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структур, на стадии их подготовки и утверждения на основе оптимизации 

целевой функции; 
2) построение гибкой модели бюджетирования на основе типологии 

строительных предприятий согласно матрице БКГ и построения моделей в 

различных установках для разных типов предприятий, входящих в 

интегрированную строительную бизнес-группу; 
3) определение ключевых показателей для каждого типа предприятий, 

на основании фактического исполнения которых рационально проводить 

мониторинг устойчивости деятельности каждого предприятия, входящего в 

состав бизнес-групп. 
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В сучасних умовах господарювання важливу роль займає підвищення 

ефективності діяльності шляхом: інтенсифікації економічного зростання та 

якості діяльності підприємств. Тільки при дотриманні цих умов, можливо, 

одержати необхідні економічні результати. 
Ефективність виробництва, як відомо, з одного боку - це 

співвідношення між фізичними ресурсами (витратами) та фізичним 

продуктом (виріб, послуга), а з іншого - співвідношення між конкретними 

витратами вартості та загальним конкретним вартісним результатом. 
Основним загальним показником ефективності є прибуток 

(прибутковість), яка в сучасних умовах господарювання повинна стати 

способом забезпечення зростання добробуту населення та боротьби з 

інфляцією. 
Сумарний результат підвищення ефективності виробництва 

відображається в збільшенні кількості продукції, поліпшенні її якості, 

зниженні витрат ресурсів, виробництві принципово нової продукції, 

поліпшенні умов праці та ін. 
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Необхідно зазначити, що ефективність різних ланок виробництва не 

може відображатися одним показником, необхідна система взаємопов’язаних 

і взаємопідпорядкованих різних показників, здатних відобразити специфіку 

різних виробництв і його сторін. Система показників економічної 

ефективності виробництва містить у собі як загальні (зростання об’єму 

виробництва продукції в вартісному виразі, собівартість, рентабельність, 

прибуток й ін.), так і індивідуальні показники (трудові, основні фонди, 

матеріальні ресурси). 
Економічна ефективність виробництва на підприємстві визначається 

під впливом дії великої кількості факторів технічного, економічного, 

організаційного та соціального характеру. 
Далі необхідно відмітити, що для різних галузей народного 

господарства, при оцінці ефективності діяльності підприємств можна 

застосувати модель фінансового результату підприємства (див. рис. 1). 

Фінансовий результат діяльності підприємства оцінюється узагальнюючим 

показником: прибуток або збиток. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель формування фінансового результату підприємства 

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
прибуток (+) / збиток (-) 

+ – 

Виручка від реалізації 

товарної продукції 
Матеріальні витрати на 

виробництво продукції 

Виручка від реалізації 

послуг населенню 
Роботи та послуги виробничого 

характеру, виконані підрядними 

підприємствами 

Виручка від реалізації 

послуг невиробничого 

характеру 

Виручка від продукції, робіт та 

послуг обслуговуючих та підсобних 

господарств 

Витрати на оплату праці 

Виручка від продажу зайвих 

матеріальних та інших ресурсів 

Витрати на транспортування 

ресурсів 

Амортизаційні відрахування 

Інші грошові витрати 
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Прибуток або збиток утворюється з виручки від реалізації продукції 

(послуг) за мінусом матеріальних витрат, відрахувань на амортизацію і 

соціальне страхування, інших грошових витрат й витрат на оплату праці. 
На зміну фінансового результату підприємства впливають показники 

ефективності, які можна представити в наступному виді: 
 

);;;( відРПДПСРПППРРПfФРП  , 
де ФРП  - зміна фінансового результату підприємства (у порівнянні з 

рівнем попереднього року); 

      РРП  - зміна рентабельності реалізованої продукції (послуг); 
      ПП  - зміна продуктивності праці; 

      СРП  - зміна собівартості реалізованої продукції; 

      відРПДП  - зміна доходу підприємства від реалізованої продукції. 
Обираючи та приймаючи стратегічну мету та модель виходу 

підприємства з кризового стану необхідно керуватися тим, що вони повинні 

забезпечувати ефективність виробництва. Це обумовлено тим, що 

підвищення ефективності виробництва є основною проблемою 

функціонування в сучасних умовах господарювання та важелем інтенсивного 

підвищення ефективності діяльності підприємства. 
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Основними складовими економічного механізму управління 

екологічним розвитком підприємства виступають: суб’єкт управління, об’єкт 

управління, мета, завдання, групи функцій, принципів, методів, інструментів 

управління. Розглянемо більш детально зазначені елементи. 
Суб’єктами управління екологічним розвитком можуть виступати як 

державні органи влади, так і керівництво підприємства усіх рівнів в 

залежності від поставлених цілей та завдань екологічного розвитку. 


