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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із головних завдань економіки будівництва

є оптимізація параметрів виконання робіт з метою до+

сягнення планових термінів їх виконання, прогнозної

вартості та трудомісткості. Керівництво будівельних

підприємств повинно шукати шляхи зниження втрат

часу, матеріально+технічних і фінансових ресурсів,

здійснюючи оптимізацію будівельного виробництва на

кожному з етапів інвестиційно+будівельного циклу.

Управління запасами, визначення їх оптимального рівня,

прогнозування майбутніх термінів виконання робіт, з

урахуванням відхилень та порушень ходу будівельного

процесу, визначення потреби фінансових інвестиціях та

оптимізація графіків руху грошових коштів є тими зав+

даннями, що постійно постають під час будівництва.

Можна стверджувати, що способи формування вироб+

ничих запасів, оптимізація їх розміру та точність при

визначенні майбутньої потреби є реальними важелями

підвищення якості організаційно+технологічних рішень

в динамічних умовах. Важливість цієї складової для

успішного функціонування системи управління ресурс+

ним забезпеченням об'єкту набуває особливої актуаль+

ності ще й тому, що матеріально+технічні ресурси є най+

більшою частиною (близько 65%) від загальної кошто+

рисної вартості об'єктів цивільного та промислового бу+

дівництва. Удосконалення системи управління матері+
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ально+технічними ресурсами здатне суттєво збільшити

вигоди для як підрядних підприємств, що здійснюють

будівельні роботи, так і для служби замовника, що пла+

нує витрати на будівництво.

Тому керівництву будівельних підприємств необхі+

дно звертати увагу на методи оперативного управління,

одним із найбільш ефективних із яких є контролінг.

Як в Україні, так і за кордоном опубліковано багато

досліджень, що присвячені визначенню сутності опера+

тивного контролінгу, його головних методів, оцінці пе+

реваг та недоліків кожного методу під час поточної

діяльності, особливостям її оцінки на рівні різних

підприємств, галузей, країн, регіонів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ефективності впровад+

ження оперативного контролінгу (на прикладі АВС+ана+

лізу) в діяльність будівельних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі використання оперативного

контролінгу в якості інструменту підвищення ефек+

тивності діяльності підприємства розглянуто в працях

Ж.Л. Уляшевої [3], А.А. Пилипенко, І.П. Отенко [4],

М.М. Аксентюка [5], В.Г. Маргосової, Р.Г. Рогового,
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В.В. Виговської [6], Пушкаря М.С. [7], Івахненкова С.В.

[8] та інших. Більшість робіт присвячено теоретичному

обгрунтуванню необхідності впровадження контролінгу

на різних етапах життєвого циклу, рівнях управління,

суб'єктах господарювання тощо. Незважаючи на вели+

ку кількість праць, в економічній літературі достатньо

мало уваги приділяється практичному впровадженню

інструментарію оперативного контролінгу та оцінці його

окремих методів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Огляд існуючих визначень категорії "оперативний

контролінг" показав, що сьогодні не існує єдиного підхо+

ду до розуміння цього поняття. Можна зробити висно+

вок, що більшість авторів розрізняють категорії "стра+

тегічний контролінг" та "оперативний контролінг", ви+

значаючи їх як окремі поняття, що мають свою методо+

логічну базу, функціональне наповнення та принципо+

во відрізняються за цільовою направленістю. При цьо+

му цільовими орієнтирами для оперативного контро+

лінгу є забезпечення рентабельної діяльності підприє+

мства протягом операційного циклу та забезпечення до+

статнього рівня платоспроможності для здійснення опе+

ративної діяльності в запланованому обсязі.

Пушкар М.С. надає визначення контролінгу як "си+

стеми спрямованої на ефективне коригування і синте+

зування управлінських рішень, націлених на досягнен+

ня кінцевих цілей підприємства" [7, с. 191].

Івахненков С.В. [8, с. 95]. приводить наступне виз+

начення "Інтегрована підсистема прийняття управлінсь+

ких рішень щодо приоритетних напрямків фінансової

діяльності підприємства, яка базується на комплексно+

му аналізі даних бухгалтерського обліку, внутрішнього

контролю та передбачає узгодження (інтеграцію) фінан+

сових аспектів функціонування усіх підрозділів підприє+

мства".

