2013 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, 

та групами вибуття (ПЗ) 

23 Доходи майбутніх періодів 

(ДМП) 

1665 --- --- --- 

24 Заборгованість перед 

постачальниками (КЗ) 

1615 337 478 141 

25 Внутрішній борг (ПКВ) 1620, 1625, 

1630, 1690 

136 138 2 

26 Разом поточні зобов'язання 

(ПЗЗ) (21+22+23+24+25) 

 503 616 113 

27 Разом позиковий капітал (ПК) 

(20+26) 

зокрема: 

1595, 1695, 

1700 

1653 1706 53 

28 

 
 зовнішній борг (ПКЗ) 

(20+21+22+23+24), з нього: 

 1517 1568 51 

29 

 

30 

31 

- зовнішній борг в ГФ 

(ПКЗГФ) (20+21+22+23) 

- зовнішній борг в НГФ 

(ПКЗНГФ) (23) 

• внутрішній борг (ПКВ) (24) 

 1180 

 

337 

 

136 

1090 

 

478 

 

138 

-90 

 

141 

 

2 

32 РАЗОМ капітал (17+27) 1900 5767 6578 811 

 

Примітка: 
1), 2)

 – згідно вимог оформлення бухгалтерської документації 

на суми цих статей бухгалтерський баланс зменшується.

Продовження табл.  
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Додаток К 

 

Таблиця – Участь відділів будівельного підприємства стосовно складання                               

                           різноманітної документації (складено згідно вимог до посад  в             

                           посадових інструкціях)  [234] 

 

 Бюд-

жету-

вання 

Плану- 

вання 

(бізнес- 

план) 

Аналіз 

та кон-

троль 

Кошторис-

на  доку- 

ментація 

Фінансо-

ва доку-

менттація 

Дого- 

вора 

Головний архітектор  х  х  х 

Комерційний директор х х х х х х 

Виконавчий директор х х х  х х 

Бюро менеджерів х х х х х х 

Відділ комплектації     х х 

Відділ матеріально-

технічного постачання 

 х   х х 

Головний інженер  х  х  х 

Оперативно-виробничий 

відділ 

 х х  х  

Будівельно-монтажний 

департамент 

  х х х х 

Головний технолог    х   

Директор технічного 

нагляду 

  х  х  

Юридичний відділ      х 

Фінансовий директор х х х х х х 

Директор з управління 

персоналом 

 х   х  

Керівник відділу 

логістики 
х х х х  х 
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Додаток Л 
 

Таблиця –  Проблеми та наслідки невиконання завдань  підприємства 

 

Невиконані завдання  Наслідки 

Управлінські  питання (ризики) 

Недотримання термінів 

документообігу  

Неможливість управлінському  

персоналу  своєчасно  реагувати, що 

може спричинити загрозу  штрафних  

санкцій    

Відсутність єдиної системи  обліку, 

одна  інформація відбивається в  не 

взаємодіючих  відділах. 

 Для  отримання  вичерпної  інформації 

іноді  керівникам  необхідно  

звернутися  мінімум  в  три  відділи  

підприємства; можливий ризик  втрати  

документів при передачі  їх з  одного 

відділу в  іншій; відсутність можливості 

ухвалення ефективних  рішень для 

реалізації поставленої  місії 

Відсутнє чітке  розділення  обов'язків  

по  відділах  підприємства 

Виникнення  конфліктів; ніхто  не  

займатиметься  виниклими  питаннями 

Надані  дані  з  різних  відділів 

поодинці і  тому ж  питанню можуть  

суперечити один  одному 

Нездатність керівництва  оперативно  

реагувати, що може  привести до  втрат 

прибули 

Обов'язки і відповідальність 

управлінського персоналу  не завжди  

відповідає  їх повноваженням 

Важко оперативне виконання  

конкретних завдань, що  може привести 

до   втрат прибули 

Нестабільний  фінансовий стан 

підприємства 

Відмова  інвестора від вкладення 

інвестицій в існуюче підприємство 

Невірний аналіз ринку і не вірна 

оцінка конкурентоспроможності  

продукції (надання послуг)  

Підприємство може зазнати збиток; 

опинитися на межі банкрутства 

Відсутність необхідної кваліфікації у  

співробітників підприємства  

Ризик неефективного ухвалення 

управлінського рішення або виконання 

покладених  посадовою інструкцією 

обов'язків  

При ухваленні рішень управлінський  

персонал  орієнтується на податкову 

законодавчу  базу 

Назавжди  ухвалені  рішення  

позитивно відбиваються на роботі 

існуючого підприємства 

Бухгалтерські  питання (проблеми, ризики) 

Бухгалтери цехів, підприємств (при 

централізованому  обліку) звітують 

перед  своїм безпосереднім  

керівництвом – начальник  цеху  або  

директор підприємства 

Бухгалтери виходять  зацікавленими в  

обслуговуванні і  розвитку 

безпосередньо  тільки свого цеху  і  

підприємства 
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Невиконані завдання  Наслідки 

Відсутність чіткої і вичерпної 

інформації про дебіторську 

заборгованість 

Неможливість дати чітку інформацію 

про відвернуті засоби 

Спотворення планової калькуляції і 

неправильне  ціноутворення 

Можливе банкрутство 

Невірно  розрахована і здійснена  

політика надання засобів і кредит 

Веде до банкрутства 

Питання фінансового відділу 

Проведення процесу управління  

фінансовими ресурсами підприємства 

і затвердження операцій 

Веде до банкрутства 

Невірно здійснена політики продажу 

в кредит 

Веде до банкрутства 

Несвоєчасна оплата Веде до  штрафних санкцій 

Проведення аналізу  ліквідності 

підприємства і рентабельності 

підприємства 

До невірної оцінки стану підприємства 

з можливим кризовими наслідками 

Непроведення  коефіцієнтного 

аналізу і аналізу чинників витрат, 

аналіз відхилень різних  економічних  

показників  від нормативних, таких, 

що характеризують  ефективність 

використання ресурсів (засобів) 

Неясність в ефективності економічної 

політики керівництва. 

Питання прогнозування 

Відсутність короткострокового і 

довгострокового прогнозу руху  

фінансових потоків 

Можуть виникнути  додаткові витрати 

по виходу з  кризового стану 

Невірно певні ризики і відсутність 

страхування 

Витрати, що можливо  не 

передбачаються, і, можливо, 

банкрутство 

Питання   планування 

Мінімізація податків Ризик збільшення витрат, з пониженням 

очікуваного доходу 

Відсутність або не повне складання  

бюджету і аналізу 

Відсутність можливості ухвалення 

ефективних  і своєчасних  рішень  

Над необхідне  капіталовкладення в 

основні засоби, недолік оборотних 

коштів 

Можливе банкрутство 

Недотримання норм споживання До додаткових витрат 

Недотримання прогнозного плану  

виробничої  діяльності 

До недоотримання  прибули і/або 

додаткових витрат (збитків) 

Продовження табл.  



 

 

 

Додаток М 

 

Розгляд дефініції платоспроможність (ліквідність) 

 

Таблиця М.1   – Розкриття поняттів «платоспроможність» та «ліквідність» в різних наукових джерелах 

 
Платоспроможність Ліквідність Ліквідність активу Ліквідність балансу Ліквідність 

підприємства 

Автор 

Це можливість 

підприємства 

наявними 

грошовими 

ресурсами 

своєчасно погасити 

свої строкові 

зобов’язання 

 [ 274, с. 100] 

Це здатність 

підприємства 

розраховуватися за 

своїми зобов’язаннями 

шляхом перетворення 

активів на гроші [274 , 

с. 101] 

   Шеремет 

О.О. 

Можливість 

наявними 

грошовими 

ресурсами вчасно 

погашати свої 

платіжні 

зобов’язання 

 [ 211, с.  609] 

 Розуміється здатність 

його до трансформації 

у грошові засоби, а 

ступінь ліквідності 

активу визначається 

проміжком часу, 

необхідним для його 

перетворення у 

грошову форму 

зобов’язання 

 [ 211, с.  610] 

Це можливість суб’єкта 

господарювання 

перетворити активи в 

готівку і погасити свої 

платіжні зобов’язання , 

а точніше – це ступінь 

покриття боргових 

зобов’язань підпри-

ємства його активами, 

термін перетворення 

яких у готівку відпо-

відає терміну погашен-

ня платіжних зобо-

в’язань [211, с.  610] 

При оцінці ліквідності 

підприємства треба 

враховувати його 

фінансову гнучкість, 

тобто здатність 

позичати кошти з 

різних джерел, 

збільшувати 

акціонерний капітал, 

продавати активи, 

швидко реагувати на 

кон’юнктуру ринку і т. 

ін. [ 211, с.  611] 

Савицька 

Г.В. 

2
7
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Платоспроможність Ліквідність Ліквідність активу Ліквідність балансу Ліквідність 

підприємства 

Автор 

Можливість 

підприємства  своє-

часно задовольнити 

платіжні зобов’язання 

[89, с.  237] 

Здатність підприємства 

перетворити свої активи в 

грошові кошти для 

покриття боргових 

зобов’язань [ 89, с.  237] 

   Бутинець 

Ф.Ф. 

 

 Ліквідність означає бе-

зумовну плато-

спроможність підпри-

ємства і передбачає 

постійну тотожність 

між його активами та 

зобов’язаннями одно-

часно за загальною су-

мою, термінами пере-

творення активів у 

гроші та термінами 

погашення зобов’язань 

[193, с.  146] 

Це величина зворотна 

ліквідності балансу за 

часом перетворення 

активів у грошові 

кошти. Чим менше часу 

необхідно для 

перетворення того чи 

іншого активу у 

грошову форму, тим 

вища його ліквідність 

[193, с. 146] 

Це можливість 

суб’кта 

господарювання 

перетворити свої 

активи у готівку та 

погасити 

зобов’язання, або 

ступінь покриття 

боргових зобов’язань 

підприємства його 

активами, строк 

перетворення яких у 

грошові кошти 

відповідає строку 

погашення платіжних 

зобов’язань 

[ 193, с.  146] 

Здатність 

підприємства 

покривати 

зобов’язання 

активами, строк 

перетворення яких у 

грошову форму 

відповідає строку 

погашення зобов’язань 

 [ 193, с.  146] 

Подольська 

В.О., Яріш 

О.В. 

Здатність 

підприємства 

своєчасно 

розраховуватися по 

своїх фінансових 

зобов'язаннях за 

Термін, що 

характеризує здатність 

окремих видів 

майнових цінностей 

бути швидко 

конверсируємимі в 

   Бланк І.О. 

Продовження табл. М.1 
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Платоспроможність Ліквідність Ліквідність активу Ліквідність балансу Ліквідність 

підприємства 

Автор 

рахунок достатньої 

наявності готових 

засобів платежу 

(залишку грошових 

коштів) і інших 

ліквідних активів 

[23, с. 473] 

грошову форму без 

втрати своєї поточної 

вартості в умовах 

кон'юнктури ринку, що 

склалася [23, с. 459] 

Наявність у підпри-

ємства грошових 

коштів і їх екві-

валентів в кількості, 

достатній для 

розрахунків по кре-

диторській забор-

гованості, що вима-

гає негайного пога-

шення [116,с.44] 

 Ліквідність активів 

визначається як вели-

чина, зворотна часу, 

необхідному для пере-

творення їх в грошові 

кошти. Чим менше час, 

який буде потрібно, 

щоб даний вид активу 

був переведений в 

грошову форму, тим 

вище його ліквідність 

[116, с. 44] 

Ліквідність балансу 

визначається як 

ступінь покриття 

зобов'язань 

організації її 

активами, термін 

перетворення яких в 

гроші відповідає 

терміну погашення 

зобов'язань [116, с. 

