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Стастистика ЗПі = f(t)
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Рис. 3.25. Послідовність проектних процедур управління витратами виробничих процесів.
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Витратна нормаль
домінуючої функції
процесу ПРВ

Домінуюча
функція
процесу ПРВ

Рис. 3.26. Функціональна декомпозиція витрат процесу ПРВ, визначення домінуючих функцій.
З функціональної декомпозиції витрат процесу ПРВ видно, що саме функція «забезпечення технічної
експлуатації мереж і споруд» є домінуючою по витратах процесу ПРВ. Витратна нормаль вказаної
функції значно перевищена у вересні, тобто саме вересневі витрати цієї функції визначили дорожчання і
процесу ПРВ і всього виробничого комплексу водопостачання ВКВП.
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Динаміка витрат «лідера витрат»
домінуючої функції процесу

«Витратна нормаль»
«лідера витрат»
домінуючої функції

«Витратний лідер та
нормаль» домінуючої
функції процеса ПРВ

ДВП №1

Цех транспорту

ДВП №2

ДВП №3

ДВП №4

ДВП №5

Рис. 3.27. Організаційна декомпозиція витрат процесу ПРВ по домінуючій функції (забезпечення тех.
експлуатації водопровідних мереж і споруд), визначення лідера витрат

З організаційної декомпозиції витрат процесу ПРВ по домінуючій функції видно, що зі всього складу
ДВП №4
орг. елементів, зайнятих у виконанні вказаної функції, саме ділянка Ялтинського
водопроводу є
«лідером витрат», який значно перевищив свою витратну нормаль витрат у вересні місяці, що привело
до дорожчання вказаної функції, процесу ПРВ і виробничого комплексу водопостачання ПКВП.
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Рис. 3.28.Функціональна декомпозиція витрат процесу комплексі водовідведення, визначення
домінуючих функцій.
Функціональна декомпозиція витрат елементарного процесу Водовідведення (ВВ) дозволяє встановити
домінуючу по витратах функцію, що визначає і величину процессних витрат, і їх характер. З малюнків
видно, що саме «забезпечення технічної експлуатації к/мереж» є функцією, що визначає витрати
процесу, в цілому, і у вересні місяці, зокрема.
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«Витратна нормаль»
«лідера витрат» домінуючої
функції

«Витратний лідер» домінуючої
функції процесу ПРВ

Рис 3.29. Організаційна декомпозиція витрат процесу водовідведення по домінуючій функції
Рис. 3.30. Структура
витраттехнічної
«витратного
лідера» к/сетей)
домінуючої
функції (забезпечення
технічної
(забезпечення
експлуатації
определение
«лідера витрат».

експлуатації к/сетей) процесу водовідведення по статтях виробничих витрат.
Дослідження витрат орг.елементов виконавців функції «забезпечення технічної експлуатації к/сетей»
показує,
що «витратного
орг. елементом
«лідером
витрат»
по№виконання
вказаної
є ділянка
Ялтинської
Оцінка
витрат
лідера»
- ділянки
Ялтинська
каналізації
прифункції
виконанні
домінуючої
за
ДВВ
4
каналізації,
витрати
якої
при
виконанні
домінуючої
функції
процесу
водовідведення,
значно
витратами функції процесу Водовідведення по статтях виробничих витрат показує, що виробничі
перевищили витратну нормаль у вересні місяці

витрати вересня не перевищують середньостатистичних значень і не визначають зростання витрат
відповідного орг. елементу, функції, процесу і виробничого комплексу.
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Рис.3.31. Структура витрат «витратного лідера» домінуючої функції (забезпечення технічної
експлуатації к/сетей) процесу
ДВВ №4 водовідведення по статтях невиробничих витрат
ДВВ№4
Оцінка витрат ділянки Ялтинська
(каналізація ) при виконання функції «забезпечення тех. експлуатації
к/сетей» процесу водовідведення по статтях невиробничих витрат показує, що невиробничі витрати
вересня значно перевищують статистичні значення, що склалися середньо. Невиробничі витрати, які
ДВВ № 4
привели до зростання витрат на функцію «забезпечення тех. експлуатації к/сетей» ділянкою Ялтинська
(каналізація) по процесу водовідведення, пояснюється списанням у вересні сумнівних та безнадійних
боргів
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У підсумку практичний результат ФСМ полягає в можливості проводити:
1. Аналіз складу ОЕ - учасників процесів і витрат на їх утримання.
2. Аналіз