Оскільки оперативний контролінг орієнтований на

короткострокові результати та може бути представле+

ний як система засобів і методів, спрямованих на до+

сягнення ефективності оперативної діяльності підприє+

мства, то його методологічна база суттєво відрізняєть+

ся від інструментарію стратегічного контролінгу. Типо+

вими методами оперативного контролінгу є методи

АВС+аналізу, аналізу беззбитковості, формування гру+

пи контрольних показників, контроль "за відхиленнями"

тощо.

АВС+аналіз — один із методів контролінгу,який слу+

гує для дослідження частоти певних економічних явищ

та фактів. По суті — АВС+аналіз грунтуеться на концен+

трації і группуванні економічних показників. Він грун+

тується на твердженні, що частина сукупності, наприк+

лад, невелика кількість виробів, становить більшу час+

тину вартості в економіці чи на підприємстві. АВС+аналіз

може бути застосований, насамперед, у матеріально+

технічному забезпеченні, виробництві і збуті.

Цей вид аналізу є вагомим при прогнозуванні до+

ходів та витрат підприємств, виборі політики ціноутво+

рення на товари і послуги будівельної галузі, визначенні

стратегії розвитку, тому його потрібно враховувати при

формуванні системи організації будівництва об'єктів під

час планування операційної діяльності будівельного

підприємства. Актуальність дослідження чинників, що

впливають на кошторисну вартість будівництва, зокре+

ма на вартість будівельних матеріалів, виробів та кон+

струкцій, що має найбільшу долю в кошторисній вар+

тості об'єкта, обумовлена насамперед необхідністю за+

безпечення ефективної діяльності суб'єктів господарю+

вання, що здійснюють зведення об'єкта.

Розглянемо структуру витрат на будівельні мате+

ріали, що склалася при будівництві складського при+

міщення, та визначимо витрати, на які види матеріалів є

найбільшими (табл.1, рис.1).

Найбільші витрати припадають на такі матеріали:

бетон, метал, дерево, бітум, заповнювачі (щебінь, пісок,

гравій тощо) та руберойд.

З огляду на важливість вирішення завдання щодо

формування визначення кошторисної вартості матері+

алів в умовах впливу чинників невизначеності, то метою

роботи є визначення матеріалів, які мають найбільшу

вагу у кошторисній вартості складського приміщення за

методикою АВС+аналізу та її адаптація до потреб буді+

вельних підприємств. Проведемо аналіз структури ви+

трат (табл. 2).

Виділяємо три групи матеріалів А+матеріали — ма+

ють 74,5% від загальної вартості. Таку вартість мають

приблизно 5% матеріалів (бетон, метал, бітум). В+ма+

теріали займають близько 23% в загальній вартості, тоді

як мають близько 20% від усієї номенклатури, С+мате+

ріали мають частку усього 2,59 від загальної вартості,

проте їх кількість близько 75%.

Пропонується підприємству зосередити особливу

увагу на умовах постачання матеріалів А групи (прове+

дення ретельного аналізу умов закупівель, ринку, вста+

новлювати тверді ціни на постачання, проведення тен+

№ п/п Найменування % у витратах 
на матеріали 

1 Бетон 30,43 
2 Метал 29,1 
3 Бітум 14,96 
4 Заповнювачі 11,91 
5 Рубероїд 5,6 
6 Дерево 4,41 
7 Інші 3,42 
 Всього 100 

Таблиця 1. Структура витрат будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій

Дерево; 4,41

Заповнювачі; 
11,91

Рубероїд; 5,6

Інші; 3,42

Бетон; 30,43

Метал; 29,1

Бітум; 14,96

Рис. 1. Структура витрат кошторисної вартості
будівельних матеріалів, виробів

та конструкцій
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дерної процедури тощо). Також для матеріалів групи А

рекомендується проведення аналізу тенденцій зміни

вартості, для обгрунтування умов договорів на поста+

чання (тверді чи динамічні ціни). Проведемо такий аналіз

для металу (матеріал групи А).

Минулий рік для українського ринку металопрока+

ту характеризувалася зниженням цінових рівнів прак+

тично для всіх видів металопродукції.