44] 

 Кононенко 

О. 

Платоспроможність (ліквідність) - один з 

основних якісних показників діяльності 

підприємства, що визначає спроможність 

підприємства здійснювати платежі, 

розраховуватися з боргами в необхідному 

обсязі та в зазначений термін наявними у 

нього коштами або такими, які безперервно 

поповнюються за рахунок його діяльності 

[201] 

   МІНІСТЕР-

СТВО 

ЕКОНОМІ-

КИ 

УКРАЇНИ 

Продовження табл. М.1 



 

 

 

Платоспроможність Ліквідність Ліквідність активу Ліквідність балансу Ліквідність 

підприємства 

Автор 

Здатність підпри-

ємства лише в 

поточному періоді 

перетворити свої 

активи в грошові 

кошти, без втрати їх 

своєї поточної 

вартості в умовах 

кон'юнктури ринку, 

що склалася та 

розра-хуватись  за 

своїми 

зобов’язаннями. 

Здатність 

підприємства як в 

поточній так і в 

майбутній перспективі 

розвитку підприємства 

перетворити свої 

активи в грошові 

кошти, без втрати їх 

своєї поточної вартості 

в умовах кон'юнктури 

ринку, що склалася та 

розрахуватись  за 

своїми зобов’язаннями. 

   Авторський 

підхід 

 

 

 

Таблиця М.2  – Розрахункові формули для розрахунку платоспроможності в динаміці з точки зору Грачева А.В. 

 
 

 

Алгоритм розрахунку за балансом 

коефіцієнт абсолютної платоспроможності коефіцієнт потенційної платоспроможності 

Грачов А.В. [57] нормативне значення  1 

 

нормативне значення =2 
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Продовження табл. М.1 



 

 

 

 

Таблиця М.3  – Розрахункові формули для визначення платоспроможності (ліквідності) підприємства в динаміці 

 
 Розрахунок на основі 

структурованого 

бухгалтерського балансу 

 

Призначення показника 

Нормативне значення 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

 
Характеризує, яка частина поточних зобов’язань 

підприємства може бути погашена при виникненні вимог 

кредиторів негайно. 

0,20-0,35 [ 198] 

Коефіцієнт 

швидкої  

ліквідності  

Характеризує, яка частина поточних зобов’язань 

підприємства може бути погашена при виникненні вимог 

кредиторів з урахуванням дебіторської заборгованості. 

0,6-0,8 [1, с. 87; 200] 

 

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності  

 

Характеризує ступінь покриття поточних зобов’язань 

підприємства його поточними активами 

1 - 2  (для будівельної 

галузі цей показник 

складає на рівні 1,85 

[143 ]) 

* – нормативні значення при розрахунку платоспроможності  будуть в межах 1 – 2,5 [193] 

 

2
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Додаток Н 

Таблиця – Розрахункові формули для визначення фінансової стійкості підприємства 

Показник Розрахунок на 

основі струк-

турованого бух гал-

терського балансу 

Призначення показника Норма-

тивне 

значення 

Коефіцієнт за без-

печення власними 

коштами 

(ВК+ЦФ+ 

+ДМП – 

– НА) / ПА 

Вирішення питання щодо  забезпечення  підприємства власними коштами розраховується  > 0,1 

 

Коефіцієнт фінан-

сової автономії 

(незалежності) 

ВК/М Відображає питому вагу власного капіталу в загальному обсязі коштів авансованих у діяльність 

підприємства. Значення показника повинно бути більшим за 0,5, що буде свідчити про фінансову 

незалежність підприємства, при значенні менше 0,5, тобто при перевищенні позикового капіталу над 

власним можливо стверджувати, що кредитори мають право контролю над підприємством. 

0,5 – 1 

Коефіцієнт кон-

центрації позико-вого 

капіталу 

ПК/М Збільшення цього показника свідчить про збільшення позикового капіталу підприємства. Зменшення 

цього свідчить про зменшення заборгованості підприємства, що сприяє більш стійкішому стану 

підприємства.  

0,1 – 1 

 

Коефіцієнт 

забезпечення запасів 

з власних коштів 

(ПА – ПЗ3) / ЗП 

 

Показує, якою мірою запаси і затрати покрити власними коштами і не потребують залучення 

позикових. Якщо на підприємстві значні надлишкові запаси, то власні оборотні кошти не покривають їх 

повністю, тому коефіцієнт буде набагато менше одиниці. За умови нестачі запасів для проведення 

нормальної виробничо-господарської діяльності підприємства коефіцієнт буде більше одиниці, але це не 

свідчить про стійкість фінансового стану. 

0,5 – 0,8 

 

 

Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

ВК/ПК Перевищення  власних  коштів  над позиковими  вказує  на  те,  що підприємство має достатній рівень 

фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.  Частина власного  капіталу  в  

загальній сумі фінансових ресурсів повинна  бути  не менше  50%,  тобто нормативне значення коефіцієнту 

фінансової стійкості повинно бути не меншим 1. Якщо коефіцієнт фінансової  стійкості  менше  1,  то 

проводиться додатковий аналіз з метою виявлення причин зменшення фінансової стабільності (зниження 

виручки, зменшення прибутку, необґрунтоване збільшення матеріальних запасів тощо). 

> 1 

Коефіцієнт спів-

відношення залу-

чених і власних кош-

тів   (фінансування) 

ПК / ВК Характеризує   залежність підприємства від залучених засобів. 

  

<1 
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Додаток П 

Структуризація бухгалтерських балансів аналізованих будівельних підприємств 

 

Таблиця П.1  –  Структурований бухгалтерський баланс ПП «Будкор» 

№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Довгострокові нефінансові активи  (ДНА) 1000, 1005, 1010, 1015, 1045, 1090 19988,7 19862 67813 9001 10597 

2 Довгострокові фінансові активи  (ДФА) 1030, 1035 0 64175 41096 85354 96314 

3 Разом необоротні активи (НА) (1+2) 1095 – 1040 19988,7 84037 108909 94355 106911 

4 Запаси (ЗП) 1100  26391,4 45114 89704 113226 85036 

5 Необоротні активи і групи вибуття  

(НАГВ) 

1200 0 0 0 0 0 

6 Заборгованість покупців  (ДЕЗ) 1040, 1125, 1135, 1155 1952,2 10877 20513 15218 6947 

7 Аванси видані (АВВ) 1130 0 0 0 0 0 

8 Витрати майбутніх періодів (ВМП) 1170 0,2 0 0 1 12 

9 Разом оборотні нефінансові активи (ОНА) 

(4+5+6+7+8) 

 28343,8 55991 110217 143445 167995 

10 Короткострокові фінансові активи (КФА) 1160, 1190 4356,7 1256 6301 2229 1983 

11 Грошові кошти (Г) 1165 5,2 1 1693 2885 60 

12 Разом оборотні фінансові активи (ОФА) 

(10+11) 

 4361,9 1257 7994 5114 2043 

13 Разом оборотні активи (ОА) (9+12)  32705,7 57248 118211 133559 94038 

14 РАЗОМ  активів (3+13) 1300 52694,4 141285 227120 227914 200949 

15 Статутний, пайовий, додатковий, 

резервний, несплачений і вилучений 

капітал (СДК) 

1400, 1410, 1415, 1425
1),

 1430, 

1405 

11688,5 11689 21689 1689 1689 

16 Прибуток (П) 1420 10165,5 69479 91448 102583 96594 

17 Разом власний капітал (ВК) (15+16) 1495 21854 81168 113137 104272 98283 

18 Цільове фінансування (ЦФ) 1525 0 0 0 0 0 

19 Довгострокові кредити і позики (ДКР) 1500, 1510, 1515, 1520 8654,2 28993 55195 57984 55430 
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№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

20 Разом довгострокові зобов'язання (ДЗЗ) 

(18+19) 

1595 8654,2 28993 55195 57984 55430 

21 Короткострокові кредити і займи (ККР) 1600,1610 5000 5217 0 0 0 

22 Поточні забезпечення та зобов'язання, 

пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами 

вибуття (ПЗ) 

1660, 1700 0 7630 0 0 0 

23 Доходи майбутніх періодів (ДМП) 1665 0 0 0 0 0 

24 Заборгованість перед постачальниками 

(КЗ) 

1615 15825,2 16903 57884 65487 46979 

25 Внутрішній борг (ПКВ) 1620, 1625, 1630, 1690 1361 1374 904 171 257 

26 Разом поточні зобов'язання (ПЗ) 

(21+22+23+24+25) 

 22186,2 31124 58788 65658 47236 

27 Разом позиковий капітал (ПК) (20+26), 

зокрема: 

1595, 1695, 1700 30840,4 60117 113983 123642 102666 

28 

  

·      зовнішній борг (ПКЗ) 

(20+21+22+23+24), з нього: 

 29479,4 58743 113079 123471 102409 

29 - зовнішній борг в ГФ (ПКЗгф) 

(20+21+22+23) 

 13654,2 41840 55195 57984 55430 

30 ·  зовнішній борг в НГФ (ПКЗнгф)(24)  15825,2 16903 57884 65487 46979 

31 ·      внутрішній борг (ПКВ) (25)  1361 1374 904 171 257 

32 РАЗОМ капіталу (17+27) 1900 52694,4 141285 227120 227914 200949 
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Таблиця П.2  – Структурований бухгалтерський баланс ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК  

№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Довгострокові нефінансові активи  

(ДНА) 

1000, 1005, 1010, 1015, 1045, 

1090 

1759,6 349,3 285,2 205,8 185 

2 Довгострокові фінансові активи  

(ДФА) 

1030, 1035 35 35 35 35 35 

3 Разом необоротні активи (НА) (1+2) 1095 – 1040 1794,6 384,3 320,2 240,8 220 

4 Запаси (ЗП) 1100  12014 25187,7 18862,1 18355,2 17736,7 

5 Необоротні активи і групи вибуття  

(НАГВ) 

1200 0 0 0 0 0 

6 Заборгованість покупців  (ДЕЗ) 1040, 1125, 1135, 1155 383,6 8766 8711,8 5327,2 5370,9 

7 Аванси видані (АВВ) 1130 0 0 0 0 0 

8 Витрати майбутніх періодів (ВМП) 1170 0 0 0 0 0 

9 Разом оборотні нефінансові активи 

(ОНА) (4+5+6+7+8) 

 12397,6 33953,7 27573,9 23682,4 23107,6 

10 Короткострокові фінансові активи 

(КФА) 

1160, 1190 50,2 505,1 815,7 818,7 826,5 

11 Грошові кошти (Г) 1165 1884 43,1 0,2 0,2 0,2 

12 Разом оборотні фінансові активи 

(ОФА) (10+11) 

 1934,2 548,2 815,9 818,9 826,7 

13 Разом оборотні активи (ОА) (9+12)  14331,8 34501,9 28389,8 24501,3 23934,3 

14 РАЗОМ  активів (3+13) 1300 16126,4 34886,2 28710 24742,1 24154,3 

15 Статутний, пайовий, додатковий, 

резервний, несплачений і вилучений 

капітал (СДК) 

