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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В статті проаналізовано ефективності управління системи бюджетування 

підприємства на різних рівнях, а також представлена побудова нової моделi процесу 

бюджетування на пiдприємствi, яка може успішно використовуватися на практиці. 
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В статье проанализированы эффективности управления системы 

бюджетирования предприятия на разных уровнях, а также представлена 

построение новой модели процесса бюджетирования на предприятии, которая 

может успешно использоваться на практике. 

Ключевые слова: моделирование, бюджетирование, модель. 

 

Постановка проблеми. В умовах нестабільності світової економіки та 

дефіциту бюджетних коштів особливого значення набуває інформація для 

ухвалення своєчасних і ефективних рішень, можливість на стадії планування 

проводити сценарні розрахунки та здійснювати превентивний контроль 

витрат, їх відповідності цілям і завданням, які поставлені органами влади 

усіх рівнів. Бюджетування, орієнтоване на результат, у сфері централізованих 

фінансів дозволяє вирішувати багатогранні завдання по управлінню 

бюджетними ресурсами, концентрувати фінансування на пріоритетних 

напрямах, досягненні поставлених цілей й отриманні запланованих 

результатів. Тому вдосконалення практики цієї фінансово-управлінської 

технології формування бюджету, яка кардинально змінює не тільки зміст усіх 

стадій бюджетного процесу, але й саму концепцію державного бюджетного 

менеджменту, набуває все більшої актуальності [1]. 

Моделювання дiяльностi є однiєю з ключових задач, що забезпечує 

ефективнiсть роботи пiдприємств. Вiд правильностi i точностi моделей 

багато в чому залежать успiхи та невдачi дiяльностi пiдприємств. 

Моделювання бюджету пiдприємства достатньо гнучка та адекватна 

сучасним умовам технологiя, яка може бути налаштована пiд умови 

конкретної галузi народного господарства чи пiдприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці проблеми 

підвищення ефективності і результативності технологій бюджетування 

обговорювалися в останній чверті XX століття, але з урахуванням 

можливості впровадження концепції бюджетування, орієнтованого на 

результат, існуючі проблеми почали активно обговорюватися тільки в 

останні десятиліття. Питанням теорії і практики бюджетування діяльності 

підприємств присвячено багато робіт вітчизняних і закордонних вчених: 
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В.Є.Хруцький, Т.В.Сизова, В.В.Гамаюнов, К.В.Щиборщ, В.Н.Самочкин, 

В.В.Ковалев, Р.Л.Акофф, И.Т.Балабанов, Т.Г. Бень, С.Б.Довбня, М.Д. Білик, 

С.А. Білобловський, К. Друри, И. Мейтленд, С.В. Онищенко, В.П.Савчук, 

Р.С.Каплан, Р. Речлін, В.Н. Самочкин, О.О.Терещенко, Д.К. Шим та ін. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Водночас 

невирішеним аспектом загальної проблеми залишається подальше вивчення 

питання ефективності управління системи бюджетування підприємства на 

різних рівнях, а також методів та моделей, застосовуваних при цьому. Не 

розкрито цілу низку проблем в тому числі які елементи мають входити до 

системи бюджетування підприємства та які з них є найважливішими.  

Метою статті є побудова нової повної та зручної моделi процесу 

бюджетування на пiдприємствi, яка сприяла б успiшному функцiонуванню 

пiдприємства в практичній її реалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система бюджетування 

підприємства передбачає використання економіко-математичного 

моделювання господарських операцій, що дозволяють виробляти економічно 

ефективні стратегії і приймати тактично вірні управлінські рішення. 

Враховуючи, що в ринкових умовах основний інструмент управління 

фінансовими результатами знаходиться в сфері формування собівартості, 

складанню витратної частини бюджету необхідно надавати важливої ролі як 

суттєвому внутрішньогосподарському резерву підвищення ефективності 

господарювання. Тому важливим кроком є розробка вдосконаленої 

класифікації витрат, на основі якої можливо змоделювати процес 

бюджетування на підприємстві [3]. 

Таким  чином,  в  цілях  систематизації витрат підприємства при розробці 

бюджету, можна запропонувати їх класифікувати відповідно до напрямку 

витрат фінансових ресурсів [4]: амортизація; матеріали;заробітна плата та 

відрахування на соціальні заходи; послуги сторонніх організацій; податки; 

грошові виплати, які не можна віднести до вище перерахованих витрат. 

Бюджет організації - календарний план доходів і витрат організації, 

сформульований у вартісних та кількісних величинах для прийняття рішень, 

планування і контролю в процесі управління діяльністю компанії. Бюджет 

організації складається в натуральному та / або грошовому вираженні і 

визначає потребу компанії в ресурсах, необхідних для отримання 

прогнозованих доходів.В даному дослiдженнi головну увагу сконцентровано 

на ролi мiкроекономiчних показників в процесi бюджетування (маржинальної 

рентабельностi, оборотностi залишкiв сировини та готової продукцiї, 

оборотностi капiталу), якi дозволять гнучко моделювати бюджет доходiв та 

витрат i бюджет руху грошових коштiв в розроблюванiй моделi. 