У секторі довгомірного прокату арматура і швелер

подешевшали на 184 грн /т (2,22%) і 244 грн / т (2,36%)

відповідно. Балка знизила свої розцінки на 312 грн / т

(3,64%). Зміни вартості куточка були мінімальними і

склали +108 грн / т (0,06%).

Тривала корекція на українському ринку металу виг+

лядає досить незвично на тлі стабільності зовнішніх

ринків і деякого ослаблення гривні. Очевидно, приво+

дом для нового зниження розцінок в Україні стало зни+

ження відпускних цін "Метінвестом". Провідний вироб+

ник металопродукції в Україні можливе побоюється не+

гативного впливу на регіональний ринок сталі знижен+

ня внутрішнього попиту на метал. Де затоварювання

складів продукцією заважає піднімати ціни. Проте за+

раз формальних причин для посилення негативного

тренда на українському ринку не спостерігається. Роз+

цінки на ньому і так практично не відрізняються від

зовнішніх цін, а швидке зростання будівництва може

оживити внутрішній попит. Отже, якщо нічого неперед+

баченого не трапиться, імовірна стабілізація розцінок

нинішніх рівнів.

Прогнозування вартості металу за допомогою лі+

нійного тренду та поліноміального показало, що полі+

номіальні моделі краще прогнозують тенденції зміни

вартості (рис. 2).

Поліноміальний тренд апроксимує фактичні дані на+

багато краще, ніж лінійний (R2 для лінійного ряду —

0,7115, для поліноміальних рядів шостого ступеня —

0,8239).

На основі попередніх даних визначимо вартість балки:

В
б

1кв = +0,0019 x6 — 0,917 x5 + 7,512x4 +1138,516x3 +

1183,9x2 +4087,3x + 3513 =18322 грн/т

В
б

2кв = +0,0019 x6 — 0,917 x5 + 7,512x4 +1138,516x3 +

1183,9x2 +4087,3x + 3513 =16322 грн/т= 19345 грн/т

В
б

3кв = +0,0019 x6 — 0,917 x5 + 7,512x4 +1138,516x3 +

1183,9x2 +4087,3x + 3513 =20600 грн/т.

З графіка (рис. 2) можна побачити, що вартість ме+

талу має сезонний характер і може зменшуватись на

початку року (в першому кварталі). Тому рекомендуєть+

ся будівельним підприємствам, при підписанні договорів

враховувати сезонну складову.

Завдяки використанню методики АВС+аналізу, ана+

літик має змогу зосередитись на найбільш вагомих скла+

дових кошторисної вартості, що дозволить надати більш

обгрунтовані рекомендації щодо структури, динаміки

витрат, умов закупівель, цінової політики.

 Існуючі методики та прийоми оперативного контро+

лінгу дозволяють підвищити ефективність оперативної

діяльності будівельного підприємства.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз вітчизняного та зарубіжного

досвіду в області забезпечення ефективності підприє+

мства показав, що у даний час оперативне управління

будівельного підприємства вимагає застосування кон+

№ п/п Найменування % у витратах 
на матеріали 

% витрат 
кумулятивний 

1 Бетон 30,43 30,43 
2 Метал 29,1 59,53 
3 Бітум 15 74,49 
4 Заповнювачі 11,9 86,4 
5 Рубероїд 5,6 92 
6 Дерево 4,41 96,41 
7 Інші 3,59 100 

Всього 100 - 

Таблиця 2. Структура витрат будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій

Група 
Частка в 
вартості, 

% 

Частка в загальній 
кількості матеріалів, 

% 
А 74,49 5 
В 22,92 20 
С 2,59 75 

Таблиця 3. Проведемо класифікацію
матеріалів

y = 327,9x + 5259,3
R2 = 0,7115

y = -0,0019x6 + 0,1917x5 - 7,512x4 + 138,51x3 - 1183,9x2 + 4087,3x + 3513
R2 = 0,8239
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Рис. 2. Зміна вартості металу (арматури) у 2011—2017 рр.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

тролінгу як комплексу коригування та підвищення

ефективності поточної діяльності. Використання сучас+

ної методологічної бази дозволить найкращим чином

використовувати потенціал контролінгу для забезпе+

чення ефективності діяльності будівельних підпри+

ємств.
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