1400, 1410, 1415, 1425
1),

 1430, 

1405 

7272,8 15507,4 13800 10865 10235 

16 Прибуток (П) 1420 469 73 7,1 5,9 4,8 

17 Разом власний капітал (ВК) (15+16) 1495 7741,8 15580,4 13807,1 10870,9 10239,8 

18 Цільове фінансування (ЦФ) 1525 0 0 0 0 0 2
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№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

19 Довгострокові кредити і позики (ДКР) 1500, 1510, 1515, 1520 0 145 245 245 279 

20 Разом довгострокові зобов'язання 

(ДЗО) (18+19) 

1595 0 145 245 245 279 

21 Короткострокові кредити і займи 

(ККР) 

1600,1610 0 0 0 0 0 

22 Поточні забезпечення та зобов'язання, 

пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття (ПЗ) 

1660, 1700 0 0 0 0 0 

23 Доходи майбутніх періодів (ДМП) 1665 0 0 0 0 0 

24 Заборгованість перед 

постачальниками (КЗ) 

1615 5669,5 17382,2 11423,3 10025 10025 

25 Внутрішній борг (ПКВ) 1620, 1625, 1630, 1690 2715,1 1778,6 3234,6 3601,2 3610,5 

26 Разом поточні зобов'язання (ПЗ) 

(21+22+23+24+25) 

 8384,6 19160,8 14657,9 13626,2 13635,5 

27 Разом позиковий капітал (ПК) (20+26), 

зокрема: 

1595, 1695, 1700 8384,6 19305,8 

  

14902,9 

  

13871,2 

  

13914,5 

  

28 

   

·      зовнішній борг (ПКЗ) 

(20+21+22+23+24), з нього:  

 5669,5 17527,2 

  

11668,3 10270 10304 

29 - зовнішній борг в ГФ (ПКЗгф) 

(20+21+22+23) 

 0 145 245 245 279 

30 ·  зовнішній борг в НГФ (ПКЗнгф)(24)  5669,5 17382,2 11423,3 10025 10025 

31 ·      внутрішній борг (ПКВ) (25)  2715,1 1778,6 3234,6 3601,2 3610,5 

32 РАЗОМ капіталу (17+27) 1900 16126,4 34886,2 28710 24742,1 24154,3 
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Таблиця П.3  – Структурований бухгалтерський баланс ПФ Пошук –5  

№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Довгострокові нефінансові активи  (ДНА) 1000, 1005, 1010, 1015, 

1045, 1090 

209498,4 277838 220276 143814 192547 

2 Довгострокові фінансові активи  (ДФА) 1030, 1035 13357,1 13341 7345 7345 7341 

3 Разом необоротні активи (НА) (1+2) 1095 – 1040 222855,5 291179 227621 151159 199888 

4 Запаси (ЗП) 1100  224214,8 254200 336353 189536 209886 

5 Необоротні активи і групи вибуття  (НАГВ) 1200 0 0 0 0 0 

6 Заборгованість покупців  (ДЕЗ) 1040, 1125, 1135, 1155 6441,1 5735 56466 19428 33872 

7 Аванси видані (АВВ) 1130 0 0 0 0 0 

8 Витрати майбутніх періодів (ВМП) 1170 6,4 4 7 8 9 

9 Разом оборотні нефінансові активи (ОНА) 

(4+5+6+7+8) 

 230662,3 259939 392826 208972 254767 

10 Короткострокові фінансові активи (КФА) 1160, 1190 55281,4 60106 65310 6774 23847 

11 Грошові кошти (Г) 1165 1625,4 2697 10799 8116 1986 

12 Разом оборотні фінансові активи (ОФА) 

(10+11) 

 56906,8 62803 76109 14890 25833 

13 Разом оборотні активи (ОА) (9+12)  287569,1 322742 468935 223862 269600 

14 РАЗОМ  активів (3+13) 1300 510424,6 613921 696556 375021 469488 

15 Статутний, пайовий, додатковий, резервний, 

несплачений і вилучений капітал (СДК) 

1400, 1410, 1415, 1425
1),

 

1430, 1405 

3752 3752 93752 3752 9170 

16 Прибуток (П) 1420 211339,1 270132 227171 167172 217172 

17 Разом власний капітал (ВК) (15+16) 1495 215091,1 273884 320923 170924 226342 

18 Цільове фінансування (ЦФ) 1525 0 0 0 0 0 

19 Довгострокові кредити і позики (ДКР) 1500, 1510, 1515, 1520 104566,3 149052 104410 85935 108311 

20 Разом довгострокові зобов'язання (ДЗО) 

(18+19) 

1595 104566,3 149052 104410 85935 108311 

21 Короткострокові кредити і займи (ККР) 1600,1610 180000 123325 153088 67698 103360 2
8
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№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

22 Поточні забезпечення та зобов'язання, 

пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами 

вибуття (ПЗ) 

1660, 1700 0 0 0 0 0 

23 Доходи майбутніх періодів (ДМП) 1665 0 0 0 0 0 

24 Заборгованість перед постачальниками (КЗ) 1615 8914,8 66458 107616 50085 29382 

25 Внутрішній борг (ПКВ) 1620, 1625, 1630, 1690 1852,4 1202 519 379 2093 

26 Разом поточні зобов'язання (ПЗ) 

(21+22+23+24+25) 

 190767,2 190985 261223 118162 134835 

27 Разом позиковий капітал (ПК) (20+26), 

зокрема: 

1595, 1695, 1700 295333,5 340037 365633 204097 243146 

28 

  

·      зовнішній борг (ПКЗ) (20+21+22+23+24), 

з нього: 

 293481,1 338835 365114 203718 241053 

29 - зовнішній борг в ГФ (ПКЗгф) 

(20+21+22+23) 

 284566,3 272377 257498 153633 211671 

30 ·  зовнішній борг в НГФ (ПКЗнгф)(24)  8914,8 66458 107616 50085 29382 

31 ·      внутрішній борг (ПКВ) (25)  1852,4 1202 519 379 2093 

32 РАЗОМ капіталу (17+27) 1900 510424,6 613921 686556 375021 469488 
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Таблиця П.4  – Структурований бухгалтерський баланс ПАТ Трест Житлобуд-1 

№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Довгострокові нефінансові активи  

(ДНА) 

1000, 1005, 1010, 1015, 1045, 

1090 

365267 263247 257175 40 497 46245 

2 Довгострокові фінансові активи  

(ДФА) 

1030, 1035 11215 3024 3024 4031 4552 

3 Разом необоротні активи (НА) (1+2) 1095 – 1040 376482 266271 260199 44528 50797 

4 Запаси (ЗП) 1100  27916 27028 22851 215385 233983 

5 Необоротні активи і групи вибуття  

(НАГВ) 

1200 0 0 0 0 0 

6 Заборгованість покупців  (ДЕЗ) 1040, 1125, 1135, 1155 187725 154883 79816 93486 109674 

7 Аванси видані (АВВ) 1130 8409 9422 21929 22454 13555 

8 Витрати майбутніх періодів (ВМП) 1170 0 0 0 0 0 

9 Разом оборотні нефінансові активи 

(ОНА) (4+5+6+7+8) 

 224050 191333 124596 331325 357212 

10 Короткострокові фінансові активи 

(КФА) 

1160, 1190 106543 75713 40932 71808 46141 

11 Грошові кошти (Г) 1165 370 726 916 2189 2095 

12 Разом оборотні фінансові активи 

(ОФА) (10+11) 

 106913 76439 41848 73997 48236 

13 Разом оборотні активи (ОА) (9+12)  330963 267772 166444 405322 405448 

14 РАЗОМ  активів (3+13) 1300 707445 534043 426643 449850 456245 

15 Статутний, пайовий, додатковий, 

резервний, несплачений і вилучений 

капітал (СДК) 

1400, 1410, 1415, 1425
1),

 1430, 

1405 

8629 13331 13331 8671 8671 

16 Прибуток (П) 1420 153 2552 3384 1737 3686 

17 Разом власний капітал (ВК) (15+16) 1495 8782 15883 16715 10408 12357 

18 Цільове фінансування (ЦФ) 1525 0 0 187 0 0 
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№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

19 Довгострокові кредити і позики (ДКР) 1500, 1510, 1515, 1520 144501 173363 166413 164969 128141 

20 Разом довгострокові зобов'язання 

(ДЗО) (18+19) 

1595 144501 173363 166600 164969 128141 

21 Короткострокові кредити і займи 

(ККР) 

1600,1610 96973 75776 42301 42861 24460 

22 Поточні забезпечення та зобов'язання, 

пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття (ПЗ) 

1660, 1700 325211 176587 128223 123216 68365 

23 Доходи майбутніх періодів (ДМП) 1665 0 0 0 0 0 

24 Заборгованість перед 

постачальниками (КЗ) 

1615 129824 91020 70521 106908 219452 

25 Внутрішній борг (ПКВ) 1620, 1625, 1630, 1690 2154 1414 2283 1488 3470 

26 Разом поточні зобов'язання (ПЗ) 

(21+22+23+24+25) 

 554162 344797 243328 274473 315747 

27 Разом позиковий капітал (ПК) (20+26), 

зокрема: 

1595, 1695, 1700 698663 518160 409928 439442 443888 

28 

   

·      зовнішній борг (ПКЗ) 

(20+21+22+23+24), з нього:  

 696509 516746 407645 437954 440418 

29 - зовнішній борг в ГФ (ПКЗгф) 

(20+21+22+23) 

 566685 425726 337124 331046 220966 

30 ·  зовнішній борг в НГФ (ПКЗнгф)(24)  
129824 91020 70521 106908 219452 

31 ·      внутрішній борг (ПКВ) (25)  2154 1414 2283 1488 3470 

32 РАЗОМ капіталу (17+27) 1900 707445 534043 426643 449850 456245 

Продовження табл.П.4 
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Таблиця П.5  – Структурований бухгалтерський баланс ТОВ Константа 

№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Довгострокові нефінансові активи  

(ДНА) 

1000, 1005, 1010, 1015, 1045, 

1090 

129522 124929 58479 49589 43300 

2 Довгострокові фінансові активи  

(ДФА) 

1030, 1035 104238 104238 104188 104188 105894 

3 Разом необоротні активи (НА) (1+2) 1095 – 1040 233760 229167 162667 153777 149194 

4 Запаси (ЗП) 1100  132375 131389 139326 144551 139758 

5 Необоротні активи і групи вибуття  

(НАГВ) 

1200 0 0 0 0 0 

6 Заборгованість покупців  (ДЕЗ) 1040, 1125, 1135, 1155 39247 41117 61625 49401 19293 

7 Аванси видані (АВВ) 1130 8491 5687 5585 186 1665 

8 Витрати майбутніх періодів (ВМП) 1170 40 12 2 1 1 

9 Разом оборотні нефінансові активи 

(ОНА) (4+5+6+7+8) 

 180153 178205 206538 194139 160717 

10 Короткострокові фінансові активи 

(КФА) 

1160, 1190 29476 27233 11725 10406 11544 

11 Грошові кошти (Г) 1165 1 0 2 2 448 

12 Разом оборотні фінансові активи 

(ОФА) (10+11) 

 29477 27233 11727 10408 11992 

13 Разом оборотні активи (ОА) (9+12)  209630 205438 218265 204547 172709 

14 РАЗОМ  активів (3+13) 1300 443390 434605 380932 358324 321903 

15 Статутний, пайовий, додатковий, 

резервний, несплачений і вилучений 

капітал (СДК) 