вартості

процесів

в

будь-якої

організаційно

і

технічно

обґрунтованої декомпозиції
3. Аналіз собівартості послуг по процесах основного виробництва і збуту
(процесної собівартості послуг)
4. Аналіз складу і вартості функцій досліджуваних орг. елементів і процесів
5. Корекцію ресурсозабезпечення процесів виробництва
6. Корекцію форми обліку і контролю витрат
7. Корекцію функціонального навантаження орг. елемента і окремого
співробітника
8. Корекцію організаційної структури підприємства
9. Корекцію чисельності персоналу
10. Корекцію умов праці і персонального навантаження
11. Корекцію організаційно-розпорядчої документації.
Зазначена

схема

демонструє

можливий

характер

організаційних

і

економічних результатів ФСМ, які дозволяють значно поліпшити інформаційне
оснащення

сфери

управління

підприємством.

Забезпечується

можливість

отримання даних про витрати підприємства у зв'язку з реалізацією процесних
функцій орг. елементами орг. структури підприємства і реалізації цих же функцій в
умовах розподілу виконавчих ролей всередині кожного підрозділу. Іншими
словами стає доступним оперативний облік і контроль вартості процессной функції
у виконанні орг. елемента і штатної одиниці його персоналу.
При цьому виникають додаткові можливості:
- оптимізації складу і характеру розподілу характеру процесних функцій між
орг. елементами - виконавцями
- оптимізації складу і характеру розподілу процесних функцій між
персоналом орг. елементів
- будь-яка з можливих оптимізацій отримує економічну мотивацію, що
спирається на дані ФСМ.
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3.4.

Імітаційне моделювання економічних результатів діяльності

Завдання імітаційного моделювання результатів виробничої діяльності
вирішується окремо для виробничого комплексу водопостачання і водовідведення
(ПК ВП і ПК ВВ). Зазначені завдання реалізуються як схема внесення можливих
змін в економічні результати діяльності підприємства при регулюванні ресурсного
потенціалу підприємства. Сенсом ведення імітаційного моделювання є розрахунок
значень, пов'язаних між собою економічних параметрів діяльності виробничих
комплексів

підприємства.

Такий

розрахунок,

проведений

з

доцільною

періодичністю, дозволяє:
• Визначати необхідні значення окремих економічних параметрів, які повинні
бути витримані, для забезпечення об'єктивно необхідних результатів.
• Задавати ймовірні значення окремих економічних параметрів, отримуючи
уявлення про можливу зміну характеру результатів діяльності.
Витрати виробничих комплексів в ході моделювання структуруються по
окремим виробничим процесам, що підвищує адресний облік і координацію витрат
з виробництвом.
Зазначене моделювання ведеться зі зміною значень величини доданків
формул, що відображають математичну залежність економічних параметрів
діяльності, у т. ч. обсягів виробництва, відпускних цін, обсягів реалізації, обсягів
витрат окремих процесів, що становлять у сумі витрати виробничих комплексів
водопостачання та водовідведення. Завдяки впровадженню функціональновартісного

моніторингу

відкривається

доступ

до

та

створення

використання

інформаційно-аналітичної
великих

масивів

системи

оперативних

і

статистичних даних, як для оцінки поточної економічної ситуації, так і для
формування уявлень щодо ймовірних змін діяльності, що дозволяє вирішувати
наступний склад завдань:
1. Прямі завдання, присвячені питанню - який дохід слід очікувати при:
• Прогнозуванні відповідних обсягів реалізації за категоріями споживачів;
• Прогнозуванні змін відповідних тарифів і норм обслуговування;
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• Забезпеченні відповідних витрат процесів основного виробничого циклу і збуту;
• Заданих витратах на утримання організаційних елементів сфери управління і
об'єктів основного і допоміжного виробництва;
• Заданих витратах на реалізацію процесних функцій ;
• Налаштуванні відповідних балансів відпустки води споживачам ;
1. Зворотні задачі, присвячені питанням:
• Якими повинні бути значення витрат?
• Який мінімальний обсяг реалізації, в т. ч. за категоріями необхідний, для того,
щоб досягти заданого рівня доходу при збільшенні (зниженні) витрат по процесах
основного виробничого циклу?
• Які витрати процесів слід оптимізувати для досягнення заданого доходу при
фіксованому (заданому) обсязі реалізації?
• Яким повинен бути дохід для покриття витрат при різних обсягах виробництва і
ймовірних значеннях витрат?
• Які зміни доходу слід очікувати при скороченні комерційних втрат (вибірково за
видами втрат)?
• Яким повинні бути значення тарифів при різних комбінаціях обсягів
виробництва, реалізації, витрат, для досягнення необхідного рівня прибутковості?
• Який баланс постійних і змінних витрат є доцільним? Змінами яких процесних
витрат слід оперувати в критичних обставинах?
Метою

