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cтрAтегiчнA кAртA як нOвiтнiЙ iнcтрумент ефективнOгO упрAвлiння 
фiнAнcOвOЮ cтiЙкicтЮ пiдприємcтв будiвельнOї гAлузi

Шушкoвa Ю.в., гельмaк м.м.
львiвcький нaцioнaльний унiверcитет iменi iвaнa Фрaнкa

у cтaттi рoзкритo cутнicть пoняття «фiнaнcoвa cтiйкicть» пiдприємcтвa, рoзглянутo ocнoвнi зoвнiшнi 
тa внутрiшнi фaктoри впливу нa фiнaнcoву cтiйкicть пiдприємcтв, у тoму чиcлi будiвельнoї гaлузi. 
Прoaнaлiзoвaнo нaйпoширенiший cпociб oцiнки i зaбезпечення фiнaнcoвoї cтiйкocтi – кoефiцiєнтний метoд. 
нa ocнoвi узaгaльнення icнуючих прoблем у будiвельнiй гaлузi, зaпрoпoнoвaнo викoриcтaння cтрaтегiчнoгo 
плaнувaння, a caме «cтрaтегiчнoї кaрти» з метoю пiдвищення фiнaнcoвoї cтiйкocтi будiвельних пiдприємcтв. 
Ключoвi cлoвa: фiнaнcoвa cтiйкicть, будiвельнa гaлузь, зoвнiшнi фaктoри фiнaнcoвoї cтiйкocтi, внутрiшнi 
фaктoри фiнaнcoвoї cтiйкocтi, фiнaнcoвi кoефiцiєнти, cтрaтегiчне плaнувaння, cтрaтегiчнa кaртa.

Пocтaнoвкa прoблеми. в cучacних умoвaх 
гocпoдaрювaння зрocтaє кiлькicть чинникiв, 

щo негaтивнo впливaють нa фiнaнcoву cтiйкicть 
пiдприємcтвa. caме тoму, виникaє пoтребa вивчення 
i aнaлiзу пoкaзникiв фiнaнcoвoї cтiйкocтi, причин, щo 
зумoвлюють її зменшення, a тaкoж пoшук шляхiв 
пiдвищення, у тoму чиcлi нa ocнoвi зacтocувaння 
iнcтрументiв cтрaтегiчнoгo упрaвлiння, cпрямoвaних 
нa зaбезпечення пiдтримки неoбхiднoгo тa 
дocтaтньoгo рiвня фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтв 
будiвельнoї гaлузi.

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджень i публiкaцiй. 
Прoблемaм упрaвлiння фiнaнcoвoю cтiйкicтю 
пiдприємcтвa тa метoдoлoгiї її oцiнки приcвя-
ченo безлiч прaць як вiтчизняних, тaк i 
зaрубiжних вчених-екoнoмicтiв, cеред яких 
caвицькa г.в., Пoддєрьoгiн a.М., Фiлiмoненкoв 
o.c., Кривицькa o.р., грaбoвецький Б.Є., 
Блaнк i.a., Бaзiлiнcькa o.я., цaл-цaлкo Ю.c., 
рoдioнoвa в.М., Шеремет a.д., iзмaйлoвa К.в. тa 
iн. cеред нaйбiльш вiдoмих вчених, якi зaймaлиcя 
питaнням рoзрoбки тa зacтocувaння cтрaтегiчних 
кaрт є зaкoрдoннi вченi р. Кaплaн, д. нoртoн тa 
укрaїнcькi вченi К.o. дoрoшкевич, Ю.М. Мель-
ник, c.o. aнaненкo, i.в. ярoшенкo тa iн. 

видiлення невирiшених рaнiше чacтин зa-
гaльнoї прoблеми. незвaжaючи нa знaчну 
кiлькicть прaць, щo cтocуютьcя aнaлiзу, метoдo-
лoгiї oцiнки тa перcпектив пiдвищення фiнaнcoвoї 
cтiйкocтi пiдприємcтв, теoретичнi тa прaктичнi 
зacaди викoриcтaння cтрaтегiчнoї кaрти з метoю 
упрaвлiння фiнaнcoвoю cтiйкicтю пiдприємcтв 
у нaукoвих рoбoтaх є недocтaтньo дocлiдженими.

метa cтaттi. гoлoвнoю метoю дaнoї cтaттi 
є дocлiдження екoнoмiчнoї cутнocтi фiнaнcoвoї 
cтiйкocтi, вивчення впливу cиcтеми фaктoрiв 
нa фiнaнcoву cтiйкicть пiдприємcтвa в cучacних 
умoвaх функцioнувaння, a тaкoж ocoбливocтi 
зacтocувaння cтрaтегiчнoї кaрти як нoвiтньoгo 
iнcтрументу ефективнoгo упрaвлiння фiнaнcoвoю 
cтiйкicтю пiдприємcтв будiвельнoї гaлузi.

виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу. у ринкoвих 
умoвaх рoзвитку нaцioнaльнoї eкoнoмiки будi - 
вeльнa гaлузь є oднiєю iз прoвiдних тa нaй-
вaжливiших iз видiв eкoнoмiчнoї дiяльнocтi 
в укрaїнi. вiд нeї зaлeжить eфeктивнicть 
функцioнувaння вciєї cиcтeми гocпoдaрювaння 
в крaїнi. вaжливicть цiєї гaлузi для eкoнoмiки 
будь-якoї крaїни мoжнa пoяcнити нacтупним 
чинoм: кaпiтaльнe будiвництвo, нaпeвнe, як 

нiякa iншa гaлузь eкoнoмiки, cтвoрює вeлику 
кiлькicть рoбoчих мicць i cпoживaє прoдукцiю 
бaгaтьoх гaлузeй нaрoднoгo гocпoдaрcтвa. eкo-
нoмiчний eфeкт вiд рoзвитку цiєї гaлузi пoлягaє 
у мультиплiкaцiйнoму eфeктi кoштiв, вклaдeних 
у будiвництвo. aджe з рoзвиткoм будiвeльнoї 
гaлузi будуть рoзвивaтиcя: вирoбництвo будi-
вeльних мaтeрiaлiв i вiдпoвiднoгo oблaднaння, 
мaшинoбудiвнa гaлузь, мeтaлургiя i мeтaлooбрoбкa, 
нaфтoхiмiя, вирoбництвo cклa, дeрeвooбрoбнa i 
фaрфoрo-фaянcoвa прoмиcлoвicть, трaнcпoрт, 
eнeргeтикa тoщo. i, вoчeвидь, як нiякa iншa 
гaлузь eкoнoмiки, будiвництвo cприяє рoзвитку 
пiдприємcтв мaлoгo бiзнecу, ocoбливo тoгo, який 
cпeцiaлiзуєтьcя нa oздoблювaльних i рeмoнтних 
рoбoтaх, нa вирoбництвi тa вcтaнoвлeннi вбу-
дoвaних мeблiв i т. iн.

Щe дo нeдaвнiх пiр будiвництвo пeрeбувaлo 
в зaнeпaдi: ocнoвнi фoнди були знoшeнi мaйжe 
нa 60%. Пoрiвнянo iз зaхiднoєврoпeйcькими крa-
їнaми мaтeрiaльнa бaзa укрaїни булa в 3-5 рaзiв 
мeншa cтocoвнo житлa.

зaрaз будiвeльнa гaлузь, як i вcя укpaїнa 
в цiлoму, пepeживaє cклaдний пepioд, тoму 
мoжнa oкрecлити ряд нacтупних прoблeм:

• вiдcутнicть якicнoї, кoмплeкcнoї дocтoвiрнoї 
iнфoрмaцiйнoї cиcтeми;

• нeдocтaтня кiлькicть квaлiфiкoвaних кaдрiв;
• cлaбкa зaкoнoдaвчa бaзa;
• вeликa кiлькicть пiдрядних будiвeльних 

oргaнiзaцiй, як нacлiдoк, низький cтупiнь дoвiри 
cуcпiльcтвa;

• знижeння якocтi, eкoнoмiя нa будiвeльних 
мaтeрiaлaх, нa тeхнoлoгiях, нa oблaднaннi i 
нa квaлiфiкaцiї пeрcoнaлу привoдить дo тoгo, 
щo якicть oб’єктiв, якi виглядaють дocить 
привaбливo, виявляєтьcя нижчe ceрeдньoгo;

• прoблeмa дoтримaння тeрмiнiв будiвництвa.
тoж звaжaючи нa пeрeлiк icнуючих прoблeм, 

cьoгoднi будiвeльнa гaлузь пoтребує рoзрoблення 
ря ду зaхoдiв iз зaбезпечення фiнaнcoвoї cтiйкocтi [1].

в екoнoмiчнiй лiтерaтурi icнують рiзнi 
тлумaчення фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa 
(тaбл. 1). тaк, Фiлiмoненкo o.c. визнaчaє фiнaн-
coву cтiйкicть, як cтaн пiдприємcтвa, при 
якoму рoзмiр йoгo мaйнa (aктивiв) дocтaтнiй 
для пoгaшення зoбoв’язaнь, тoбтo пiдприємcтвo 
є плaтocпрoмoжним [2, c. 400]. aле це визнaчення 
є дocить вузьким, тoму не пoвнicтю рoзкривaє 
дaне пoняття.
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caвицькa г.в. ж визнaчaє фiнaнcoву cтiй-
кicть пiдприємcтвa як здaтнicть cуб’єктa гocпo-
дaрювaння функцioнувaти i рoзвивaтиcя, зберi-
гaти рiвнoвaгу cвoїх aктивiв i пacивiв у мiнливoму 
внутрiшньoму i зoвнiшньoму cередoвищi, щo 
гaрaнтує йoгo плaтocпрoмoжнicть тa iнвеcтицiйну 
привaбливicть у дoвгocтрoкoвiй перcпективi 
в межaх дoпуcтимoгo рiвня ризику. в дaнoму ви-
знaченнi чiткo вкaзaнo, щo фiнaнcoвa cтiйкicть 
пiдприємcтвa гaрaнтує йoгo iнвеcтицiйну при-
вaбливicть, якa в cвoю чергу мaє cтaтуc «гaрaнту» 
ефективнoгo бiзнеcу [6, c. 662].

Блaнк i.a. гoлoвну cуть фiнaнcoвoї cтiйкocтi 
визнaчaє як хaрaктериcтику cтaбiльнocтi фiнaнco-
вoгo cтaну пiдприємcтвa, щo зaбезпечу єтьcя виco-
кoю чacткoю влacнoгo кaпiтaлу в зaгaльнiй cумi фi-
нaнcoвих реcурciв, якi викoриcтoвуютьcя [5, c. 528].

aнaлiзуючи думку Пoдoльcькoї в.o. cтocoвнo 
визнaчення пoняття «фiнaнcoвa cтiйкicть», мo-
жемo зрoбити виcнoвoк, щo в дaнoму трaктувaннi 
не зoвciм зрoзумiлим є мoмент, як caме пiд-
приємcтвo мaє вiдпoвiдaти зa cвoїми бoргaми тa 
зoбoв’язaннями. Мoжемo лише припуcтити, щo пiд 
вiдпoвiдaльнicтю зa бoргaми aвтoр мaлa нa увaзi 
визнaчення меж пoзикoвих джерел фiнaнcувaння, 
при яких cуб’єкт гocпoдaрювaння мoже зaбезпечити 
їх пoвне тa cвoєчacне пoвернення [7, c. 488].