1400, 1410, 1415, 1425
1),

 1430, 

1405 

92930 68720 7290 6380 6270 

16 Прибуток (П) 1420 8 7 4 3 7 

17 Разом власний капітал (ВК) (15+16) 1495 92938 68727 7294 6383 6277 

18 Цільове фінансування (ЦФ) 1525 0 0 0 0 0 2
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№ Розділи Код строки в балансі Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

19 Довгострокові кредити і позики (ДКР) 1500, 1510, 1515, 1520 235369 219762 219812 214317 186692 

20 Разом довгострокові зобов'язання 

(ДЗО) (18+19) 

1595 235369 219762 219812 214317 186692 

21 Короткострокові кредити і займи 

(ККР) 

1600,1610 9044 8679 5529 7029 5529 

22 Поточні забезпечення та зобов'язання, 

пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття (ПЗ) 

1660, 1700 47898 70404 70354 62440 65669 

23 Доходи майбутніх періодів (ДМП) 1665 0 0 0 0 0 

24 Заборгованість перед 

постачальниками (КЗ) 

1615 55896 65061 76237 836 834 

25 Внутрішній борг (ПКВ) 1620, 1625, 1630, 1690 2245 1972 1706 67319 56902 

26 Разом поточні зобов'язання (ПЗ) 

(21+22+23+24+25) 

 115083 146116 153826 137624 128934 

27 Разом позиковий капітал (ПК) (20+26), 

зокрема: 

1595, 1695, 1700 350452 365878 373638 351941 342592 

28 

   

·      зовнішній борг (ПКЗ) 

(20+21+22+23+24), з нього:  

 348207 363906 371932 284622 285690 

29 - зовнішній борг в ГФ (ПКЗгф) 

(20+21+22+23) 

 292311 298845 295695 283786 284856 

30 ·  зовнішній борг в НГФ (ПКЗнгф)(24)  55896 65061 76237 836 834 

31 ·      внутрішній борг (ПКВ) (25)  2245 1972 1706 67319 56902 

32 РАЗОМ капіталу (17+27) 1900 443390 434605 380932 358324 321903 

Продовження табл. П.5 
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Додаток Р 

Вихідні дані та результати розрахунку основних техніко-економічних показників аналізованих будівельних підприємств 
 

Таблиця Р.1  – Вихідні данні для факторного аналізу діяльності ПФ Пошук –5  

  

  

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

М 510424,6 613921 686556 375021 469488 

М нгф 508799,2 611224 685757 366905 467702 

ПА 287569,1 322742 468935 223862 269600 

Мгф 1625,4 2697 10799 8116 1786 

ВК 215091,1 273884 320923 170924 226342 

ПК 295333,5 340037 365633 204097 243146 

ПЗЗ 190767,2 190985 261223 118162 134835 

ГК -293708 -337340 -354834 -195981 -241360 

ВК/М 0,421396 0,446122547 0,467439 0,45577181 0,482104 

ВК/Мгф 132,3312 101,5513534 29,71784 21,06012814 126,7312 

Мгф/ПК 0,005504 0,00793149 0,029535 0,039765406 0,007345 

ПК/М 0,578604 0,553877453 0,532561 0,54422819 0,517896 

ВК/М нгф 0,422743 0,448091044 0,467984 0,465853559 0,483945 

Мнгф/М 0,996816 0,995606927 0,998836 0,978358545 0,996196 

Кпл=ПА/ПЗЗ 1,507435 1,689881404 1,795152 1,894534622 1,999481 

ПА/М 0,563392 0,525706076 0,683025 0,596931905 0,574243 

ПА/Мнгф 0,565192 0,528025732 0,683821 0,610136139 0,576435 

ПЗЗ/ПК 0,645938 0,561659466 0,71444 0,578950205 0,554543 

ФРК=ПК/ВК 1,373062 1,241536563 1,139317 1,19408041 1,074242 

ФРА=Мгф/Мнгф 0,003195 0,004412458 0,015748 0,022120167 0,003819 

ФРК/ФРА 429,8099 281,3707616 72,34879 53,98152696 281,313 
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Таблиця Р.2  – Вихідні данні для факторного аналізу діяльності ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК 

  

  

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

М 16126,4 34886,2 28710 24742,1 24154,3 

М нгф 14242,4 34843,1 28709,8 24741,9 24154,1 

ПА 14331,8 34501,9 28389,8 24501,3 23934,3 

Мгф 1884 43,1 0,2 0,2 0,2 

ВК 7741,8 15580,4 13807,1 10870,9 10239,8 

ПК 8384,6 19305,8 14902,9 13871,2 13914,5 

ПЗЗ 8384,6 19160,8 14657,9 13626,2 13635,5 

ГК -6500,6 -19262,7 -14902,7 -13871 -13914,3 

ВК/М 0,48007 0,446606395 0,480916057 0,439368526 0,423932799 

ВК/Мгф 4,109236 361,4941995 69035,5 54354,5 51199 

Мгф/ПК 0,224698 0,00223249 1,34202E-05 1,44184E-05 1,43735E-05 

ПК/М 0,51993 0,553393605 0,519083943 0,560631474 0,576067201 

ВК/М нгф 0,543574 0,447158835 0,480919407 0,439372077 0,423936309 

Мнгф/М 0,883173 0,998764554 0,999993034 0,999991917 0,99999172 

Кпл=ПА/ПЗЗ 1,7093 1,800650286 1,936825875 1,798102185 1,755293169 

ПА/М 0,888717 0,988984183 0,988847092 0,990267601 0,990891891 

ПА/Мнгф 1,006277 0,99020753 0,98885398 0,990275605 0,990900096 

ПЗЗ/ПК 1 0,992489304 0,983560247 0,982337505 0,979948974 

ФРК=ПК/ВК 1,08303 1,23910811 1,079364964 1,275993708 1,358864431 

ФРА=Мгф/Мнгф 0,132281 0,001236974 6,96626E-06 8,08345E-06 8,28017E-06 

ФРК/ФРА 8,187337 1001,725471 154941,7613 157852,5436 164110,7368 
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Таблиця Р.3 – Вихідні данні для факторного аналізу діяльності ПП «Будкор» 

  

  

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

М 52694,4 141285 227120 227914 200949 

М нгф 52689,2 141284 225427 225029 200889 

ПА 32705,7 57248 118211 133559 94038 

Мгф 5,2 1 1693 2885 60 

ВК 21854 81168 113137 104272 98283 

ПК 30840,4 60117 113983 123642 102666 

ПЗЗ 22186,2 31124 58788 65658 47236 

ГК -30835,2 -60116 -112290 -120757 -102606 

ВК/М 0,414730977 0,574498354 0,498138 0,457505901 0,489094 

ВК/Мгф 4202,692308 81168 66,82634 36,14280763 1638,05 

Мгф/ПК 0,00016861 1,66342E-05 0,014853 0,023333495 0,000584 

ПК/М 0,585269023 0,425501646 0,501862 0,542494099 0,510906 

ВК/М нгф 0,414771908 0,574502421 0,501879 0,463371388 0,48924 

Мнгф/М 0,999901318 0,999992922 0,992546 0,987341717 0,999701 

Кпл=ПА/ПЗЗ 1,474146091 1,839352268 2,010802 2,034161869 1,990812 

ПА/М 0,620667471 0,405195173 0,520478 0,586006125 0,467969 

ПА/Мнгф 0,620728726 0,405198041 0,524387 0,593519058 0,468109 

ПЗЗ/ПК 0,719387557 0,517723772 0,515761 0,531033144 0,460094 

ФРК=ПК/ВК 1,411201611 0,740649024 1,007478 1,185764155 1,044596 

ФРА=Мгф/Мнгф 9,8692E-05 7,07794E-06 0,00751 0,01282057 0,000299 

ФРК/ФРА 14299,0546 104641,8567 134,1481 92,4891931 3497,463 
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Таблиця Р.4  – Вихідні данні для факторного аналізу діяльності ПАТ Трест Житлобуд-1 

  2009 2010 2011 2012 2013 

М 707445 534043 426643 449850 456245 

М нгф 707075 533317 425727 447661 454150 

ПА 330963 267772 166444 405322 405448 

Мгф 370 726 916 2189 2095 

ВК 8782 15883 16715 10408 12357 

ПК 698663 518160 409928 439442 443888 

ПЗ 554162 344797 243328 274473 315747 

ГК -698293 -517434 -409012 -437253 -441793 

ВК/М 0,012413686 0,029741051 0,039178 0,023136601 0,027084 

ВК/Мгф 23,73513514 21,87741047 18,24782 4,754682503 5,898329 

Мгф/ПК 0,000529583 0,001401112 0,002235 0,004981317 0,00472 

ПК/М 0,987586314 0,970258949 0,960822 0,976863399 0,972916 

ВК/М нгф 0,012420182 0,029781537 0,039262 0,023249736 0,027209 

Мнгф/М 0,999476991 0,998640559 0,997853 0,995133934 0,995408 

Кпл=ПА/ПЗ 0,597231495 0,776607685 0,684031 1,47672813 1,284091 

ПА/М 0,467828594 0,501405318 0,390125 0,901015894 0,888663 

ПА/Мнгф 0,468073401 0,502087876 0,390964 0,905421737 0,892762 

ПЗ/ПК 0,793174964 0,665425737 0,593587 0,624594372 0,711321 

ФРК=ПК/ВК 79,55625142 32,62355978 24,52456 42,22156034 35,92199 

ФРА=Мгф/Мнгф 0,000523283 0,001361292 0,002152 0,004889861 0,004613 

ФРК/ФРА 152033,0716 23965,15018 11398,22 8634,511614 7787,098 
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Таблиця Р.5 – Вихідні данні для факторного аналізу діяльності ТОВ Константа 

 

 

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

М 443390 434605 380932 358324 321903 

М нгф 443389 434605 380930 358322 321455 

ПА 209630 205438 218265 204547 172709 

Мгф 1 0 2 2 448 

ВК 92938 68727 7294 6383 6277 

ПК 350452 365878 373638 351941 315626 

ПЗ 115083 146116 153826 137624 128934 

ГК -350451 -365878 -373636 -351939 -315178 

ВК/М 0,209607794 0,158136699 0,019148 0,017813487 0,0195 

ВК/Мгф 92938 0 3647 3191,5 14,01116 

Мгф/ПК 2,85346E-06 0 5,35E-06 5,68277E-06 0,001419 

ПК/М 0,790392206 0,841863301 0,980852 0,982186513 0,9805 

ВК/М нгф 0,209608267 0,158136699 0,019148 0,017813587 0,019527 

Мнгф/М 0,999997745 1 0,999995 0,999994418 0,998608 

Кпл=ПА/ПЗ 1,821554878 1,405992499 1,418908 1,486274196 1,339515 

ПА/М 0,472789192 0,472700498 0,572976 0,570843706 0,536525 

ПА/Мнгф 0,472790259 0,472700498 0,572979 0,570846892 0,537273 

ПЗ/ПК 0,328384486 0,399357163 0,411698 0,391042817 0,408502 

ФРК=ПК/ВК 3,770814952 5,323642819 51,22539 55,13723954 50,28294 

ФРА=Мгф/Мнгф 2,25536E-06 0 5,25E-06 5,58157E-06 0,001394 

ФРК/ФРА 1671937,871 0 9756644 9878442,974 36079,69 
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Рисунок Р.1 – Розподіл майна ПП «Будкор» , ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа за  

