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У статті розроблено методичне забезпечення щодо контролю витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні заходи підприємств сфери 
ЖКГ в умовах реформування власності. Запропоновано модель контролю витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні заходи, яка, на від-
міну від існуючих, дозволяє проаналізувати усі відхилення по графіку контролю та внести зміни для їх ліквідації.
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материальных ресурсов на реструктуризационные мероприятия пред-
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Основною перевагою комп'ютерного моделю
вання є те, що воно дає можливість розгляда
ти кілька невизначених змінних одночасно при 

пошуках значень результативної змінної згідно з від
повідними діапазонами і ймовірностями. Це дає змогу 
моделювати вірогідний результат аналізу вигід і витрат 
більшменш реалістично при реалізації реструктуриза
ційних заходів на підприємствах сфери ЖКГ.

Аналіз літератури [1 – 10] показав, що кожна мо
дель витрати – вигоди, як правило, має кілька змінних, 
для яких характерна невизначеність. Щоб скористатися 
цією моделлю в аналізі ризику реалізації реструктури
заційних заходів, застосовують комп'ютерну програму 
для моделювання. Комп'ютер запускає модель знову й 
знову, кожного разу вибираючи якесь значення для кож
ної змінної в межах зазначеного діапазону.

Більшість програм моделювання теж підраховує 
деякі корисні показники, включаючи вірогідний діапа
зон – NPV (від мінімальної до максимальної), ключо
ві ймовірності (такі, як імовірність того, що NPV буде 
вище нуля) та очікувану вартість (ЕNPV – сума всіх ре
зультатів, помножена на їхні ймовірності) [1 – 3].

Саме очікувана вартість є ключовим показником 
для того, хто приймає рішення, а не найвірогідніше зна
чення одного показника.

 Метою статті є удосконалення моделі контролю 
витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні за

ходи в частині розподілу функції контролю фактичних 
витрат за виконавцями процесу реструктуризації на 
підприємствах сфери ЖКГ, яка дозволяла б проаналі
зувати усі відхилення по графіку контролю та вносити 
зміни для їх ліквідації.

У роботі для розрахунків чисельних варіантів NPV 
використано комп'ютерну програму Ргоject Ехрегt. Ко
жен запуск програми робить повну вибірку всіх змінних, 
які використовуються в моделі для підрахунку NPV у 
межах заданих діапазонів. Відбір множини величин для 
невизначених змінних ґрунтується на вибірковому ме
тоді. Програма Ргоject Ехрегt: для цього застосовує ме
тод Монте Карло (проста випадкова вибірка відповідно 
до визначеного розподілу ймовірностей). Уся процеду
ра багатократних ітерацій і є моделюванням. Програма 
моделює інтервальний ряд розподілу і ймовірності всіх 
можливих результатів значень NPV (рис. 1).

Для обліку витрат і втрат використовують такі 
підходи [1 – 5].

1. Підхід з погляду витрат на якість.
Цей підхід стосується витрат на забезпечення якос

ті, які прийнято поділяти на витрати, пов’язані з вну
трішніми операціями, та витрати, пов’язані із зовніш
ньою діяльністю.

Елементи витрат аналізують за класифікацією:
 запобіжні заходи;
 процеси оцінювання (перевірки, випробування);
 дефекти (усунення).
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Витрати на запобіжні заходи та перевірки (випро
бування) вважають капіталовкладенням; витрати на 
усунення дефектів вважають втратами (табл. 1).

таблиця 1

Елементи витрат пояснення

На запобіжні заходи Витрати на заходи щодо  
попередження дефектів

На оцінювання Випробування та контроль 
за відповідністю

Внаслідок дефектів у проце-
сі вироблення (постачання)

Ліквідація аварій; піджив-
лення

Дефектів, що виявлені поза 
виробництвом

Втрати від неотримання  
послуг (перерахунки, повер-
нення коштів, знижки ціни)

У разі незадоволеності споживача і недоотриман
ня послуг підприємство несе витрати, пов’язані зі скар
гами, претензіями споживача та поверненням (відшко
дування, перерахунки) коштів за недоотримані послуги.

Додатково можуть з’явитися витрати [6 – 8]: на 
судові позиви, наслідки юридичної відповідальності; 
зростання заборгованості по оплаті за послугу (дебі
торська заборгованість); підвищення обсягу кредитних 
ресурсів і заборгованості за кредитні ресурси (проценти 
по кредитах); втрата споживача (перехід на користуван
ня іншими джерелами енергії, індивідуальні опалюваль
ні системи і пристрої).