моделювання

економічних

результатів

діяльності

(надалі

-

моделювання) є створення адекватної обраним параметрам моделі можливих
економічних результатів діяльності підприємства за видами послуг (рис. 3.32;3.33).
Параметрами моделювання виступають:
• витрати процесів основного виробництва і збуту, витрати на
реалізацію процесних функцій;
• витрати по елементах організаційної структури;
структура витрат за видами;
• доходи;
• тарифи за категоріями споживачів;
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При вирішенні прямої задачі пошуковим значенням виступає прибутковість.
Використовується можливість коригування існуючих (базових) значень витрат,
реалізації і тарифів. Здійснюється коригування як однієї змінної, так і різних,
визначених

користувачем,

комбінацій.

При

вирішенні

зворотньої

задачі

прибутковість виступає одним з параметрів моделювання, а шукане визначає
користувач. Це може бути –обсяг реалізації, тариф або витрати.
Першим кроком моделювання для прямої і зворотної задач є створення
нульових (базових) моделей параметрів економічних результатів діяльності.
Нульові моделі розраховуються на основі фактичних первинних даних витрат і
доходів підприємства. За період вибирається рік, квартал, місяць. На рисунку 3.34
наведено алгоритм моделювання параметрів економічних результатів діяльності
(пряма задача) при постійних значеннях тарифів і реалізації та зміні значень
витрат. Передбачений в алгоритмі вибір типу корекції параметрів, необхідних для
однозначності, вводяться в систему даних. Як правило, використовується один з
наступних типів: відсоткове або абсолютне зменшення (збільшення) базової
величини. Розрахунок моделі, таким чином, проводиться шляхом створення нових
параметрів економічної діяльності підприємства на базі перерахунку їх значень по
обраному типу коригувань і введеним користувачем даних.
Визначення та оцінка комерційних втрат.
До числа комерційних втрат (упущеної комерційної вигоди) водоканалів
пропонуємо відносити:
1. Найбільш характерні, що піддаються визначенню факти недоцільного
використання і втрат (сплачених) ресурсів в т.ч. інтегрованих в послугу.
2. Втрати від нееффективних продаж, які з’являються в результаті:
- використування несправедливих відпускних цін (тарифів) на послуги;
- знижения встановленных тарифів в результаті введения льгот на продаж;
- виникання несвоєчасних платежів (дебіторскої заборгованості);
- виникання втрати боргових обов’язків (дебіторскої заборгованості,
яка вийшла за термін позовної давності).
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іншим споживачам
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Рис. 3.32. Характер і напрямок внесення можливих змін у значення виробничих і комерційних витратних категорій
і їх вплив на розмір нарахованого доходу у виробничому комплексі водопостачання.
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Можливо задавати значення витрат на утриманнят окремого орг.елемента - ОЕі по статтях витрат СВі
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Рис. 3.33. Характер і напрямки внесення можливих змін в значення виробничих і комерційних витратних категорій
і їх вплив на розмір нарахованого доходу у виробничому комплексі водовідведення
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3. Втрати в результаті зниження обсягів виробництва і реалізації.
4. Втрати в результаті зростання цін на ресурси - матеріальні,
енергетичні, трудові (зростання min рівня заробітної плати), що призводять до
об'єктивного зростання собівартості.
Зазначені категорії втрат можна розділити на:
керовані (1; 2), які піддаються визначенню (обліку), контролю і
адресного управлінського впливу;
некеровані (3, 4), які піддаються визначенню, але не корегуються.
Комерційними втратами, над якими можливо встановити контроль, за
результатами моніторингу, який здійснює аналітичний сектор, є:
- наднормативні втрати води (не реалізованою як послуга водопостачання
та водовідведення);
- неадекватні тарифи на послуги (тарифи, значення яких не покривають
собівартості послуг);
- зниження тарифу населенню в результаті прийняття пільг і субсидій (і їх
несвоєчасною компенсації);
- несвоєчасні платежі (дебіторська заборгованість різного характеру);
- втрата (списання) боргових зобов'язань ДЗ за терміном давності;
- втрати від несвоєчасно погашення кредиторської заборгованості (пені та
ін. витрати у т.ч. судові);
- втрати в ході неефективної поточної діяльності і управлінських
прорахунків (штрафи, позови та іншічинники).
При формалізованому підході до обліку факторів комерційних упущень
можна в кількісному виразі описати величину втрат доходу від реалізації послуг
водопостачання і водовідведення, що запишемо наступними формулами:
ВП
К вВП ( ВНТ серзв
.