                          формою 
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Рисунок Р.2 – Розподіл майна  ПФ Пошук –5  за змістом 
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Рисунок Р.3 – Розподіл майна  ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК за  

                        змістом 
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Рисунок Р.4 – Розподіл майна  ПП «Будкор» за змістом 
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Рисунок Р.5 – Розподіл майна  ПАТ Трест Житлобуд-1  

                          за змістом
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Рисунок Р.6 – Розподіл майна  ТОВ Константа за змістом 
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Рисунок Р.7 – Розподіл майна на власний та позиковий  

                       капітал ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК,  

                        ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ  

                       Константа
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Рисунок Р.8 – Визначення граничних значень власного капіталу в грошовій та негрошовій формах ПП «Будкор», ТОВ  

                       ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа 
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Рисунок Р.9 – Визначення граничних значень позикового та власного капіталів в грошовій  формах ПП «Будкор», ТОВ  

                      ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа 
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Рисунок Р.10 – Визначення граничних значень позикового капіталу в грошові та негрошовій формах ПП «Будкор», ТОВ  

                        ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа 
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Рисунок Р. 11 – Графік індикатору фінансової стійкості ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5, ПАТ Трест  

                         Житлобуд-1, ТОВ Константа 3
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Рисунок Р.12 – Змінення основних показників характеризуючи діяльність підприємства ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ  

                        Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа 
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Рисунок Р.13 – Результати розрахунку  коефіцієнту 

платоспроможності ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ 

Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа  
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Рисунок Р.14 – Порівняння змін  коефіцієнту темпів росту 

власного капіталу ПП «Будкор», ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ 

Пошук –5, ПАТ Трест Житлобуд-1, ТОВ Константа
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Рисунок Р.15 – Зміни фінансового  

                        важеля в  структурі  

                       капіталу 
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Рисунок Р.16 – Порівняння зміни  

                       фінансового важеля в  

                        структурі активів 
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Рисунок Р.17 – Результати  

                        порівняльного аналізу   

                        показників фінансової  

                       стійкості ПФ «Пошук–5» 
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Рисунок Р.18 – Результати аналізу  

                        показників фінансової  

                       стійкості ТОВ  

                       «ТЕПЛОБУД ХБК» 
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Рисунок Р.19 – Розраховані показники  

                          фінансової стійкості ПП  

                       «Будкор»
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Рисунок Р.20 – Розрахунок показників фінансової стійкості  

                       ПАТ Трест Житлобуд-1 
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Рисунок Р.21 – Розраховані показники фінансової стійкості  

                        ТОВ Константа 
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Рисунок Р.22 – Порівняння  коефіцієнту співставлення  

                        залучених та власних коштів ПП «Будкор»,  

                        ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК, ПФ Пошук –5 , ТОВ  

                        Константа, ПАТ Трест Житлобуд-1 
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Результати розрахунку фінансової стійкості будівельних підприємств на основі співставлення розрахунків показників економічних темпів 
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Рисунок С.1 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2012-2013р.р.  ТОВ 

ТЕПЛОБУД ХБК 
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Рисунок  С.2 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2011-2012 р.р. ТОВ 

ТЕПЛОБУД ХБК 
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Рисунок  С.3 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2010-2011 р.р. ТОВ 

ТЕПЛОБУД ХБК 
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Рисунок  С.4 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2009-2010 р.р.  ТОВ 

ТЕПЛОБУД ХБК 
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Рисунок  С.5 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2012-2013р.р ПФ 

Пошук–5 
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Рисунок С.6 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2011-2012р.р.  ПФ 

Пошук –5 
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Рисунок С.7– Графік фактичних та 

нормативних рангів 2010-2011 р.р. ПФ 

Пошук –5 
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Рисунок С.8– Графік фактичних та 

нормативних рангів 2009-2010 р.р.  ПФ 

Пошук –5 
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Рисунок С.9 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2012-2013р.р.  ПП 

«Будкор» 
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Рисунок С.10 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2011-2012р.р.  ПП 

«Будкор» 
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Рисунок С.11 –Графік фактичних та 

нормативних рангів 2010-2011 р.р. ПП 

«Будкор» 
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Рисунок С.12 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2009-2010р.р.  ПП 

«Будкор»
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Рисунок С.9 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2012-2013р.р.  ТОВ 
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Рисунок С.10 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2011-2012р.р.  ТОВ 
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Рисунок С.11 –Графік фактичних та 

нормативних рангів 2010-2011 р.р. ТОВ 
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Рисунок С.12 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2009-2010р.р.  ТОВ 
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Рисунок С.9 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2012-2013р.р.  ВАТ 

Трест Житлобуд-1 
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Рисунок С.10 – Графік фактичних та 

нормативних рангів 2011-2012р.р.  ПАТ 

Трест Житлобуд-1 
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Рисунок С.11 –Графік фактичних та нормативних рангів 2010-2011 

р.р. ПАТ Трест Житлобуд-1 
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Рисунок С.12 – Графік фактичних та нормативних рангів 2009-

2010р.р.  ПАТ Трест Житлобуд-1
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Додаток Т 

Порівняльний аналіз показників фінансової стійкості  
 

Таблиця Т.1  –  Порівняльний аналіз деяких показників фінансової стійкості    

                          ПФ Пошук –5 

№ 

 

 

Назва 

показників 

 

Значення 

норма- 

тивне 

фактичне значення 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

1-2 1,507435 1,689881 1,795152 1,894535 1,999481 

2 

  

Коефіцієнт 

забезпечення  

власними 

засобами 

> 0,1 

  

-0,027 -0,053588 0,198966 0,088291 0,098123 

3 Коефіцієнт 

автономії 

0,5-1 0,421396 0,446123 0,467439 0,455772 0,482104 

4 Коефіцієнт 

концентрації 

позикового 

капіталу 

0,1-1 0,578604 0,553877 0,532561 0,544228 0,517896 

5 

  

Коефіцієнт 

забезпечення  

запасами  з 

власних джерел 

0,5-0,8  0,431737 0,51832 0,617542 0,557678 0,642087 

6 Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

>1 0,728299 0,805454 0,877719 0,837465 0,930889 

7 Коефіцієнт 

співставлення 

залучених та 

власних коштів 

< 1 1,373062 1,241537 1,139317 1,19408 1,074242 

 

Таблиця Т.2 –  Порівняльний аналіз деяких показників фінансової стійкості  

                          ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК 

№ 

 

 

Назва показників 

 

 

Значення 

норма- 

тивне 

фактичне значення 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

1-2 1,7093 1,80065 1,936826 1,798102 1,755293 

2 

  

Коефіцієнт 

забезпечення  

власними засобами 

> 0,1 

  

0,414965 0,440442 0,475061 0,433859 0,418638 

3 Коефіцієнт автономії 0,5-1 0,48007 0,446606 0,480916 0,439369 0,423933 

4 Коефіцієнт 

концентрації 

0,1-1 0,51993 0,553394 0,519084 0,560631 0,576067 



 

 

308 

№ 

 

 

Назва показників 

 

 

Значення 

норма- 

тивне 

фактичне значення 

2009 2010 2011 2012 2013 

позикового капіталу 

5 

  

Коефіцієнт 

забезпечення  

запасами  з власних 

джерел 

0,5-0,8  0,495022 0,609071 0,728015 0,592481 0,580649 

6 Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

>1 0,923336 0,807032 0,926471 0,783703 0,735909 

7 Коефіцієнт 

співставлення 

залучених та власних 

коштів 

< 1 1,08303 1,239108 1,079365 1,275994 1,358864 

 

Таблиця Т.3 – Порівняльний аналіз деяких показників фінансової  стійкості  

                         ПП «Будкор» 

№ 

 

 

Назва показників 

 

 

Значення 

норма- 

тивне 

фактичне значення 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

1-2 

1,474146 1,839352 2,010802 2,034162 1,990812 

2 Коефіцієнт забезпечення  

власними засобами 

> 0,1 

  0,057033 -0,050115 0,035767 0,074252 -0,09175 

3 Коефіцієнт автономії 0,5-1 0,414731 0,574498 0,498138 0,457506 0,489094 

4 Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 

0,1-1 

0,585269 0,425502 0,501862 0,542494 0,510906 

5 

  

Коефіцієнт забезпечення  

запасами  з власних 

джерел 

0,5-0,8  

0,398596 0,579066 0,662434 0,599694 0,550379 

6 Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

>1 

0,708616 1,350167 0,992578 0,843338 0,957308 

7 Коефіцієнт 

співставлення залучених 

та власних коштів 

< 1 

1,411202 0,740649 1,007478 1,185764 1,044596 

 

Таблиця Т.4 – Порівняльний аналіз деяких показників фінансової стійкості  

                          ПАТ Трест Житлобуд-1 

№ 

 

 

Назва показників 

 

 

Значення 

норма- 

тивне 

фактичне значення 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

1-2 0,597231 0,776608 0,684031 1,476728 1,284091 

2 Коефіцієнт 

забезпечення  

власними засобами 

> 0,1 

  

-1,111 -0,935079 -1,462858 -0,08418 -0,094809 

3 Коефіцієнт автономії 

 

0,5-1 0,012414 0,029741 0,039178 0,023137 0,027084 

Продовження табл. Т.2 
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№ 

 

 

Назва показників 

 

 

Значення 

норма- 

тивне 

фактичне значення 

2009 2010 2011 2012 2013 

4 Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

0,1-1 0,987586 0,970259 0,960822 0,976863 0,972916 

5 

  

Коефіцієнт 

забезпечення  

запасами  з власних 

джерел 

0,5-0,8  -7,995379 -2,849822 -3,364579 0,607512 0,383365 

6 Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

>1 0,01257 0,030653 0,040775 0,023685 0,027838 

7 Коефіцієнт 

співставлення 

залучених та власних 

коштів 

< 1 79,55625 32,62356 24,52456 42,22156 35,92199 

 

Таблиця Т.5 – Порівняльний аналіз деяких показників фінансової стійкості  

                         ТОВ Константа 

№ 

 

 

Назва показників 

 

 

Значення 

норма- 

тивне 

фактичне значення 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

1-2 

1,821555 1,405992 1,418908 1,486274 1,339515 

2 Коефіцієнт 

забезпечення  

власними засобами 

> 0,1 

  

-0,671765 -0,780966 -0,711855 -0,720587 -0,827502 

3 Коефіцієнт автономії 0,5-1 0,209608 0,158137 0,019148 0,017813 0,0195 

4 Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

0,1-1 

0,790392 0,841863 0,980852 0,982187 0,9805 

5 

  

Коефіцієнт 

забезпечення  

запасами  з власних 

джерел 

0,5-0,8  

0,714236 0,451499 0,462505 0,462972 0,31322 

6 Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

>1 

0,265195 0,187841 0,019522 0,018137 0,019887 

7 Коефіцієнт 

співставлення 

залучених та 

власних коштів 

< 1 

3,770815 5,323643 51,22539 55,13724 50,28294 
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Додаток У 

Вихідні данні для визначення дефіциту власних грошових коштів 

 

Таблиця У.1 –  Структурований бухгалтерський баланс за окремими групами ПФ Пошук –5 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні активи 222855,5 291179 227621 151159 199888 Власний капітал 215091,1 273884 320923 170924 226342 

Оборотні активи, в 

тому числі: 

287569,1 322742 468935 223862 269600 Позиковий капітал, в 

тому числі 

295333,5 340037 365633 204097 243146 

запаси 224214,8 254200 336353 189536 209886 Довгострокові зобов'язан-

ня та забезпечення (ДЗЗ), 

з них: 