2. Підхід з погляду втрат внаслідок неналежної 
якості: втрати в процесі виробництва і постачання та 
поза виробництвом внаслідок неналежної якості, а та
кож визначаються поточні та довгострокові види втрат.

До типових довгострокових втрат поза вироб
ництвом належать, наприклад, зниження обсягів збуту 
внаслідок незадоволення споживача.

Типові довгострокові втрати в процесі виробни
цтва пов’язані: зі зниженням продуктивності праці, не
ефективною організацією виробництва тощо.

Поточні втрати пов’язані з витратами на усунення 
дефектів у процесі виробництва та поза виробництвом.

Розглянемо деякі аспекти організації даних для 
аналізу «витративигоди».

Базова модель підрахунку NPV використовує три 
види змінних:
 змінні повного горизонту – змінні, що є одна

ковими для кожного періоду аналізу (напри
клад, дисконтна ставка);

 змінні одного періоду, що змінюють значення в 
часі в межах певного діапазону (наприклад, рі
вень інфляції);

 змінні траєкторії, що зв’язані певним законом 
(закономірністю) і змінюють своє значення під 
впливом факторів.

З отриманих закономірностей маємо, що взаємо
зв’язок між цільовою функцією (загальними ви
тратами виробництва) і впливаючими на неї фак

торними ознаками (рівнем споживання певних видів 
ресурсів) визначає, як економія ресурсів за рахунок 
проектів відбиватиметься на кінцевому результаті, що 
дає нам можливість прогнозувати і використовувати 
зміни значень витрат у підрахунку NPV.

Звіт про освоєний обсяг є найбільш розповсюдже
ним методом відображення ходу виконання проекту ре
структуризації.

У звіті про освоєний обсяг можна побачити, як 
роз поділяються за часом заплановані витрати проекту, 
а також реальні витрати коштів і обсяг фактично вико
наних (освоєних) робіт.

На основі даних цього звіту можуть бути підрахо
вані розміри відхилень за витратами і часом.

Є три основні показники, що використовує звіт 
про освоєний обсяг для відображення стану проекту ре
структуризації [8 – 10].

Перший показник – планова (бюджетна) вартість 
запланованих до виконання (за аналізований період 
часу) робіт (БВЗР). Він є сумою планових бюджетних 
вартостей робіт по проекту, які повинні бути викона
ні за період часу, що розглядається (те, що планували 
витратити). Усі роботи по проекту мають планову бю
джетну вартість, яка визначається на основі кошторису 
витрат і термінів виконання (тривалості) робіт відносно 
календарного плану .

Наступний показник – фактична вартість вико
наних робіт (ФВВР), тобто те, що витратили реально 
на контрольну дату за аналізований період. При розра
хунку цього показника підсумовуються не заплановані,  
а реальні витрати по роботам проекту, за термін часу, 
що розглядається.

І, нарешті, третій показник – планова (бюджетна) 
вартість виконаних робіт (БВВР).

Планова БВВР – це підсумовані значення плано
вих вартостей фактично виконаних за звітний період 
робіт (освоєний обсяг).

Рис. 1. Загальна схема аналізу майбутніх доходів  
і витрат від здійснення реструктуризаційних заходів

 Етапи робіт по проекту. Бюджет 

Таблиця параметрів (перелік змінних, що їх
використовують під час розрахунку NPV):   

– податки;
– витрати на матеріали;
– витрати на працю;
– розрахунки за енергоносії тощо;
– тарифи; обсяги реалізованої енергії

 
 

 
 

 

Таблиця прирісних ефектів за різні проміжки часу
в межах дисконтованого горизонту:

 
 

– зростання загальних витрат;
– зменшення доходу;
– зменшення прибутку

 
 

 

Таблиця розрахунку вигід і витрат у часі 

Таблиця інвестиційних
результатів

 

 

Величини NPV для різних
комбінацій вартості різних

вхідних ресурсів
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Підсумовуються планові бюджетні вартості усіх 
робіт, виконаних на момент закінчення звітного періоду.

Найбільш розповсюджені вимірювачі, що дозво
ляють приймати відповідні рішення стосовно прогресу 
проекту, є такі:

Відхилення розкладу: ВР = БВВР – БВЗР.
У разі отримання від’ємного значення – відстаємо 

від графіка.
Відхилення вартості: ВВ = БВВР – ФВВР.
Отримання від’ємного значення свідчить про те, 

що витрати несемо вищі за планові. 
Індекс виконання розкладу: 
І ВР = БВВР / БВЗР.
Якщо І ВР > 1 – випереджаємо графік.
Індекс виконання бюджету: 
І ВБ = БВВР / ФВВР.
Якщо І ВБ >1, то витрати по проекту несемо менші. 