ВВ
К вВВ ( ВНТ серзв
..

де:

ВЗТ НВП

ВЗТ НВВ

ВП
ВНОПДЗ

ВВ
ВНО ПДЗ

ВП
ВАН ДЗ

ВВ
ВАН ДЗ

ВП
ВСПД ДЗ

ВВ
ВСПД ДЗ

ННВВ ВП

ВОР ВВ

ВП
ВНП КЗ

ВВ
ВНП КЗ

ВП
ВУП ШС
)

ВВ
ВУП ШС
) (2)
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К вВП і К вВВ - комерційні втрати в системі водопостачання та водовідведення;
ВП
ВНТ серзв
. ; ВНТ

ВВ
серзв.

-

втрати

від

неадекватності

середньозважених

тарифів

собівартості послуг водопостачання та водовідведення (ПВП и ПВВ);
ВЗТ НВП ; ВЗТ НВВ

втрати від зниження тарифів на ПВП і ПВВ населенню за рахунок

введення пільг і субсидій;
втрати від різниці нарахувань та оплати (поточна дебіторська

ВП
ВВ
ВНО ПДЗ
; ВНО ПДЗ

заборгованість від реалізації ПВП и ПВВ;
втрати

ВП
ВВ
ВАН ДЗ
; ВАН ДЗ

від

акумуляції

неплатежів

тобто

дебіторської

заборгованості (у т.ч. сумнівнї у віці від 1 до 3-х років);
втрати платежів за межами строку позовної давності;

ВП
ВВ
ВСПД ДЗ
; ВСПД ДЗ

наднормативні втрати води при реалізації ПВП і втрати обсягів

ННВВ ВП ; ВОР ВВ

реалізації стоків (ПВВ) в результаті наднормативних втрат води;
ВП
ВВ
ВНП КЗ
; ВНП КЗ

втрати від несвоєчасного погашення платежів кредиторської

заборгованості;
ВП
ВВ
ВУП ШС
; ВУП ШС

втрати від управлінських прорахунків в результаті штрафів і

санкцій в ході виробничо-господарської діяльності;
Д - коефіцієнт дисконтування (дисконтна ставка рефінансування).

Чисельний розрахунок комерційних втрат, за даними формулами та
підсумками 2017 року для КП «Харківводоканал», дає можливість оцінити їх
суму, а також виділити складову незворотних втрат (яка включає втрати від
неадекватності тарифів, наднормативних втрат води і витоків, дебіторській
заборгованості за межами терміну позовної давності, управлінські прорахунки,
(якщо вони мали місце в період розгляду), і втрат, які перебувають у динаміці
змін (поточна ДЗ віком 1-3 роки, втрати від зниження тарифів за рахунок
соціальних пільг, субсидій, різниці нарахувань):

К вВП

304 ,1 9,4 53,3 89,7 105,5 317 ,6 12,1 4,2

К вВВ

53,2

7 ,3 17 ,7

0 96 ,6

896 млн.грн.

64,2 131,1 6,3 2,2

361 млн.грн.
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Розрахунки за даними формулами і отримані результати в табличній та
графічній формі проведені для обраних до аналізу періодів дають можливість
оцінювати динаміку комерційних втрат. На рис.3.34. та 3.35. наведена графічна
інтерпретація динаміки комерційних втрат при наданні послуг водопостачання
та водовідведення за 2015-17рр.
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Рис.3.34. Динаміка комерційних втрат по послузі водопостачання
Сенс

розрахунку

ресурсозбереження
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наведених
підприємстві

періодичністю його проведення, для

формул

для

управління

обумовлюється

процесом

регулярністю

і

виявлення поточних змін ресурсного

потенціалу та пріоритетних заходів управлінського впливу на зв'язок ресурсів з
кінцевими результатами діяльності підприємств при дотриманні критеріїв
господарської прибутковості і організаційно-технологічній надійності.
Практична цінність проведення розрахунків комерційних втрат при
наданні послуг для аналізу їх ефективності полягає в можливості дослідження
природи, характеру і динаміки змін цих втрат. Реалізація таких досліджень
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(аналізу) вимагає в свою чергу впровадження сучасного механізму обліку та
обробки даних.
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Рис.3.35. Динаміка комерційних втрат по послузі водовідведення
Введення системного контролю та обліку величин окремих факторів
комерційних