104566,3 149052 104410 85935 108311 

необоротні активи і 

групи вибуття   

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити 

та позики 

104566,3 149052 104410 85935 108311 

дебіторська 

заборгованість 

6441,1 5735 56466 19428 33872  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 0 0 0 0 0 Поточні зобов’язання та 

забезпечення, з них: 

190767,2 190985 261223 118162 134835 

витрати майбутніх 

періодів (ВМП) 

6,4 4 7 8 9  • короткострокові 

кредити 

180000 123325 153088 67698 103360 

короткострокові 

фінансові вкладення 

55281,4 60106 65310 6774 24047 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для прода-

жу, та групами вибуття  

0 0 0 0 0 

грошові кошти 

 (М гф) 

1625,4 2697 10799 8116 1786 • доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• кредиторська 

заборгованість 

8914,8 66458 107616 50085 29382 

• внутрішній борг 1852,4 1202 519 379 2093 

Валюта балансу 

разом (М) 

510424,6 613921 686556 375021 469488   510424,6 613921 686556 375021 469488 

 

3
1
0
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Таблиця У.2 – Структурований бухгалтерський баланс за окремими групами ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні активи 1794,6 384,3 320,2 240,8 220 Власний капітал 7741,8 15580,4 13807,1 10870,9 10239,8 

Оборотні активи, в 

тому числі: 

14331,8 34501,9 28389,8 24501,3 23934,3 Позиковий капітал, в тому 

числі 

8384,6 19305,8 14902,9 13871,2 13914,5 

запаси 12014 25187,7 18862,1 18355,2 17736,7 Довгострокові зобов'язання 

та забезпечення (ДЗЗ), з них: 

0 145 245 245 279 

необоротні активи 

і групи вибуття   

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

0 145 245 245 279 

дебіторська 

заборгованість 

383,6 8766 8711,8 5327,2 5370,9  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 0 0 0 0 0 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

8384,6 19160,8 14657,9 13626,2 13635,5 

витрати майбутніх 

періодів (ВМП) 

0 0 0 0 0  • короткострокові кредити 0 0 0 0 0 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

50,2 505,1 815,7 818,7 826,5 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з не 

оборотними активами, 

утримуваними для продажу, 

та групами вибуття  

0 0 0 0 0 

грошові кошти 

 (М гф) 

1884 43,1 0,2 0,2 0,2 • доходи майбутніх періодів 

(ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• кредиторська 

заборгованість 

5669,5 17382,2 11423,3 10025 10025 

• внутрішній борг 2715,1 1778,6 3234,6 3601,2 3610,5 

Валюта балансу 

разом (М) 

16126,4 34886,2 28710 24742,1 24154,3   16126,4 34886,2 28710 24742,1 24154,3 

 

 

3
1
1
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Таблиця У.3 – Структурований бухгалтерський баланс за окремими групами ПП «Будкор» 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

19988,7 84037 108909 94355 106911 Власний капітал 21854 81168 113137 104272 98283 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

32705,7 57248 118211 133559 94038 Позиковий капітал, в тому 

числі 

30840,4 60117 113983 123642 102666 

запаси 26391,4 45114 89704 113226 85036 Довгострокові зобов'язання 

та забезпечення (ДЗЗ), з них: 

8654,2 28993 55195 57984 55430 

необоротні активи 

і групи вибуття   

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

8654,2 28993 55195 57984 55430 

дебіторська 

заборгованість 

1952,2 10877 20513 15218 6947  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 0 0 0 0 0 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

22186,2 31124 58788 65658 47236 

витрати майбутніх 

періодів (ВМП) 

0,2 0 0 1 12  • короткострокові кредити 5000 5217 0 0 0 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

4356,7 1256 6301 2229 1983 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з не 

оборотними активами, 

утримуваними для продажу, 

та групами вибуття  

0 7630 0 0 0 

грошові кошти 

 (М гф) 

5,2 1 1693 2885 60 • доходи майбутніх періодів 

(ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• кредиторська заборгованість 15825,2 16903 57884 65487 46979 

• внутрішній борг 1361 1374 904 171 257 

Валюта балансу 

разом (М) 

52694,4 141285 227120 227914 200949   52694,4 141285 227120 227914 200949 

 

 

3
1
2
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Таблиця У.4 – Структурований бухгалтерський баланс за окремими групами ТОВ Константа 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

233760 229167 162667 153777 149194 Власний капітал 92938 68727 7294 6383 6277 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

209630 205438 218265 204547 172709 Позиковий капітал, в тому 

числі 

350452 365878 373638 351941 315626 

 

запаси 132375 131389 139326 144551 139758 Довгострокові зобов'язання 

та забезпечення (ДЗЗ), з них: 

235369 219762 219812 214317 186692 

необоротні активи 

і групи вибуття   

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

235369 219762 219812 214317 186692 

дебіторська 

заборгованість 

39247 41117 61625 49401 19293  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 8491 5687 5585 186 1665 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

115083 146116 153826 137624 128934 

витрати майбутніх 

періодів (ВМП) 

40 12 2 1 1  • короткострокові кредити 9044 8679 5529 7029 5529 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

29476 27233 11725 10406 11544 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з не 

оборотними активами, 

утримуваними для продажу, 

та групами вибуття  

47898 70404 70354 62440 65669 

грошові кошти 

 (М гф) 

1 0 2 2 448 • доходи майбутніх періодів 

(ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

     • кредиторська заборгованість 55896 65061 76237 836 834 

• внутрішній борг 2245 1972 1706 67319 56902 

Валюта балансу 

разом (М) 

443390 434605 380932 358324 321903   443390 434605 380932 358324 321903 

 

 

3
1
3
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Таблиця У.5 – Структурований бухгалтерський баланс за окремими групами ПАТ Трест Житлобуд-1 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

376482 266271 260199 44528 50797 Власний капітал 8782 15883 16715 10408 12357 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

330963 267772 166444 405322 405448 Позиковий капітал, в тому 

числі 

698663 518160 409928 439442 443888 

запаси 27916 27028 22851 215385 233983 Довгострокові зобов'язання 

та забезпечення (ДЗЗ), з них: 

144501 173363 166600 164969 128141 

необоротні активи 

і групи вибуття   

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

144501 173363 166413 164969 128141 

дебіторська 

заборгованість 

187725 154883 79816 93486 109674  • цільове фінансування 0 0 187 0 0 

аванси видані 8409 9422 21929 22454 13555 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

554162 344797 243328 274473 315747 

витрати майбутніх 

періодів (ВМП) 

0 0 0 0 0  • короткострокові кредити 96973 75776 42301 42861 24460 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

106543 75713 40932 71808 46141 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з не 

оборотними активами, 

утримуваними для продажу, 

та групами вибуття  

325211 176587 128223 123216 68365 

грошові кошти 

 (М гф) 

370 726 916 2189 2095 • доходи майбутніх періодів 

(ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

     • кредиторська заборгованість 129824 91020 70521 106908 219452 

• внутрішній борг 2154 1414 2283 1488 3470 

Валюта балансу 

разом (М) 

707445 534043 426643 449850 456245   707445 534043 426643 449850 456245 

 

 

 

 

3
1
4
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Додаток Ф 

Вихідні данні для визначення дефіциту власних грошових коштів створенні системи обмежень з визначенням min та max 

значень меж 

 

Таблиця Ф.1 – Структурований бухгалтерський баланс ПФ Пошук –5 розрахований за верхньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

222855,5 291179 227621 151159 199888 Власний капітал 295333,5 340037 375633 204097 243146 

Оборотні акти-

ви, в тому числі: 

367811,5 388895 523645 257035 286404 Позиковий капітал, в тому 

числі 

295333,5 340037 365633 204097 243146 

запаси 224214,8 254200 336353 189536 209886 Довгострокові зобов'язання та 

забезпечення (ДЗЗ), з них: 

104566,3 149052 104410 85935 108311 

необоротні 

активи і групи 

вибуття   

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

104566,3 149052 104410 85935 108311 

дебіторська 

заборгованість 

6441,1 5735 56466 19428 33872  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 0 0 0 0 0 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

190767,2 190985 261223 118162 134835 

витрати май бут-

ніх періодів  

6,4 4 7 8 9  • короткострокові кредити 180000 123325 153088 67698 103360 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

55281,4 60106 65310 6774 24047 • поточні забезпечення, зобо-

в'язання, пов'язані з не обо-

ротними активами, утриму-

ваними для продажу, та 

групами вибуття  

0 0 0 0 0 

грошові кошти  81867,8 68850 65509 41289 18590 • доходи майбутніх періодів 0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• кредиторська заборгованість 8914,8 66458 107616 50085 29382 

• внутрішній борг 1852,4 1202 519 379 2093 

Валюта балансу 

разом (М) 

590667 680074 751266 408194 486292   590667 680074 741266 408194 486292 

3
1
5
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Таблиця Ф.2 – Структурований бухгалтерський баланс ПФ Пошук –5 розрахований за нижньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

222855,5 291179 227621 151159 199888 Власний капітал 297661 333112 374434 183386 226412 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

370139,0

4 

381970 522446 236324 269670 Позиковий капітал, в тому 

числі 

295333,5 340037 365633 204097 243146 

запаси 224214,8 254200 336353 189536 209886 Довгострокові зобов'язання 

та забезпечення (ДЗЗ), з них: 

104566,3 149052 104410 85935 108311 

необоротні активи 

і групи вибуття   

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

104566,3 149052 104410 85935 108311 

дебіторська 

заборгованість 

6441,1 5735 56466 19428 33872  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 0 0 0 0 0 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

190767,2 190985 261223 118162 134835 

витрати 

майбутніх 

періодів (ВМП) 

6,4 4 7 8 9  • короткострокові кредити 180000 123325 153088 67698 103360 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

55281,4 60106 65310 6774 24047 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з не 

оборотними активами, 

утримуваними для продажу, 

та групами вибуття  

0 0 0 0 0 

грошові кошти (М 

гф) 

84195,34 61925 64310 20578 1856 • доходи майбутніх періодів 

(ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• кредиторська 

заборгованість 

8914,8 66458 107616 50085 29382 

• внутрішній борг 1852,4 1202 519 379 2093 

Валюта балансу  592994,5

4 

673149 750067 387483 469558   592994,5 673149 740067 387483 469558 

 

3
1
6
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Таблиця Ф.3 – Структурований бухгалтерський баланс ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК розрахований за нижньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

2007 2008 2009 2010 2011 Власний капітал 10179,2 19400,

1 

14733,1 13622 13576,

5 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

1794,6 384,3 320,2 240,8 220 Позиковий капітал, в тому 

числі 

8384,6 19305,

8 

14902,9 13871,2 13914,

5 

запаси 16769,2 38321,6 29315,8 27252,4 27271 Довгострокові зобов'язання 

та забезпечення, з них: 

0 145 245 245 279 

необоротні активи 

і групи вибуття 

(НАГВ) 

12014 25187,7 18862,1 18355,2 17736,7 • довгострокові кредити та 

позики 

0 145 245 245 279 

дебіторська 

заборгованість 

0 0 0 0 0  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 383,6 8766 8711,8 5327,2 5370,9 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

8384,6 19160,

8 

14657,9 13626,2 13635,

5 

витрати майбутніх 

періодів (ВМП) 

0 0 0 0 0  • короткострокові кредити 0 0 0 0 0 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