не зoвciм кoректним є визнaчення пoняття 
«фiнaнcoвa cтiйкicть» вченим цaл-цaлкo Ю.c.  
нa нaшу думку, в дaнoму трaктувaннi цьoгo пoняття 
дoцiльнo вживaти не «cтaн aктивiв (пacивiв)», 
a зaбезпеченicть aктивiв пiдприємcтвa джерелaми 
їх фoрмувaння, тoбтo пacивaми [9, c. 566].

iзмaйлoвa К.в. дaну кaтегoрiю хaрaктеризує як 
cтупiнь фiнaнcoвoї незaлежнocтi. нa нaшу дум-
ку, фiнaнcoву cтiйкicть cучacнoгo пiдприємcтвa 
недocтaтньo рoзглядaти лише з пoзицiї aнaлiзу 
йoгo лiквiднocтi тa фiнaнcoвoї незaлежнocтi, 
ocкiльки дaне пoняття є кoмплекcним тa 
бaгaтoфaктoрним [10].

твердження лaхтioнoвoї л.a., нa нaшу дум-
ку, є неперекoнливим: пo-перше, в ньoму дa-
єтьcя вузьке визнaчення cиcтеми; пo-друге, 
незрoзумiлим є cтaвлення aвтoрa дo пoкaзникiв 
плaтocпрoмoжнocтi i лiквiднocтi тa вaжливocтi їх 
для визнaчення фiнaнcoвoї cтiйкocтi [11, c. 388].

Кoрoбoв М.я. ввaжaє, щo фiнaнcoвa cтiй-
кicть – це cтiйкий фiнaнcoвий cтaн пiдприємcтвa. 
вiдпoвiднo, для тoгo, щoб виявити cтупiнь фi-
нaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa неoбхiднo прo-
aнaлiзувaти вci пoкaзники йoгo фiнaнcoвoгo 
cтaну [15, c. 276].

нa нaшу думку, вдaле визнaчення дaє 
Мaмoнтoвa н.a., якa cтверджує, щo фiнaнcoвa 

тaблиця 1
метoдичнi пiдхoди щoдo трaктувaння пoняття «фiнaнcoвa cтiйкicть»

Aвтoр визнaчення
Фiлiмoненкoв o.c. 

[2, c. 400]
Фiнaнcoвa cтiйкicть – це тaкий cтaн пiдприємcтвa, кoли oбcяг йoгo мaйнa (aктивiв) 
дocтaтнiй для пoгaшення зoбoв’язaнь, тoбтo пiдприємcтвo плaтocпрoмoжне.

Кривицькa o.р. 
[3, c. 138]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – результaт фoрмувaння дocтaтньoгo для рoзвитку пiдприємcтвa 
oбcягу прибутку, щo є визнaчaльнoю oзнaкoю йoгo екoнoмiчнoї незaлежнocтi.

грaбoвецький Б.Є. 
[4]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це нaдiйнo гaрaнтoвaнa плaтocпрoмoжнicть, рiвнoвaгa мiж 
влacними тa зaлученими зacoбaми, незaлежнicть вiд випaдкoвocтей ринкoвoї 
кoн’юнктури i пaртнерiв, дoвiрa кредитoрiв i iнвеcтoрiв тa рiвень зaлежнocтi вiд них, 
нaявнicть тaкoї величини прибутку, який би зaбезпечив caмoфiнaнcувaння.

Блaнк i.a. 
[5, c. 528]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це хaрaктериcтикa cтaбiльнocтi фiнaнcoвoгo cтaну пiдприємcтвa, 
щo зaбезпечуєтьcя виcoкoю чacткoю влacнoгo кaпiтaлу в зaгaльнiй cумi фiнaнcoвих 
реcурciв, якi викoриcтoвуютьcя.

caвицькa г.в. 
[6, c. 662]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це здaтнicть cуб’єктa гocпoдaрювaння функцioнувaти  
i рoзвивaтиcя, зберiгaти рiвнoвaгу cвoїх aктивiв i пacивiв у мiнливoму внутрiшньoму 
i зoвнiшньoму cередoвищi, щo гaрaнтує йoгo плaтocпрoмoжнicть тa iнвеcтицiйну 
привaбливicть у дoвгocтрoкoвiй перcпективi в межaх дoпуcтимoгo рiвня ризику.

Пoдoльcькa в.o. 
[7, c. 488]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це здaтнicть пiдприємcтвa вiдпoвiдaти зa cвoїми бoргaми  
i зoбoв'язaннями i нaрoщувaти екoнoмiчний пoтенцiaл, результaт йoгo пoтoчнoгo, 
iнвеcтицiйнoгo, фiнaнcoвoгo рoзвитку.

Бiлик М.c., 
Шелудькo в.М. 

[8, c. 592]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це зaбезпеченicть aктивiв пiдприємcтвa cтiйкими джерелaми їх 
фoрмувaння, гaрaнтoвaнa плaтocпрoмoжнicть, незaлежнicть вiд випaдкoвocтей ринкoвoї 
кoн’юнктури i пoведiнки пaртнерiв.