Слід пам’ятати, що відправною точкою завжди є 
БВВР – те, що зроблено із запланованого за гра
фіком (освоєний обсяг). Інструментом є графік 

(план) і кумулятивна основа витрат (бюджет).
Фактичну вартість виконаних за планом робіт на 

контрольну дату (те, що витрачено фактично) показує 
бухгалтерія на основі звітів про витрачений час роботи 
трудових ресурсів і обладнання, а також використаних 
матеріалів. 

Механізм контролю за витратами матеріальних 
ресурсів на реструктуризаційні заходи є досить непро
стим і вимагає особливої уваги. Треба контролювати 
закупівлі, постачання, запаси, залишки і співставляти з 
бюджетами робіт.

Базовий графік несе безліч невідповідностей і від
вертих помилок у визначенні обсягів, тривалості робіт. 
Це наші припущення, оптимістичні очікування. Помилки 
у визначенні графіку, поява безлічі непередбачених робіт, 
затримок у строках веде до недооцінки вартості ресурсів.

Якщо до відділу замовлень надходять замовлення 
на закупівлю матеріалів, а за графіком всі ресурси на ро
боту вичерпані, то, перш ніж сплачувати за матеріали, 
спочатку слід відкоригувати графік, уточнюючи обсяги 
робіт, перерахувати ресурси, їхню вартість, перевизна
чити роботи, строки, а вже потім реалізувати замов
лення на матеріали. Бухгалтерія, перш ніж виконувати 
оплати, повинна здійснювати не властиві для неї функ
ції контролю за процесом (стежити за графіком, догово
рами постачань, використанням ресурсів) (рис. 2).

БВЗР – кошторисна (бюджетна) вартість заплано
ваних робіт, планова величина (запланований прогрес);

ФВВР – фактична вартість виконаних робіт, фак
тичні витрати (вартість витрачених зусиль);

БВВР – кошторисна (бюджетна) вартість викона
них робіт, виконана робота від запланованої.

На рис. 2 показано графік контролю (потік інфор
мації) за фактичними витратами матеріальних ресурсів 
на реструктуризаційні заходи, які постійно перебува
ють у рухові, номенклатура яких та номера договорів
постачань можуть бути багаточисельними.

Крім того, на контрольну дату матеріали можуть 
бути поставлені (у межах визначених лімітів договорів
постачань), але не сплачені; сплачені, але не забрані; 
сплачені і забрані, але не використані в діло. Тому, щоб 
мати цифру фактичної вартості виконаних робіт, бух
галтерії слід постійно зводити запаси і залишки матері
алів на складах і звіряти із загальною сумою сплачених 
і отриманих матеріалів. Метод освоєного обсягу досить 
детально описаний в спеціальній літературі й використо
вується на практиці менеджерами для відслідковування 
параметрів проекту стратегічної реструктуризації. Він 
є досить простим і зручним інструментом оцінки стану 
проекту, вимірювання прогресу. Але, як відомо, склад
ність криється в деталях, наприклад, у визначенні ФВВР.

Відносно витрат часу людських ресурсів і машин 
достатньо налагодити постійний погодинний облік вико

ристання ресурсів і вимагати 
від виконувачів робіт щотиж
невих звітів. Але як бути з ви
тратами матеріалів (вартість 
яких у загальній вартості ро
боти складає 40 – 60% і біль
ше), для яких характерні сотні 
і тисячі найменувань і десятки 
розрізнених договорівпо ста
чань. При цьому постачання 
в межах договору можуть 
вестись в обсягах (потребах) 
декількох проектів (об’єктів) 
одночасно.

Модель контролю ви
трат матеріальних ресурсів на 
реструктуризаційні заходи, зо
бражена на рис. 3, розподіляє 
функції (роботи) по контро лю 
за фактичними ви тратами по 
графіку за виконавцями про
цесу. Усі відхилення, як пози
тивні (додатні), так і негативні Рис. 2. показники вимірювання прогресу
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(від’ємні), повинні бути проаналізовані та пояснені. Необ
хідно внести зміни (відкоригувати графік), щоб ліквідува
ти відхилення від розкладу і бюджету. Слід обновити план 
і ті бази, по відношенню до яких він був зроблений.