упущень

забезпечує

умови

для

проведення

предметного

управлінського аналізу і формує передумову для організації та проведення
своєчасного управлінського впливу щодо скорочення втрат доходу від реалізації
послуг. Реалізація завдання моніторингу та експертизи комерційних втрат
набуває особливого змісту і цінність, якщо вона вирішується в комплексі завдань
з оцінки ефективності використання ресурсів при реалізації кожної з послуг і
аналізу результатів діяльності підприємства в цілому.
Характер візуалізації показників наведено в додатках Б-Е.
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Оцінка втрат у результаті утворення дебіторської заборгованості (ДЗ) і
кредитної компенсації дефіциту оборотних коштів..
Контроль і оцінка факторів впливу на величину оборотних активів ОБАКТ (зниження обсягів реалізації, неадекватних тарифів на послуги,
зростання собівартості послуг, зниження оплат, зміни форми обліку наданих
послуг), а тобто і на формування оборотних коштів, здійснюється у відпровідних
розділах-напрямках моніторингу ресурсозбереження про які йшлося в роботі.
Для прикладу наведемо ще ілюстрацію впливу на комерційні втрати
нестатка доходу у звязку з неадекватністю тарифів на послуги рис.3.36 і загальні
показники діяльності рис.3.37.
За аналізований період обсяг оплати послуг водопостачання ніколи не
перевищував витрат операційної діяльності, а у 4 кв. 2016 р. відрив витрат від

тис.грн.

оплат становив 304 млн.грн. або 62%.
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Рис. 3.36. Нестача доходу під впливом неадекватних тарифів і зниженням
реалізації послуг
Інтенсивне зростання ДЗ і КЗ за послуги повністю виключає можливість
появи вільних оборотних коштів. А з 1кв. 2016р. після переходу КЗ в фазу
випереджаючого зростання над ДЗ зникла (навіть за умови 100% погашення ДЗ)
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можливість підприємства впоратися з фінансово-економічними проблемами
власними силами.
За даний період обсѐг
900оплати
000 послуг водопостачаннѐ не перевищував витрат операційної діѐльності, а в
4кв.2016 відрив витрат від оплат складав 304 млн.грн. або 62%. Інтенсивне зростаннѐ ДЗ і КЗ за послуги
повністя виклячало можливість поѐви вільних оборотних коштів. А з 1кв. 2016р. післѐ переходу КЗ у фазу
випереджаячого зростаннѐ
800 000 над ДЗ зникла навіть сумнівна (за умови 100% погашеннѐ ДЗ) можливість
підприюмства забезпечити необхідний рівень фінансово-економічної стійкості.
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Рис. 3.37. Динаміка фінансових показників водопостачання в 2014-2017 рр.
Практика періодичного сфокусованого контролю ресурсозбереження за
цільовими

напрямками

має

включати

постановочні

завдання,

які

кореспондуються з цілями що поставлені перед контролінгом і доведені в
моніторингу ресурсосбереження, головні її тенденції викладені в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Пропозиції щодо заходів контролю ресурсозбереження
Ключові напрямки стратегії
Заходи оцінки і забезпечення
Проблема ресурсоємності виробництва і надання послуг
Аналіз ресурсоспоживання виробничих
1. Оптимізація ресурсоємності послуг
комплексів і підрозділів
2. Підвищення енергоефективності

Оцінка впливу реалізованих програм
ресурсозбереження на ресурсомісткість
послуг
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3. Підвищення корисного навантаження
потужностей

Розвиток функцій аналізувиробничих
характеристик обладнання та інжинірінгового
механізму проведення модернізації

4.Системна методологія зниження втрат

Структурізація виробничих та комерційних
втрат і моделювання шляхів їх скорочення за
видами послуг

Аналіз, оцінка, проектування
5. Розбудова нової тарифної політики на
принципах узгодження інтересів
6.Укріплення позицій маркетингу споживчого
ринку

Оцінка впливу неадекватних тарифів послуг
ВС і ВО на втрати корпоративних ресурсів
Аналіз структурних і якісних змін
споживчого ринку і характеру їх впливу на
стан корпоративних ресурсів
Реструктуризація дебіторської заборгованості,
як індикатора підвищення платоспроможності
абонентів і втрати ресурсів підприємства