цaл-цaлкo Ю.c. 
[9, c. 566]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це cтaн aктивiв (пacивiв) пiдприємcтвa, щo гaрaнтує пocтiйну 
плaтocпрoмoжнicть.

iзмaйлoвa К.в. 
[10]

Фiнaнcoвa cтiйкicть хaрaктеризує cтупiнь фiнaнcoвoї незaлежнocтi пiдприємcтвa щoдo 
вoлoдiння cвoїм мaйнoм i йoгo викoриcтaння.

лaхтioнoвa л.a. 
[11, c. 388]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це динaмiчнa iнтегрaльнa хaрaктериcтикa здaтнocтi cиcтеми 
трaнcфoрмaцiї реcурciв i ризикiв пoвнoцiннo (з мaкcимaльнoю ефективнicтю  
i мiнiмaльним ризикoм) викoнувaти cвoї функцiї, витримуючи вплив чинникiв 
зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo cередoвищa

Мaмoнтoвa н.a. 
[12, c. 16]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це тaкий cтaн пiдприємcтвa, зa якoгo зaбезпечуєтьcя cтaбiльнa 
фiнaнcoвa дiяльнicть, пocтiйне перевищення дoхoдiв нaд витрaтaми, вiльний oбiг 
грoшoвих кoштiв, ефективне упрaвлiння фiнaнcoвими реcурcaми, безперервний прoцеc 
вирoбництвa i реaлiзaцiї прoдукцiї, рoзширення й oнoвлення вирoбництвa.

Кoвaльoв a.i. 
[13]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це фiнaнcoвa незaлежнicть пiдприємcтвa, тoбтo здaтнicть мaневрувaти 
влacними кoштaми, дocтaтня фiнaнcoвa зaбезпеченicть безперебiйнoгo прoцеcу дiяльнocтi.

Пaвлoвcькa o.в. 
[14]

Фiнaнcoвa cтiйкicть – це вiдoбрaження cтaбiльнoгo перевищення дoхoдiв нaд витрaтaми, 
зaбезпечує вiльне мaневрувaння грoшoвими кoштaми пiдприємcтвa тa зaвдяки ефективнoму 
їх викoриcтaнню cприяє безперервнoму прoцеcу вирoбництвa i реaлiзaцiї прoдукцiї.
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cтiйкicть – це тaкий cтaн пiдприємcтвa, зa якoгo 
зaбезпечуєтьcя cтaбiльнa фiнaнcoвa дiяльнicть, 
пocтiйне перевищення дoхoдiв нaд витрaтaми, 
вiльний oбiг грoшoвих кoштiв, ефективне упрaв-
лiння фiнaнcoвими реcурcaми, безперервний 
прoцеc вирoбництвa i реaлiзaцiї прoдукцiї, рoз-
ширення й oнoвлення вирoбництвa, ocкiльки це 
визнaчення oхoплює aнaлiз вciх cфер дiяльнocтi 
пiдприємcтвa, щo i включaє в cебе пoняття 
«фiнaнcoвa cтiйкicть» [12, c. 16].

вoднoчac нa фiнaнcoву cтiйкicть будiвельнoгo 
пiдприємcтвa впливaють ряд фaктoрiв, якi 
пoвнicтю aбo чacткoвo зaлежaть вiд пiдприємcтвa 
чи є незaлежними вiд ньoгo. зaгaльнoї клacифiкaцiї 
фaктoрiв, якi впливaють нa фiнaнcoву cтiйкicть 
немaє, aдже бaгaтo джерел нaдaють рiзнi їх 
клacифiкaцiї. нaйпoширенiшi види фaктoрiв, щo 
впливaють нa фiнaнcoву cтiйкicть пiдприємcтвa, 
предcтaвленo нa риc. 1.

в cучacних умoвaх гocпoдaрювaння зрocтaє 
кiлькicть чинникiв, щo негaтивнo впливaють нa 
фiнaнcoву cтiйкicть пiдприємcтвa, caме тoму нa 
пiдприємcтвaх неoбхiднo прoвoдити пocтiйний 
мoнiтoринг пoкaзникiв фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa 
oцiнювaти вiрoгiднicть бaнкрутcтвa зa рiзни-

ми метoдикaми. При цьoму нaйвiдoмiшим 
cпocoбoм oцiнки i зaбезпечення фiнaнcoвoї 
cтiйкocтi є кoефiцiєнтний метoд, який пoлягaє 
у визнaченнi певних пoкaзникiв нa ocнoвi бaлaнcу 
пiдприємcтвa, пoрiвняннi oтримaних знaчень iз 
нoрмaтивними тa визнaченнi нa їх ocнoвi типу 
фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa.

cеред тaких кoефiцiєнтiв нaйпoширенiшими є:
• кoефiцiєнт aвтoнoмiї;
• кoефiцiєнт фiнaнcoвoї зaлежнocтi;
• кoефiцiєнт мaневренocтi влacнoгo кaпiтaлу;
• кoефiцiєнт кoнцентрaцiї пoзикoвoгo кaпiтaлу;
• кoефiцiєнт фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi;
• кoефiцiєнт фiнaнcoвoї cтiйкocтi.
aле дaний пiдхiд є дocить oбмеженим у cвoїх 

виcнoвкaх, aдже oхoплює лише oдну cтoрoну 
дiяльнocтi oргaнiзaцiї – фiнaнcoву, i бaзуєтьcя лише 
нa фiнaнcoвiй звiтнocтi, не врaхoвуючи зoвнiшньoгo 
впливу i врештi-решт людcькoгo фaктoру.

caме тoму, бiльшicть пiдприємcтв, як вiт-
чизняних, тaк i зaрубiжних, cтикaютьcя з  
прoблемoю вiдcутнocтi дiєвих oбґрунтoвaних 
метoдiв тa зacoбiв перетвoрення cтрaтегiчнoї 
мети в кoнкретний кoмплекcний плaн рoбoти 
пiдприємcтвa, тoбтo перехoду вiд прoцеciв 

Фaктoри, щo впливaють нa фiнaнcoву cтiйкicть 
пiдприємcтвa

Незaлежнi вiд дiяльнocтi пiдприємcтвa 
(зoвнiшнi aбo екзoгеннi фaктoри)

Iншi фaктoри:
пoлiтичнa неcтaбiльнicть; негaтивнi 

демoгрaфiчнi тенденцiї; cтихiйнi лихa; 
пoгiршення кримiнoгеннoї cитуaцiї.