ги) і впливаючими на неї факторними ознаками (рівнем 
споживання певних видів ресурсів) визначає, як еконо
мія ресурсів за рахунок проектів відбиватиметься на 
кінцевому результаті, що дає можливість моделювати 
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Рис. 3. Модель контролю витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні заходи

ВИСНОВКИ
Таким чином, розглянуто шляхи реалізації заходів 

у напрямку стратегічної реструктуризації на підприєм
ствах сфери ЖКГ. Показано, що модель «вигоди – ви
трати», як правило, має декілька змінних, для яких ха
рактерна невизначеність (коливання з відповідними 
діапазонами і ймовірностями). Встановлено змінні, що 
пов’язані певним законом (закономірністю) і змінюють 
своє значення під впливом інших факторів. Прикла
дом тут є витрати виробництва продукції (послуги), що 
знаходяться під суттєвим впливом ефективності спо
живання видів ресурсів. Взаємозв’язок між цільовою 
функцією (загальними витратами на створення послу

«вигоди/витрати» і використовувати зміни у витратах 
при аналізі NPV.                    
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У статті розглянуто методичні рекомендації визначення стадії життєвого циклу організаційної культури підприємств торгівлі, виявлено основні 
тенденції формування організаційної культури підприємств торгівлі. Обґрунтовано підходи щодо формування матриці визначення стадії життє-
вого циклу організаційної культури підприємств торгівлі.

Ключові слова: організаційна культура, стадії життєвого циклу, елементи організаційної культури, сильні та слабкі сторони організаційної 
культури.
Рис.: 1. Формули: 2. Бібл.: 8.

Гайдай Юлія Вікторівна – старший викладач, кафедра менеджменту, Київський національний торговельноекономічний університет (вул. Кіото, 19, 
Київ, 02156, Україна)
E-mail: knteuj@rambler.ru

УДК 005.73:339.17
Гайдай Ю. В. Методические рекомендации определения стадии жиз-
ненного цикла организационной культуры предприятий торговли

В статье рассмотрены методические рекомендации определения ста-
дии жизненного цикла организационной культуры предприятий тор-
говли, выявлены основные тенденции формирования организационной 
культуры предприятий торговли. Обоснованы подходы к формирова-
нию матрицы определения стадии жизненного цикла организационной 
культуры предприятий торговли.
Ключевые слова: организационная культура, стадии жизненного цик-
ла, элементы организационной культуры, сильные и слабые стороны 
организационной культуры
Рис.: 1. Формулы: 2. Библ.: 8.

Гайдай Юлия Викторовна – старший преподаватель, кафедра менед-
жмента, Киевский национальный торговоэкономический универси-
тет (ул. Киото, 19, Киев, 02156, Украина)
E-mail: knteuj@rambler.ru

UDC 005.73:339.17

Gayday Y. V. Guidelines Determine the Stage of the Life Cycle of the 
Organizational Culture of Trade

In the article the guidelines definition stage of the life cycle of the organiza-
tional culture of trade is investigated. The main trends of forming the organi-
zational culture of trade is defined. The basic approaches to the formation of 
the matrix determine the stage of the life cycle of the organizational culture of 
trade are grounded.

Key words: organizational culture, stage of life cycle, elements of organiza-
tional culture, strengths and weaknesses of the organizational culture.
Pic.: 1. Formulae: 2. Bibl.: 8.

Gayday Yuliya V.– Senior Lecturer, Department of Management, Kyiv Nation-
al University of Trade and Economy (vul. Kіoto, 19, Kyiv, 02156, Ukraine)
E-mail: knteuj@rambler.ru

У процесі функціонування підприємства торгів
лі інколи виникають не прогнозовані ситуації, 
результатом яких є невизначеність подальшого 

стратегічного розвитку. Організаційна культура сприяє 
розвитку та досягненню стратегічних цілей і орієнтирів 
підприємства торгівлі. Крім того, у сучасних підприєм
ствах вона набуває принципово нових рис, що передба
чає зміни і в культурі управління. 

В умовах сьогодення можна спостерігати відста
вання організаційної культури підприємств торгівлі від 
глобального розвитку, іншими словами – від національ
ного корпоративного сектора економіки та світових 
досягнень. Застосування даного підходу у діяльності 
підприємства забезпечує можливість регулювати став
лення персоналу до організаційної культури, тобто фор
мально це питання пов'язано з функціонуванням удо
сконаленої організаційної культури.
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