7. Прогнозування платіжної активності
(платоспроможності) абонентів
8. Перебудова організаційно-економічного
механізму оперативного управління

Аналіз чинників,що знижують ефективність
організації управління процесами діяльності
Оцінка ефективності діючих схем ВС і ВО в
9. Стратегія технологічного розвитку
сучасних умовах та розвиток АСУ ТП
Розробка і впровадження заходів
10. Стратегія розвитку виробничої
ресурсозбереження на обєктах виробничої
інфраструктури
інфраструктури
Виявлення можливостей, які упускаються
Аналіз потенціалу розвитку
11. Моніторінг факторів розвитку потенціалу ресурсозбереження в інституційній,
ресурсозбереження підприємства
організаційно-управлінської, виробничогосподарської сферах
Демонополізація, інституційні зміни,робота зі
12. Покращення інвестиційного клімату ВКГ
стейкхолдерами

Як слідує з даних табл.3.1., розробка прктичного інструментарію та
пропозиції

щодо

створення

на

підприємствах

ВКГ

сучасної

системи

ресурсозбереження виконує завдання поєднання стратегічних напрямків з
інструментарієм їх реального забезпечення. Пропонується розширити спектр
аналітичної роботи не тільки щодо більш досконалої і достовірної оцінки свого
потенціалу та загроз зовнішнього середовища, а і в частині використання
наявних інноваційних розробок у галузі та і в формуванні портфеля із власних
науковопрактичних напрацювань. Цей багаж має бути закладений в два інші
етапи збезпечення стратегії розвитку підприємств: проектний і реалізаційний.
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В пріоритети реалізаційної діяльності в сфері ресурсозбереження
пропонуємо включити інструментарій моделювання, у т.ч. імітаційного, та
інжинірингу, а в пріоритети проблемної сфери включити: тарифну політику,
технологічне переоснащення та формування сучасної системи управління на
принципах подальшого розвитку інформатизації і введення інстітуціональних
змін.
Висновки до розділу 3
Науково-практична

результативність

проведеного

дослідження

представлена рекомендаціями і обґрунтованими рішеннями щодо розбудови
нової моделі управління ресурсозбереженням на підприємства ВКГ. З
запропонованого інструментарію першорядне значення мають інжиніринг і
контролінг, який ми доповнюємо положеннями і технологіями процесного
управління.
Визначено, що інжинірингова розробка моделі ресурсозбереження на
підприємстві у варіанті процесної технології потребує паралельної розробки
організаційно-методичного забезпечення впровадження таких інновацій.
Запропонована модель, де цілі, задачі та результати представлені
моніторингом параметрів діяльності і розвитку КП «Харківводоканал», а в
систему

результатів

енергоефективності,

включені:

зменшення

скорочення

впливу

втрат,

зовнішнього

підвищення

управління

та

антропогенного навантаження на якість послуг. Для цілей практичного
використання розроблені і апробовані в режимі розрахунків і виведенні
результативної інформації у формі графічного матеріалу алгоритми рішення
більше 60 різних задач аналізу - що і складає основу процесного моніторингу
серед них задачі: зміни прибутковості активів, оцінка факторів впливу
напривабливість сукупних активів, алгоритм вирішення завдань організаційноуправлінського проектування.
Запропоновані і описані як оргтехнологія умови і порядок впровадження
контролінгу, де виділено оргструктуру служби і різновиди інформації
(облікового характеру, взаємодії між структурами управління).
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Визначені і сформулювані основні функції топ-менеджера (заступника
директора по економічним відносинам) щодо управління системою контролінгу.
Запропоновано методично-інструктивний матеріал, що розкриває функції
контролінгу (винесено в додатки).
Практичне значення має «моніторинг синхронізованих порівняльних і
розрахункових

фінансово-економічних

показників

потенціалу

ресурсозбереження» (за видами послуг). Наглядно на графіках представлено
динаміку собівартості та тарифів, з чого слідує, що між цими величинами
відхилення досить незначні; динаміка заборгованості та тарифів, що теж в
рамках синхронності; динаміка доходу в розрахунку на одного робітника,
динаміка витрат (за видами витрат) в розрізі окремих підприємств. Стабільний
характер змін відбитий на графіках динаміки операційних витрат і витрат на
електроенергію, динаміка прямих витрат учасників процесу збуту.
В дослідженні проаналізована діяльність юридичної служби в сфері
проведення претензійно-позовних заходів і показує результати щодо стягнення
заборгованості зі споживачів і реструктуризації боргових зобов’язань. Робота
структурована щодо груп боржників, розміру і строку заборгованості.
Результати показують, що робота дає реальний ефект, а споживачі
підвищують рівень своєї відповідальності.
Окремі напрямки роботи контролінгової системи мають суттєве значення
як аналітична інформація, але цього недостатньо для управління процесом
ресурсозбереження. Тому в процесі розробки рекомендацій запропоновано
інтегровану технологію, а саме принципову модель проведення функціональновартісного

моніторингу.