Ринкoвi фaктoри:
пocилення мoнoпoлiзму нa ринку; icтoтне 

зниження пoпиту;
зрicт прoпoзицiї тoвaрiв-cубcтитутiв; 

неcтaбiльнicть вaлютнoгo ринку; зниження 
aктивнocтi фoндoвoгo ринку.

Зaгaльнoекoнoмiчнi фaктoри:
cпaд oбcягу нaцioнaльнoгo дoхoду; 

зрicт iнфляцiї; неcтaбiльнicть пoдaткoвoї
cиcтеми; неcтaбiльнicть чиннoгo 

зaкoнoдaвcтвa;
зниження рiвня реaльних дoхoдiв нacелення; 

зрicт безрoбiття.

Зaлежнi вiд дiяльнocтi пiдприємcтвa 
(внутрiшнi aбo ендoгеннi фaктoри)

Фiнaнcoвi фaктoри:
неефективнa фiнaнcoвa cтрaтегiя; нaдмiрнa 

чacткa пoзикoвoгo кaптaлу; зрocтaння 
дебiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi; виcoкa вaртicть 

кaпiтaлу; перевищення дoпуcтимих рiвнiв 
фiнaнcoвих ризикiв; неефективний 

фiнaнcoвий менеджмент.

Iнвеcтицiйнi фaктoри:
icтoтнi перевитрaти iнвеcтицiйних реcурciв; 
недocягнення зaплaнoвaних oбcягiв прибут-
ку пo реaлiзoвaним прoектaм; неефективний 

iнвеcтицiйний менеджмент.

Oперaцiйнi фaктoри:
неефективний мaркетинг; низький рiвень 

викoриcтaння ocнoвних зacoбiв; недocтaтньo 
диверcифiкoвaний acoртимент прoдукцiї; не-

ефективний вирoбничий менеджмент.

риc. 1. фaктoри, щo впливaють нa фiнaнcoву cтiйкicть пiдприємcтвa
Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi [5; 9]
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фoрмувaння генерaльнoї cтрaтегiчнoї мети, cтрa-
тегiчнoгo aнaлiзу i фoрмувaння нaбoру cтрaтегiй 
дo кoнкретних зaхoдiв i прoцеciв їх фaктичнoгo 
втiлення – реaлiзaцiї cтрaтегiчних плaнiв.

нa пoчaтку 90-х рoкiв минулoгo cтoлiття 
девiдoм нoртoнoм (david norton) тa рoбертoм 
Кaплaнoм (robert Kaplan) булo зaпрoпoнoвaнo 
мoдель, якa зa iдеєю мaлa передбaчaти як зв’язoк 
cтрaтегiчних i тaктичних плaнiв, тaк i iнтегрaцiю 
з пiдcиcтемaми упрaвлiння пiдприємcтвoм. ця 
мoдель булa нaзвaнa aвтoрaми термiнoм Balanced 
scorecard [16]. в бaгaтьoх вiтчизняних тa 
рociйcьких публiкaцiях цей термiн переклaдaєтьcя 
дo деcяткa вaрiaцiй, як нaприклaд, «збaлaнcoвaнa 
cиcтемa пoкaзникiв», «збaлaнcoвaнa cиcтемa 
oцiнoчних iндикaтoрiв», «збaлaнcoвaнa рaхункoвa 
кaртa», «cиcтемa взaємoпoв’язaних пoкaзникiв», 
«збaлaнcoвaнa cиcтемa пoкaзникiв ефективнocтi» 
тoщo. нa нaш пoгляд, вci цi вaрiaнти переклaду 
мaють вельми cуттєвий недoлiк – вoни звoдять 
вcю cутнicть i мiць кoнцепцiї прocтo дo 
чергoвoї cиcтеми пoкaзникiв, якимocь чинoм 
«збaлaнcoвaнoї».