0 0 0 0 0 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з не 

оборотними активами, 

утримуваними для прода-

жу, та групами вибуття  

0 0 0 0 0 

грошові кошти  

(М гф) 

50,2 505,1 815,7 818,7 826,5 • доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

     • кредиторська 

заборгованість 

5669,5 17382,

2 

11423,3 10025 10025 

• внутрішній борг 2715,1 1778,6 3234,6 3601,2 3610,5 

Валюта балансу 

разом (М) 

18563,8 38705,9 29636 27493,2 27491   18563,8 38705,

9 

29636 27493,2 27491 

 

3
1
7
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Таблиця Ф.4 – Структурований бухгалтерський баланс ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК розрахований за верхньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

1794,6 384,3 320,2 240,8 220 Власний капітал 8384,6 19305,

8 

14902,

9 

13871,

2 

13914,5 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

14974,6 38227,3 29485,6 27501,

6 

27609 Позиковий капітал, в тому 

числі 

8384,6 19305,

8 

14902,

9 

13871,

2 

13914,5 

запаси 12014 25187,7 18862,1 18355,

2 

17736,

7 

Довгострокові зобов’язан-

ня та забезпечення, з них: 

0 145 245 245 279 

необоротні активи 

і групи вибуття  

(НАГВ) 

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

0 145 245 245 279 

дебіторська 

заборгованість 

383,6 8766 8711,8 5327,2 5370,9  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 0 0 0 0 0 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

8384,6 19160,

8 

14657,

9 

13626,

2 

13635,5 

витрати майбутніх 

періодів (ВМП) 

0 0 0 0 0  • короткострокові 

кредити 

0 0 0 0 0 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

50,2 505,1 815,7 818,7 826,5 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

не оборотними активами, 

утримуваними для прода-

жу, та групами вибуття  

0 0 0 0 0 

грошові кошти  

(М гф) 

2526,8 3768,5 1096 3000,5 3674,9 • доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• кредиторська 

заборгованість 

5669,5 17382,

2 

11423,

3 

10025 10025 

• внутрішній борг 2715,1 1778,6 3234,6 3601,2 3610,5 

Валюта балансу 

разом (М) 

16769,2 38611,6 29805,8 27742,

4 

27829   16769,2 38611,

6 

29805,

8 

27742,

4 

27829 

 

 

3
1
8
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Таблиця Ф.5 – Структурований бухгалтерський баланс ПП «Будкор» розрахований за нижньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

19988,7 84037 108909 94355 106911 Власний капітал 32447,62 86168 112502 102029 98717 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

43299,32 62248 117576 131316 94472 Позиковий капітал, в тому 

числі 

30840,4 60117 113983 123642 102666 

запаси 26391,4 45114 89704 113226 85036 Довгострокові зобов'язан-

ня та забезпечення, з них: 

8654,2 28993 55195 57984 55430 

необоротні 

активи і групи 

вибуття  (НАГВ) 

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

8654,2 28993 55195 57984 55430 

дебіторська 

заборгованість 

1952,2 10877 20513 15218 6947  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 0 0 0 0 0 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

22186,2 31124 58788 65658 47236 

витрати май бут-

ніх періодів  

0,2 0 0 1 12  • короткострокові 

кредити 

5000 5217 0 0 0 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

4356,7 1256 6301 2229 1983 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

не оборотними активами, 

утримуваними для прода-

жу, та групами вибуття  

0 7630 0 0 0 

грошові кошти 

(М гф) 

10598,82 5001 1058 642 494 • доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• кредиторська 

заборгованість 

15825,2 16903 57884 65487 46979 

• внутрішній борг 1361 1374 904 171 257 

Валюта балансу 

разом (М) 

63288,02 146285 226485 225671 201383   63288,02 146285 226485 225671 201383 

 

 

3
1
9
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Таблиця Ф.6 – Структурований бухгалтерський баланс ПП «Будкор» розрахований за верхньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

19988,7 84037 108909 94355 106911 Власний капітал 30840,

4 

90716,

67 

121573

,8 

123642 118318,

3 

Оборотні акти-

ви, в тому числі: 

41692,1 66796,6

7 

126647,8 152929 114073

,3 

Позиковий капітал, в тому 

числі 

30840,

4 

60117 113983 123642 102666 

запаси 26391,4 45114 89704 113226 85036 Довгострокові зобов'язан-

ня та забезпечення, з них: 

8654,2 28993 55195 57984 55430 

необоротні 

активи і групи 

вибуття (НАГВ) 

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

8654,2 28993 55195 57984 55430 

дебіторська 

заборгованість 

1952,2 10877 20513 15218 6947  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 0 0 0 0 0 Поточні зобов’язання та 

забезпечення, з них: 

22186,

2 

31124 58788 65658 47236 

витрати майбут-

ніх періодів  

0,2 0 0 1 12  • короткострокові 

кредити 

5000 5217 0 0 0 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

4356,7 1256 6301 2229 1983 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

не оборотними активами, 

утримуваними для про-

дажу, та групами вибуття  

0 7630 0 0 0 

грошові кошти 

(М гф) 

8991,6 9549,66

7 

10129,78 22255 20095,

33 

• доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• кредиторська 

заборгованість 

15825,

2 

16903 57884 65487 46979 

• внутрішній борг 1361 1374 904 171 257 

Валюта балансу  61680,8 150833,

7 

235556,8 247284 220984

,3 

  61680,

8 

150833

,7 

235556

,8 

247284 220984,

3 

 

 3
2
0
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Таблиця Ф.7 – Структурований бухгалтерський баланс ПАТ Трест Житлобуд-1 розрахований за нижньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

376482 266271 260199 44528 50797 Власний капітал 254313,8 114530,4 111879,8 51867 109842

,4 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

576494,8 366419,4 261608,8 446781 502933,

4 

Позиковий капітал, в тому 

числі 

698663 518160 409928 439442 443888 

запаси 27916 27028 22851 215385 233983 Довгострокові зобов'язан-

ня та забезпечення, з них: 

144501 173363 166600 164969 128141 

необоротні 

активи і групи 

вибуття  (НАГВ) 

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

144501 173363 166413 164969 128141 

дебіторська 

заборгованість 

187725 154883 79816 93486 109674  • цільове фінансування 0 0 187 0 0 

аванси видані 8409 9422 21929 22454 13555 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

554162 344797 243328 274473 315747 

витрати май бут-

ніх періодів  

0 0 0 0 0  • короткострокові 

кредити 

96973 75776 42301 42861 24460 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

106543 75713 40932 71808 46141 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

не оборотними активами, 

утримуваними для прода-

жу, та групами вибуття  

325211 176587 128223 123216 68365 

грошові кошти 

(М гф) 

245901,8 99373,4 96080,8 43648 99580,4 • доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

     • кредиторська 

заборгованість 

129824 91020 70521 106908 219452 

• внутрішній борг 2154 1414 2283 1488 3470 

Валюта балансу 

разом (М) 

952976,8 632690,4 521807,8 491309 553730,

4 

  952976,8 632690,4 521807,8 491309 553730

,4 

 3
2
1
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Таблиця Ф.8 – Структурований бухгалтерський баланс ПАТ Трест Житлобуд-1 розрахований за верхньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

376482 266271 260199 44528 50797 Власний капітал 698663 518160 409928 439442 443888 

Оборотні акти-

ви, в тому числі: 

1020844 770049 559657 834356 836979 Позиковий капітал, в тому 

числі 

698663 518160 409928 439442 443888 

запаси 27916 27028 22851 215385 233983 Довгострокові зобов'язан-

ня та забезпечення, з них: 

144501 173363 166600 164969 128141 

необоротні 

активи і групи 

вибуття (НАГВ) 

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

144501 173363 166413 164969 128141 

дебіторська 

заборгованість 

187725 154883 79816 93486 109674  • цільове фінансування 0 0 187 0 0 

аванси видані 8409 9422 21929 22454 13555 Поточні зобов’язання та 

забезпечення, з них: 

554162 344797 243328 274473 315747 

витрати майбут-

ніх періодів  

0 0 0 0 0  • короткострокові 

кредити 

96973 75776 42301 42861 24460 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

106543 75713 40932 71808 46141 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

не оборотними активами, 

утримуваними для про-

дажу, та групами вибуття  

325211 176587 128223 123216 68365 

грошові кошти 

(М гф) 

690251 503003 394129 431223 433626 • доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

     • кредиторська 

заборгованість 

129824 91020 70521 106908 219452 

• внутрішній борг 2154 1414 2283 1488 3470 

Валюта балансу  1397326 1036320 819856 878884 887776   139732

6 

103632

0 

819856 878884 887776 

 

3
2
2
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Таблиця Ф.9 – Структурований бухгалтерський баланс ТОВ Константа розрахований за нижньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

233760 229167 162667 153777 149194 Власний капітал 104291 114516,2 54315,8 55100,

8 

74308,

4 

Оборотні активи, 

в тому числі: 

220983 251227,2 265286,8 253264

,8 

240740,

4 

Позиковий капітал, в тому 

числі 

350452 365878 373638 351941 315626 

запаси 132375 131389 139326 144551 139758 Довгострокові зобов'язан-

ня та забезпечення, з них: 

235369 219762 219812 214317 186692 

необоротні 

активи і групи 

вибуття  (НАГВ) 

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

235369 219762 219812 214317 186692 

дебіторська 

заборгованість 

39247 41117 61625 49401 19293  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 8491 5687 5585 186 1665 Поточні зобов’язання та 

забезпечення (ПЗЗ), з них: 

115083 146116 153826 137624 128934 

витрати май бут-

ніх періодів  

40 12 2 1 1  • короткострокові 

кредити 

9044 8679 5529 7029 5529 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

29476 27233 11725 10406 11544 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

не оборотними активами, 

утримуваними для прода-

жу, та групами вибуття  

47898 70404 70354 62440 65669 

грошові кошти 

(М гф) 

11354 45789,2 47023,8 48719,

8 

68479,4 • доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

     • кредиторська 

заборгованість 

55896 65061 76237 836 834 

• внутрішній борг 2245 1972 1706 67319 56902 

Валюта балансу 

разом (М) 

454743 480394,2 427953,8 407041

,8 

389934,

4 

  454743 480394,2 427953,8 407041

,8 

389934

,4 

 3
2
3
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Таблиця Ф.10 – Структурований бухгалтерський баланс ТОВ Константа розрахований за верхньою межею 

 

 

Актив  Пасив 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Необоротні 

активи 

233760 229167 162667 153777 149194 Власний капітал 350452 365878 373638 351941 315626 

Оборотні акти-

ви, в тому числі: 

467144 502589 584609 550105 482058 Позиковий капітал, в тому 

числі 

350452 365878 373638 351941 315626 

запаси 132375 131389 139326 144551 139758 Довгострокові зобов'язан-

ня та забезпечення, з них: 

235369 219762 219812 214317 186692 

необоротні 

активи і групи 

вибуття (НАГВ) 

0 0 0 0 0 • довгострокові кредити та 

позики 

235369 219762 219812 214317 186692 

дебіторська 

заборгованість 

39247 41117 61625 49401 19293  • цільове фінансування 0 0 0 0 0 

аванси видані 8491 5687 5585 186 1665 Поточні зобов’язання та 

забезпечення, з них: 

115083 146116 153826 137624 128934 

витрати майбут-

ніх періодів  

40 12 2 1 1  • короткострокові 

кредити 

9044 8679 5529 7029 5529 

короткострокові 

фінансові 

вкладення 

29476 27233 11725 10406 11544 • поточні забезпечення, 

зобов'язання, пов'язані з 

не оборотними активами, 

утримуваними для про-

дажу, та групами вибуття  

47898 70404 70354 62440 65669 

грошові кошти 

(М гф) 

257515 297151 366346 345560 309797 • доходи майбутніх 

періодів (ДМП) 

0 0 0 0 0 

  

  

     • кредиторська 

заборгованість 

55896 65061 76237 836 834 

• внутрішній борг 2245 1972 1706 67319 56902 

Валюта балансу  700904 731756 747276 703882 631252   700904 731756 747276 703882 631252 

 

 

 

 
3

2
4
 



 

 

325 

Таблиця Ф.11 – Приклад бюджету доходів 

  

 № 

  

 Найменування 

  

 од. 