Визначені

алгоритми

проектних

процедур,

декомпозиція витрат за стадіями процесу подачі і розподілу води, домінуючі
функції витрат ресурсів, структура витрат.
У підсумку загальний практичний результат функціонально-вартісного
моніторингу (ФВМ) зводиться до аналізу витрат і собівартості в розрізі
структурних елементів організаційної системи та прийняття коригуючих рішень
з питань самого процесу ресурсозбереження, форм обліку та контролю витрат,
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навантаження елементів оргструктури, чисельності персоналу, умов праці,
організаційно-розпорядчої документації.
Результати ФВМ використовуються для рішення завдань економічної
мотивації персоналу, що приймає участь в ресурсозбереженні.
Розроблені моделі зв’язку досліджуваних параметрів з технологією
внесення змін. Інтегрований економічний результат імітаційного моделювання варіанти динаміки прибутковості при коригуванні витрат, обсягів виробництва,
економії ресурсів, зміни тарифів.
Приведені формули, що складають інтегровану суму комерційних упущень
(втрат) на неплатежах, субсидіях, боргах, а також допущених управлінських
прорахунках.
Таким чином, у проведенням дослідженні кінцевий і реальний вихід до
кращого стану КП «Харківводоканал» більш логічно пов'язаний не з програмами
технічної

модернізації

(що,

без

сумніву,

є

актуальним,

важливим

і

результативним), а з механізмами і технологіями організаційно-економічної
роботи і перебудови управління, що і було поставлено в центр наукового
розв’язування проблем ресурсозбереження.
ВИСНОВКИ
В останні десятиліття вектор економічних досліджень все більш
зміщується в тематику ресурсозбереження, що повязано з такими причинами
як високий рівень енергозалежності України від імпортних поставок,
надлишкова витратність практично всіх

видів ресурсів у порівнянні з

передовими Європейськими країнами, брак власних фінансових коштів для
здійснення інвестицій в ресурсозбереження, недосконалістть норм і механізмів
економічного управління розвитком територій та галузевих комплексів.
Ресурсозбереження в даний час стало і ключовою проблемою національної
системи житлово-комунального господарства України, яке має чітко виражену
регіональну специфіку. В проведеному дослідженні, на матеріалах підприємств
водопровідно-каналізаційного

господарства,

здійснено

теоретичне

узагальнення, розроблено методичні підходи та практичні рекомендації щодо
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формування інноваційних механізмів управління ресурсозбереженням

на

підприємствах ВКГ. У ході дослідження отримано такі теоретичні та практичні
результати:
1.

В

теоретико-методичному

плані

розкрито

складові

ресурсозбереження, систематизовано витрати та втрати ресурсів, визначено
фактори впливу на споживання ресурсів та їх ефективне використання. В групі
проаналізованих факторів особливо виділені фактор інноваційної політики та
фактор

людського

розвитку.

Доведено,

що

основні

негаразди

в

ресурсозбереженні на підприємствах ВКГ криються в механізму управління
ресурсами, та в низькій якості методичного та інформаційного забезпечення.
2.

Розроблена і доведена до методичного рівня концепція розбудови на

підприємствах

ВКГ

сучасної

процесно

функціональної

-

моделі

ресурсозбереження, в якій ключовими елементами запропоновано: розвиток
управлінського обліку, виділення аналітичної функції ресурсозбереження в
самостійний блок системи управління, перебудова практики виконання окремих
заходів на програмно-проектний механізм. Запропонована концепція процесного
підходу поєднує два механізми, фінансово-економічний в основі якого
функціонально-вартісний аналіз, та організаційно-інформаційний, в основі якого
моделювання функціонального навантаження і зв’язків між підрозділами

та

моніторингове забезпечення інформаційної підготовки управлінських рішень.
3.