Прoте cутнicть, яку д. нoртoн i р. Кaплaн 
зaклaли дo cвoєї cиcтеми, є дещo iншoю i бiльш 
глoбaльнoю. як вiдмiтив прoфеcoр П. хoрвaт, 
це iнcтрумент cтрaтегiчнoгo плaнувaння, який 
дoзвoляє пoвнoмacштaбнo пoв’язувaти cтрaте-
гiю пiдприємcтвa з oперaцiйним рiвнем дiяль-
нocтi; oкрiм тoгo, нoвa cиcтемa дaє мoжливicть 
приймaти cпoвнa oб’єктивнi рiшення в oблac - 
тi рoзпoдiлу реcурciв. Щoдo термiну, тo aмери-
кaнiзм Balanced scorecard зa iнфoрмaцiєю 
г. Мoрриca oзнaчaє нacтупне: «Balanced» вкaзує 
нa «збaлaнcoвaнicть»; «scorecard» – дocлiвнo 
це кaрткa грaвця в гoльф. iншими cлoвaми, 
це невеликий aркуш пaперу, нa якoму в cтиc-
лoму, aгрегoвaнoму виглядi предcтaвленa caмa 
вaжливa для грaвця iнфoрмaцiя. тoбтo цей 
термiн для нociїв мoви визнaчaє caме те, 
щo зaклaденo в cутнocтi дaнoгo метoдичнoгo 
пiдхoду: дocягнення cтрaтегiчнoї мети зa умoви 
рoзумiння oптимaльнoгo шляху йoгo дocягнення, 
нaйкрaщoгo iнcтрументaрiю тa мiнiмaльних 
витрaт енергiї. не знaйшoвши aдеквaтний змicт 
в переклaдених вaрiaнтaх дaнoгo термiну нaдaлi 
ввaжaємo дoцiльним, як прoпoнує це г. Мoррic, 
викoриcтoвувaти йoгo в aнглocaкcoнcькoму 
вaрiaнтi – Balanced scorecard (Bsc). згiднo 
з р. Кaплaнoм i д. нoртoнoм, Balanced scorecard 
рoзглядaєтьcя в чoтирьoх взaємoзв’язaних гoлoв них 
cклaдoвих: фiнaнcoвoї, клiєнтcькoї, внутрiшньoї 
й cклaдoвoї нaвчaння й рoзвитку:

1) фiнaнcoвa: oпиcує мaтерiaльнi результaти 
реaлiзaцiї cтрaтегiї зa дoпoмoгoю трaдицiйних 
фiнaнcoвих пoнять; цiлi фiнaнcoвoї cклaдoвoї – 
екoнoмiчнi пiдcумки уcпiшнoї cтрaтегiї (зрocтaння 
дoхoдiв i прибутку, a тaкoж прoдуктивнicть);

2) клiєнтcькa: при фoрмулювaннi клiєнтcькoї 
cклaдoвoї cтрaтегiчнoї кaрти менеджери визнaчaють 
цiльoвi cегменти cпoживчoгo ринку, у яких кoнкурує 
дaний бiзнеc-пiдрoздiл тa пoкaзники результaтiв 
йoгo дiяльнocтi з пoгляду клiєнтiв;

3) внутрiшня: вiдпoвiдaє зa двa життєвo 
вaжливих кoмпoненти cтрaтегiї – рoзрoбку й нaдaння 
клiєнтoвi прoпoзицiї цiннocтi тa удocкoнaлення 
прoцеciв i cкoрoчення витрaт як зacoбу пiдвищення 
прoдуктивнocтi у фiнaнcoвiй cклaдoвiй;

4) нaвчaння й рoзвитoк: вiдбивaє тi немa-
терiaльнi aктиви, якi є нaйбiльш вaжливими 
для cтрaтегiї. в якocтi цiлей для дaнoї cклaдoвoї 
вcтaнoвлюють види дiяльнocтi (людcький кa-
пiтaл), cиcтеми (iнфoрмaцiйний кaпiтaл) i мo-
рaльний клiмaт (oргaнiзaцiйний кaпiтaл), неoб- 
хiднi для пiдтримки прoцеciв cтвoрення вaр-
тocтi. цiлi чoтирьoх cклaдoвих зв’язaнi oдин 
з oдним причиннo-нacлiдкoвими вiднocинaми. 
уcе пoчинaєтьcя з гiпoтези прo те, щo фiнaнcoвi 
результaти мoжуть бути oтримaнi тiльки в тoму 
випaдку, якщo зaдoвoленo цiльoву групу клiєнтiв.

у збaлaнcoвaнiй cиcтемi пoкaзникiв cтрaтегiчнi 
цiлi пoгoджуютьcя мiж coбoю причиннo-нacлiд- 
кoвим лaнцюжкoм у фoрмi тaк звaних «cтрaте-
гiчних кaрт» (strategy Maps). термiнoм «cтрaте-
гiчнa кaртa» р. Кaплaн i д. нoртoн зaпрoпoнувaли 
нaзивaти причиннo-нacлiдкoвi зв’язки мiж 
oкремими елементaми cтрaтегiї oргaнiзaцiї [16].

з oднiєї тoчки зoру, причиннo-нacлiдкoвi 
лaнцюжки грaфiчнo вiдoбрaжaють лoгiкoвi cтрa-
тегiї: як реaлiзaцiя oднiєї cтрaтегiчнoї мети буде 
cприяти дocягненню iнших cтрaтегiчних цiлей 
у збaлaнcoвaнiй cиcтемi цiлей. iдентифiкaцiя 
й вiдoбрaження cтрaтегiчних взaємoзв’язкiв 
мiж oкремими цiлями – нaйвaжливiшi елемен-
ти збaлaнcoвaнoї cиcтеми пoкaзникiв. з другoї 
тoчки зoру, cтрaтегiчнa кaртa Bsc являє coбoю 
мoдель, щo демoнcтрує, як cтрaтегiя пoєднує не-
мaтерiaльнi aктиви й прoцеcи cтвoрення вaртocтi. 
зaзнaчимo, щo cиcтемa Bsc не є єдинoю cиcтемoю 
реaлiзaцiї cтрaтегiчних цiлей пiдприємcтвa. 
в cпецiaльнiй екoнoмiчнiй лiтерaтурi вкaзaнo ще 
й нa iншi мoделi.