Для вiдображення реального руху матерiальних, товарних та фiнансових 

ресурсiв на пiдприємствi, оцiнювання синхронностi надходжень i витрат, а 
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також поєднання величини отриманого фiнансового результату зi станом 

грошових коштiв, необхiдно видiлити та проаналiзувати всi етапи платiжного 

балансу. Крiм того також необхiдно: 

∙ Розробити системи операцiйних i фiнансових бюджетiв. 

∙ Розрахувати вiдповiднi показники бюджетiв. 

∙ Обчислити необхiдний обсяг грошових ресурсiв, якi забезпечують 

фiнансову стiйкiсть, платоспроможнiсть i лiквiднiсть балансу пiдприємства. 

∙ Розрахувати величини внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування i 

виявити резерви їх додаткового залучення. 

Органiзацiйно-фiнансова модель бюджетування лежить в основi 

автоматизацiї розробки плану дiяльностi пiдприємства, а також бюджетного 

регламенту. Її структура обумовлена тим, наскiльки детально передбачається 

планувати дiяльнiсть пiдприємства, чи будуть видiленi центри 

вiдповiдальностi. 

В цiлому органiзацiйно-фiнансова модель бюджетування включає [2]: 

∙ номенклатуру продукцiї; 

∙ номенклатурнi групи витрат (змiннi i постiйнi, прямi i непрямi i т.i.); 

∙ термiни бюджетування i функцiональний склад бюджетiв; 

∙ фонд оплати працi; 

∙ планування чисельностi працюючих i їх середньої заробiтної плати по 

окремих категорiях; 

∙ планування постачання, закупiвлi сировини, матерiалiв в розрiзi окремих 

пiдроздiлiв. 

Якщо ж врахувати всі наведені вище структурнi елементи, то модель 

можна представити у виглядi наступної схеми (рис.1). 

Із цієї схеми видно, що всі елементи тісно між собою пов’язані і 

складають одну цілісну структуру. 

Дана модель поєднує у собi два види бюджетiв: операцiйний та 

фiнансовий. Операцiйний бюджет включає в себе бюджет доходiв i витрат, 

базою для розробки якого є наступнi бюджети: бюджет виробництва, бюджет 

продажу продукцiї, iнших доходiв, витрат на матерiали i енергiю, бюджет 

оплати працi, амортизацiйних вiдрахувань, загальногосподарських i 

загальновиробничих витрат, бюджет витрат по податках (в залежностi вiд 

податку може включатися в загальногосподарськi витрати). Фiнансовий 

бюджет складається з бюджету руху грошових коштiв i прогнозного балансу 

активiв i пасивiв. 

Модель складається iз двох бюджетів. Перший складений знизу вгору, що 

передбачає збiр бюджетної iнформацiї вiд виконавцiв до керiвникiв нижнього 

рiвня i далi - до керiвництва органiзацiї. Другий - зверху вниз, що вимагає вiд 

керiвництва компанiї чiткого розумiння основних особливостей органiзацiї та 

здатнiсть формувати реалiстичний прогноз на аналiзований перiод [5]. 
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Рисунок 1. Модель взаємодiї елементiв процесу бюджетування 

 

Висновки. Таким чином, бюджетування, як сучасна управлінська 

технологія, передбачає розроблення, реалізацію й аналіз виконання бюджетів 

в організації і допомагає оптимізувати ресурсні потоки, забезпечити 

збалансованість фінансових ресурсів усередині підприємства. Модель сприяє 

кращому виконанню таких функцiй процесу бюджетування як планування 
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дiяльностi пiдприємства, прорахунок рiзних варiантiв бюджетування, 

монiторинг та аналiз виконання бюджетів. 
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  MODELING OF BUDGETING IN THE ENTERPRISE 

 

Budgeting - the process of planning its economic activity, process design, 

execution, monitoring and analysis of the financial plan that covers all aspects of 

the economic structure that allows to compare all the costs and results in the next 

period. 

The object of budgeting is an enterprise which is a complex socio-economic 

system, and therefore the budgeting process as modeling and mapping of business 

enterprises should be based on a systematic approach. 

The systems approach, as indicated by experts, is a form of knowledge and 

application of the theory of dialectics to study processes occurring in nature and 

society.  

Its essence is to implement the requirements of general systems theory, 

according to which each object in the process of research is seen as a large and 

complex system, and at the same time, as part of the greater system. 

Systems approach in budgeting means the obbject budgeting (company) acts as 

an integrated model consisting of a limited number of parameters (budget figures).  

 

 

 