План 

 кількість 

Сума без 

ПДВ, грн.  

Сума з 

ПДВ, грн. 

Взаємозв’язок  Інформація надається  Раху-

нок 

1 

 

1.1 

Реалізація готової 

продукції, в тому числі 

Бізнес-направлення «Х» 

     З бюджетом продаж Обігова-сальдова відомость, 

відомість випуску готової 

продукції, зданої на склад в 

натуральному та вартісному виразі 

70 

2 Інші доходи та 

надходження 

       

2.1 Оренда     Розшифровка 

рядків бюджету 

доходів 

Примітки до річної фінансової 

звітності  розділ 5 

71 

 2.2  Дохід від надзвичайної 

діяльності 

     Обігова-сальдова відомость 75 

  Всього        

 

Таблиця Ф.12 – Приклад бюджету продаж 

№ 

  

Найменування 

контрагенту 

  

Прогноз 

продажу 

за Хр. 

Прогноз 

ціни  

реалізації, 

грн. (без 

ПДВ) 

Прогноз 

ціни  

реалізації, 

грн. (з 

ПДВ) 

Прогноз продажу, грн 

 

Взаємозв’язок   Інформація надається  

Операційна діяльність 

без 

ПДВ 

ПДВ 

(рах. 64) 

з ПДВ 

(рах. 36) 

1 Готова 

продукція, в 

тому числі 

      Бюджет доходів 

пукт 1.1 

Відомість 3.1 аналітичного обліку 

розрахунків з покупцями та 

замовниками 

  ТОВ «Твій 

дім» 

      ----- ―//― 

  АТ «Мрія»       ---- ―//― 

  Інші       ------- ―//― 

  Разом       Бюджет доходів Примітки до річної фінансової 

звітності  розділ 9 

 3
2
5
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Таблиця Ф.13 – План змінення дебіторської та кредиторської заборгованості  за аналізований період  

Всього на 01.01.2011р.      

Сума дебіторської заборгованості 10877     

Сума кредиторської заборгованості 16903     

Сума кредиту      

Змінення дебіторської заборгованості   

№ Підприємство – 

дебітор  
Сума на 

поча-ток 

періоду 

Кри-

тич-ний 

строк 

опла-ти  

Сума 

згідно 

ра-

хунку 

Сума  сплати  отримана в звітному періоді, тис. грн.  Від-

пові-

даль-

на 

особа 

Зали-

шок 
Зміни 

До 0 дн. До 7 дн. До 30 дн. До 60 дн. Більше 60 дн. 

 

План  
 

Фак-

тич-но  
 

План  
 

Фак-

тич-

но  

 

Пла

н  
 

Фак-

тич-

но  

 

План  
 

Фак-

тич-

но  

 

План  
 

Фак-

тич-

но  

1 ТОВ "Будiвельна 

компанiя 

"Мiськжитлобуд" 

5400 20.12.20

10 
6100           Куц 

В.В. 
11500 +6100 

2 ВАТ "Проектно-

будiвельний 

комплекс "Схiд" 

5477 20.12.20

10 
3536           Куц 

В.В. 
9013 +3536 

 Разом за всіма 

дебіторами 
10877               20513  

Змінення кредиторської заборгованості 
№ Підприємство – 

кредитор  
Сума на 

початок 

періоду 

Предмет 

договору 
Сума 

заборговано

сті в 

поточному 

періоді 

Заборгованість Реструк-

тири-

зована 

забор-

гованість 

Очікувані 

надходьження 
Сума 

сплати 

в 

поточ-

ному 

періоді 

Відпові

дальна 
особа 

Залишок 

заборго-

ваності 

Зміни 

Прост

роче-

на 

забор-

говані

сть 

Строк 

прос-

троче-

ной за-

боргов

аності 
1 Науково-

виробнича фірма 

«Екополімер» 

 

 

 

 

 

Створенн

я проекту 
33351      Ас А.В. 33351  

3
2
6
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№ Підприємство – 

кредитор  
Сума на 

початок 

періоду 

Предмет 

договору 
Сума 

заборговано

сті в 

поточному 

періоді 

Заборгованість Реструк-

тири-

зована 

забор-

гованість 

Очікувані 

надходьження 
Сума 

сплати 

в 

поточ-

ному 

періоді 

Відпові

дальна 
особа 

Залишок 

заборго-

ваності 

Зміни 
Прост

роче-

на 

забор-

говані

сть 

Строк 

прос-

троче-

ной за-

боргов

аності 
2 Козначейство  1374 Заборгов

аність за 

бюджето

м 

     470 Яма 

А.В. 
904  

 На 01.01.2010 за 

іншими 

зобов’язаннями  

24533         24533  

  25907         57884  

 Разом за всіма 

кредиторами 
           

Банківський кредит 
 Вид кредитування На початок (за 

попередніми 

періодами) 

Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Дата 

погашення 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Залишок  

 овердрафт  04.05.2010 3335 02.12.2012 18   
 кредит  27.12.2009 10150 26.12.2012 20   
 кредитна лінія  07.05.2009 5217 06.05.2013 22   
 кредит  27.10.2011 7500 27.10.2015 23   

         

 Кредити банкам 28993  26202   55195  

        

 Сума дебіторської 

заборгованості 
20513      

 Сума кредитової 

заборгованості 
57884      

 Сума кредиту 55195      

Продовження табл. Ф.13 
3

2
7
 

 



 

 

 

Додаток Х 

 
Результати співставлення нормативних та розрахункових показників  

 з урахуванням сум коректування за розрахунковими періодами 

 

Таблиця Х.1 – Співставлення нормативних та розрахункових показників  для ПФ Пошук –5  з урахуванням інтервалу 

коректування за розрахунковими періодами 

№ 

 

 

 

Назва показників 

 

 

Значення 

норма- 

тивне 

 

фактичне значення 

нижня межа верхня межа 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

1-2 

1,940266 2 2 2 2 1,928065 2,036259 2,00459 2,175276 2,124107 

2 Коефіцієнт автономії 0,5-1 0,501963 0,494856 0,505946 0,473275 0,482181 0,5 0,5 0,506745 0,5 0,5 

3 Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

0,1-1 

0,498037 0,505144 0,494054 0,526725 0,517819 0,5 0,5 0,493255 0,5 0,5 

4 Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

>1 

1,007881 0,979635 1,024071 0,898524 0,931177 1 1 1,02735 1 1 

5 Коефіцієнт 

співвідношення 

залучених і власних 

коштів 

< 1 

0,992181 1,020789 0,976495 1,112937 1,07391 1 1 0,973378 1 1 

 

 

 

 

 

3
2
8
 



 

 

Таблиця Х.2 – Співставлення нормативних та розрахункових показників  для ТОВ ТЕПЛОБУД ХБК  урахуванням 

інтервалу коректування за розрахунковими періодами 

 

№ Назва показників 

  

Значення 

норма- 

тивне 

фактичне значення 

нижня межа Верхня межа 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

1-2 

1,785965 1,995078 2 2 2 2 2 2,011584 2,018288 2,024788 

2 Коефіцієнт автономії 

  

0,5-1 

0,5 0,5 0,49714 0,49547 0,49385 0,548336 0,501218 0,5 0,5 0,5 

3 Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

0,1-1 

0,5 0,5 0,502865 0,504532 0,506147 0,451664 0,498782 0,5 0,5 0,5 

4 Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

>1 

1 0,988606 0,982035 0,975709 1 1,21404 1,00488 1 1 1 

5 Коефіцієнт 

співвідношення 

залучених і власних 

коштів 

< 1 

1 1,011525 1,018294 1,024896 1 0,823699 0,995139 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 3
2
9
 



 

 

 

 

Таблиця Х.3 – Співставлення нормативних та розрахункових показників  для ПП «Будкор» урахуванням інтервалу 

коректування за розрахунковими періодами 

№ Назва показників 

 

Значення 

норма- 

тивне 

 

фактичне значення 

нижня межа верхня межа 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

1-2 

1,879191 2,146147 2,154313 2,329175 2,414966 1,951633 2 2 2 2 

2 Коефіцієнт 

автономії 

0,5-1 

0,5 0,601435 0,516112 0,5 0,535415 0,512698 0,589042 0,49673 0,452114 0,490195 

3 Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

0,1-1 

0,5 0,398565 0,483888 0,5 0,464585 0,487302 0,410958 0,50327 0,547886 0,509805 

4 Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

>1 

1 1,509002 1,066596 1 1,152459 1,052114 1,433338 0,987007 0,825197 0,961535 

5 Коефіцієнт 

співвідношення 

залучених і власних 

коштів 

< 1 

1 0,66269 0,937562 1 0,86771 0,950467 0,697672 1,013164 1,211832 1,040003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3
3
0
 



 

 

 

 

Таблиця Х.4 – Співставлення нормативних та розрахункових показників  для ТОВ Константа урахуванням інтервалу 

коректування за розрахунковими періодами 

№ Назва показників 

 

Значення 

норма- 

тивне 

 

фактичне значення 

нижня межа верхня межа 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

1-2 

1,92021 1,71937 1,72459 1,84027 1,86716 1,92021 1,71937 1,72459 1,84027 1,86716 

2 Коефіцієнт 

автономії 

0,5-1 

0,22934 0,23838 0,12692 0,13537 0,19057 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

0,1-1 

0,77066 0,76162 0,87308 0,86463 0,80943 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

>1 

0,29759 0,31299 0,14537 0,15656 0,23543 1 1 1 1 1 

5 Коефіцієнт 

співвідношення 

залучених і власних 

коштів 

< 1 

3,36033 3,19499 6,87899 6,38722 4,24751 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
3
1
 



 

 

 

 

Таблиця Х.5 –  Співставлення нормативних та розрахункових показників  для ПАТ Трест Житлобуд-1 урахуванням 

інтервалу коректування за розрахунковими періодами 

№ Назва показників 

 

Значення 

норма- 

тивне 

 

фактичне значення 

нижня межа верхня межа 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

1-2 

1,0403 1,06271 1,07513 1,62778 1,59284 1,0403 1,06271 1,07513 1,62778 1,59284 

2 Коефіцієнт 

автономії 

0,5-1 

0,26686 0,18102 0,21441 0,10557 0,19837 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капіталу 

0,1-1 

0,73314 0,81898 0,78559 0,89443 0,80163 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

>1 

0,364 0,22103 0,27293 0,11803 0,24746 1 1 1 1 1 

5 Коефіцієнт 

співвідношення 

залучених і власних 

коштів 

< 1 

2,74725 4,52421 3,664 8,47248 4,04114 1 1 1 1 1 

 

3
3
2
 