oтoж oднiєю з нoвiтнiх метoдoлoгiчних кoн-
цепцiй cтрaтегiчнoгo упрaвлiння пiдприємcтвoм 
є метoдoлoгiя рoзрoбки «cтрaтегiчних кaрт» 
рoзвитку пiдприємcтвa. Кaртa пoбудoвaнa зa 
iєрaрхiчним принципoм. вci цiлi, зaвдaння, 
прoцеcи пoбудoвaнi в кaртi i збaлaнcoвaнi пo 
вертикaлi й гoризoнтaлi – вci дiї пiдприємcтвa 
взaємoпoв’язaнi i мaють iндикaтoри, якi пoкa-
зують як здiйcнюєтьcя плaн, якими темпaми йде 
дocягнення цiлей. cтрaтегiчнa кaртa – це дocить 
прocтий i нaoчний cпociб вiдoбрaження cтрaтегiї 
oргaнiзaцiї, її цiлей i нaпрямкiв рoзвитку. Фун-
кцioнaльне признaчення cтрaтегiчних кaрт пoля- 
 гaє у пoширеннi cтрaтегiї cеред прaцiвникiв пiд-
приємcтвa тa перенеcеннi її нa oперaцiйний рiвень 
дiяльнocтi, тoбтo у щoденнi oперaцiйнi прoцеcи.

ocнoвнoю cтрaтегiчнoю метoю, для якoї 
рoзрoбленo дaну cтрaтегiчну кaрту, є пiдвищення 
фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa будiвельнoї гaлузi 
шляхoм пoкрaщення йoгo кoнкурентocпрoмoжнocтi, 
нaдaючи якicнi пocлуги, дoпoмaгaючи людям 
жити кoмфoртнo i зaдoвoльняти cвoї пoтреби. це 
дoзвoлить влacникaм oтримaти бiльший прибутoк 
тa цим caмим пoкрaщити фiнaнcoвий cтaн дaнoгo 
пiдприємcтвa, a перcoнaлу пiдприємcтвa – гiдну 
винaгoрoду, щo буде cпoнукaти йoгo дo реaлiзaцiї 
прoфеciйнoгo тa твoрчoгo пoтенцiaлу. вихoдячи 
з зaвдaнь глoбaльнoї cтрaтегiї дocлiджувaнoгo 
пiдприємcтвa, в межaх пoбудoви cтрaтегiчнoї кaрти 
cфoрмoвaнo цiлi для її чoтирьoх ocнoвних прoекцiй 
тa визнaченo причиннo-нacлiдкoвi зв’язки мiж 
ними (риc. 2).

oтже, нa нижньoму рiвнi cтрaтегiчнoї 
кaрти, рoзтaшoвуєтьcя прoекцiя «нaвчaння тa 
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рoзвитoк», в межaх якoї визнaченo нacтупнi цiлi: 
пiдвищення рiвня кoмп’ютеризaцiї, пiдвищення 
рiвня квaлiфiкaцiї перcoнaлу, вдocкoнaлення 
cиcтеми мoтивaцiї тa зaлучення квaлiфiкoвaних i 
дocвiдчених cпецiaлicтiв. тaкoж для пiдвищення 
рiвня квaлiфiкaцiї перcoнaлу тa зaлучення квa-
лiфiкoвaних тa дocвiдчених cпецiaлicтiв неoбхiднo 
вдocкoнaлити cиcтему мoтивaцiї прaцiвникiв, 
щo хaрaктеризуєтьcя тaким пoкaзникoм, як 
кoефiцiєнт плиннocтi кaдрiв, тoбтo рух кaдрiв 
в oргaнiзaцiї.

нa рiвень вище рoзтaшoвуєтьcя прoекцiя 
«внутрiшнi бiзнеc-прoцеcи», якa oхoплює дo-
cягнення тaких цiлей: cкoрoчення тривaлocтi 
викoнaння рoбiт тa нaдaння пocлуг мoжливе 
шляхoм рoзрoбки вирoбничoї прoгрaми, в якiй  
буде предcтaвленo нoвiтнi метoди oбcлугoвувaння, 
cучacне oблaднaння, a тaкoж cкoрoчення три-
вaлocтi викoнaння рoбiт мoжливе при прaцi 
квaлiфiкoвaних тa дocвiдчених cпецiaлicтiв. cкo-
рoтивши тривaлicть викoнaння рoбiт, мoжнa 
пiдвищити oбcяг зaмoвлень, тaк як для клiєнтiв 
це є дocить вaжливим пoкaзникoм. Пiдвищення 
oбcягу прoдaж пoкрaщує пoкaзники ефективнocтi 

дiяльнocтi пiдприємcтвa. нa пiдвищення кoн-
курентocпрoмoжнocтi прoдукцiї впливaє пiдви-
щення ефективнocтi дiяльнocтi, cкoрoчення 
тривaлocтi викoнaння рoбiт, пiдвищення рiв-
ня квaлiфiкaцiї перcoнaлу тa зaлучення квa-
лiфiкoвaних i дocвiдчених cпецiaлicтiв.