Визначено складові потенціалу підприємств ВКГ, які обґрунтовані

аналітикою фінансового стану підприємства та динамікою його технікоекономічних показників. Потенціал підприємства представлено як комплексну
багатопрофільну систему, в яку окрім виробничо-технічної бази та фінансового
забезпечення, входить тарифна політика, модернізаційні (інвестиційні) ресурси,
людський капітал та власне «потенціал системи управління». Доведено, що на
результативність

ресурсозбереження

домінуючий

вплив

здійснюють

організаційний механізм та якісна інформаційно-аналітична база.
4.
сучасного

Обґрунтовані основні тенденції і характеристики використання
інноваційного

інструментарію

в

процесі

управління
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ресурсозбереженням. Доведено, що епізодичні заходи і розробки мають бути
замінені на інтегровану модель, що забезпечує формування стратегії розвитку
підприємства. Запропоновано механізм контролінгу з блоками інноваційного
проектування,

інформаційного

забезпечення

і

аналітичної

функції

ресурсозбереження. В дослідженні розроблені, і представлені різновиди схем,
графіків, демонстраційних табло, логіко-структурних моделей та іншого
наглядного матеріалу, для використання керівництвом підприємства.
5.

У

роботі

розглянуто

проблему

інформаційного

забезпечення

управлінської діяльності в сфері ресурсозбереження. Систематизовано основні
показники, що входять в систему моніторингу і використовуються в технології
контролінгу.

Для

реалізації

технології

моніторингу

стану

ресурсів

та

забезпечення розвитку аналітичних можливостей управлінського обліку і
контролінгу створена інформаційно-аналітична база

у вигляді електронних

таблиць і файлів з графічними матеріалами які відтворюють результати
фінансово-економічного, функціонально-вартісного, виробничо-господарського
аналізів. База включає статистичні, розрахункові, відносні, питомі фінансовоекономічні показники стану ресурсів та ефективності їх використання по місцях
виникнення витрат у т.ч. виробничих комплексах, підрозділах, процесах по
елементах та видах витрат у натуральному і грошовому вимірі.
Крім цього база дозволяє досліджувати стан активів і поточних забовязань
по їх елементах, контролювати формування показників прибутковості сукупних
активів, визначати ефективність окремих процесів і робіт з боку доцільності і
раціональності ресурсовживання. Інформаційна глибина бази по окремим даним
сягає б5 років, періодичність оновлення щоквартальна.
Інформаційний масив бази структуровано по тематичних розділах аналізу,
які для зручності користувача можливо представляти у вигляді відповідних
кнопок віртуальної «приборної дошки» управління ресурсами, макет якої
запропоновано в практичній частині роботи.
6.

Розроблена і апробована на практиці модель процесного управління

ресурсозбереженням.

Модель

об’єднує

інжиніринговий

інструментарій,
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функціонально-вартісний аналіз, управлінський облік і моніторингову систему
супроводу процесу ресурсозбереження. Реалізація запропонованих розробок
потребує організаційного моделювання процесів, їх декомпозиції на окремі
операції, перегляду характеру взаємодій між учасниками.
Впровадження процесного управління окремими процесами забезпечує
наступні позитивні зміни в організації управління ресурсозбереженням:
-

Чіткий формалізований розподіл функцій і відповідальності між службами

(безпосередніми виконавцями процесних робіт,

штабними підрозділами)

зменшує ризик негативного впливу людського фактору на раціональність витрат
ресурсів;
-

Введення в штат « процесного управляючого» і озброєння його методом і

алгоритмом обліку собівартості процесу дають змогу забезпечити економічну
мотивованість керування роботами процесу підвищити контрольованість
ефективності ресурсозбереження;
-

Розробка організаційного проекту впровадження локального процесного

управління органічно поєднує існуючу систему управління підприємства і нову
форму обліку і управління, що безумовно слугує на користь розвитку ідеології
ресурсозбереження і культури управління підприємства в цілому.
7.

Доведено, що в КП «Харківводоканал» є достатній рівень знанієвої

підготовки та досвіду для впровадження нового управлінського інструментарію
в процесі трансформації діючої системи ресурсозбереження в нову модель, що
поєднує концепцію ресурсозбереження зі стратегією реформ і розвитку
підприємства в цілому.
Визначено, що завдання виходу КП «Харківводоканал» на нормативний
рівень прибутковості і надійності не обмежується науково-обґрунтованою
тарифною політикою, а потребує інших кардинальних заходів, серед яких
інституційні зміни, модернізаційні, інжинірингові заходи, опора на людський і, в
першу чергу, інтелектуальний капітал і перебудова системи управління
ресурсозбереженням.
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