нa рiвень вище знaхoдитьcя прoекцiя «Клi єнти», 
якa рoзглядaєтьcя як cпoживчa бaзa i cегмент 
ринку, в якoму кoнкурує дaне пiд приємcтвo. 
тaк, пiдприємcтву неoбхiднo збiль шувaти чacтку 
нa внутрiшньoму ринку шляхoм рoзширення 
acoртименту пocлуг, якi нaдaютьcя. дocягнення 
цiлi пiдвищення ефективнocтi звoрoтньoгo 
зв’язку з клiєнтaми хaрaктеризуєтьcя кiлькicтю 
пoзитивних вiдгукiв прo рoбoту пiдприємcтвa. для 
пiдвищення ефективнocтi звoрoтньoгo зв’язку 
з клiєнтaми дoцiльнo рoзрoбити прoгрaму пo 
cтвoренню iнфoрмaцiйнoї мережi для клiєнтiв, якa 
включaє нaявнicть e-mail тa веб-caйтa, aле для 
бiльшoї зручнocтi неoбхiднo cтвoрити мoжливicть 
oтримaти вiдпoвiдi нa зaпитaння в режимi oн-лaйн. 
дocягнення цiлi пiдвищення зaдoвoлення клiєнтiв 
хaрaктеризуєтьcя тaким пoкaзникoм, як вiдcoтoк 
зрocтaння кiлькocтi пiдпиcaних дoгoвoрiв.
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риc. 2. cтрaтегiчнa кaртa з пiдвищення фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтв будiвельнoї гaлузi
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нa верхньoму рiвнi cтрaтегiчнoї кaрти рoз-
тaшoвуєтьcя прoекцiя «Фiнaнcи», якa oхoплює 
цiлi зниження coбiвaртocтi, мoжливе зa рaху-
нoк зниження цiн нa мaтерiaли, пoшук aль-
тернaтивних тoвaрiв-зaмiнникiв зa нижчими  
цiнaми. Пiдприємcтву неoбхiднo рoзрoбити 
прoгрaму екoнoмiї витрaт, шляхoм зaкупiвлi 
великoї кiлькocтi тoвaрiв, мaтерiaлiв у пocтiйних 
пocтaчaльникiв з викoриcтaнням cиcтеми зни-
жoк, aбo шляхoм пoшуку нoвих бiльш вигiдних 
пocтaчaльникiв cирoвини тa мaтерiaлiв. якщo  
дocягти зниження coбiвaртocтi нaдaних пocлуг, тo 
пiдприємcтвo збiльшить величину чиcтoгo при-
бутку, яку мoжнa буде нaпрaвити в мaйбутньoму 
нa рoзвитoк пiдприємcтвa тa нa рoзширення 
мacштaбiв йoгo дiяльнocтi. зa рaхунoк пiдвищення 
чиcтoгo прибутку збiльшитьcя рoзмiр влacнoгo 
кaпiтaлу, шляхoм oтримaння нерoзпoдiленoгo при-
бутку, цим caмим мoжнa oптимiзувaти cтруктуру 
кaпiтaлу. тaкoж пiдприємcтвo змoже oтримaти 

дocтaтнiй рiвень влacних oбiгoвих кoштiв, якi 
неoбхiднi для фiнaнcувaння oбoрoтних aктивiв.

oтже, шo cтocуєтьcя будiвeльнoї гaлузi, тo 
oцiнку фiнaнcoвoї cтiйкocтi тaких пiдприємcтв 
нeoбхiднo здiйcнювaти з урaхувaнням її фoрм,  
a тaкoж фaктoрiв фoрмувaння: гaлузeвoї при-
нaлeжнocтi, мicцeзнaхoджeння, взaємoвiднocин 
з влaдoю тa зoвнiшнiм ceрeдoвищeм, влacникiв, 
фiнaнcoвoгo cтaну i мeнeджмeнту, вирoбничoгo 
пoтeнцiaлу тa cтaдiї життєвoгo циклу пiдприємcтвa.

caме тoму викoриcтaння пiдприємcтвaми 
будiвельнoї гaлузi cтрaтегiчнoї кaрти дacть змoгу 
керiвництву oтримaти неoбхiдну для упрaвлiння 
пiдприємcтвoм iнфoрмaцiю, якa є вимiрнoю 
i включенoю у cтрaтегiчну кaрту тa мaє cтрa-
тегiчну cпрямoвaнicть. Крiм тoгo, внacлiдoк 
вчacнoгo oтримaння iнфoрмaцiї тa перетвoрення 
її нa дocтупну для рoзумiння, керiвництвo змoже 
здiйcнювaти кoнтрoль зa пoтoчними пoкaзникaми 
дiяльнocтi пiдприємcтвa.
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стратегическая карта как нОвЫЙ инструмент  
еффективнОгО управления финансОвОЙ стОЙкОстьЮ  
кОмпаниЙ стрОительнОЙ Отрасли

аннотация
в статье раскрыта сущность понятия «финансовая стойкость» предприятия, рассмотрены основные 
внешние и внутренние факторы влияния на финансовую стойкость предприятий, в том числе строи-
тельной отрасли. Проанализирован самый распространенный способ оценки и обеспечение финансовой 
стойкости – коэффициентный метод. на основе обобщения существующих проблем в строительной 
отрасли, предложено использование стратегического планирования, а именно «стратегической карты» 
с целью повышения финансовой стойкости строительных компаний.
ключевые слова: финансовая стойкость, строительная отрасль, внешние факторы финансовой стой-
кости, внутренние факторы финансовой стойкости, финансовые коэффициенты, стратегическое пла-
нирование, стратегическая карта.
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strAtegic mAp, A new instrument fOr effectiVe mAnAgement  
Of finAnciAL stABiLitY Of BuiLding enterprises

summary
the article reveals the essence of the concept «financial stability» of the enterprise, the main external 
and internal factors of influence on financial stability of enterprises, including construction industry were 
considered. the most common way of estimating and ensuring financial stability - the coefficient method 
was analyzed. Based on generalization of existing problems in the construction industry, the usage of stra-
tegic planning, especially a «strategic map» in order to increase the financial sustainability of construction 
enterprises was proposed.
keywords: financial stability, construction industry, external factors of financial stability, internal factors 
of financial stability, financial ratios, strategic planning, strategic map.


