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AS THE MAIN MECHANISM CONTROLLING INSTRUMENTS

У статті виявлено фактори, що впливають на показники бюджету підприємства, проведено їх
узагальнення, систематизацію та виокремлено фактори прямого впливу. Розроблена класифікація факторів прямого впливу дає змогу вибору оптимізаційних заходів, на основі яких відбувається управління підприємством.
The factors that have an influence on the budget indices of the enterprise were identified in the
article, their generalization and systematization were held and it was singled out factors with direct
influence. The classification of factors with direct influence allows the selection of optimization
measures based on which enterprise's management takes place.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
(АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ПУБЛІКАЦІЇ)

Основною метою контроллінгу є орієнтація управлінського процесу на досягнення визначених підприємством завдань та цілей, а його особливістю — спрямованість на перспективу, пошук напрямів подальшого
розвитку підприємства на базі аналізу факторів, що
обумовлюють отримання тих чи інших результатів.
Тому необхідність дослідження факторів зовнішнього середовища, їх аналіз та контроль, у тісному взаємозв'язку з факторами внутрішнього середовища є
необхідною умовою побудови ефективного механізму
управління підприємством — механізму контроллінгу,
та, як наслідок, забезпечення сталого розвитку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню сутності, інструментів та складових контроллінгу, впровадженню системи контроллінгу на промислових підприємствах присвячено чимало наукових
праць вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як Козуб О.В. [1], Деменіна О.М. [2], Аксентюк М.М. [3], Пушкар М. [4], Майер Е. [5], Хан Д.[6]. У різні часи ідею системної взаємодії зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства та визначенню факторів, які впливають на ефективність їх роботи, розвивали багато
видатних вчених: М. Мескон, И. Ансофф, М. Портер,
Г.Б. Клейнер й інші [7, 8, 9, 10].
Однак слід зазначити, що в економічній літературі
недостатньо уваги приділено дослідженню впливу фак-
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рахунок чого і адаптуються до мінливості зовнішнього середовища [11].
Зовнішнє середовище підприємства
являє собою сукупність господарюючих суб'єктів, економічних, суспільних
і природних умов, національних та
міждержавних інституційних структур
та інших зовнішніх умов і факторів, що
впливають на різні сфери його діяльності.
Насамперед, зазначимо, що в економічній літературі поняття "фактор"
розглядається, з одного боку, як джерело впливу на систему, що відбиРис. 1. Схематичне зображення факторів впливу на
вається на рівні змінних моделі цієї сипоказники бюджету в механізмі контроллінгу
стеми [12], а з іншого — як істотне
торів на показники бюджету підприємства, як основно- об'єктивне причинне явище або процес у виробництві,
го інструменту контроллінгу, існують розбіжності щодо під впливом якого змінюється рівень його ефективності
[13].
їх класифікації.
Фактори, що впливають на результати діяльності
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
підприємства, у класичній економічній літературі под(МЕТА СТАТТІ)
іляють на дві основні групи: зовнішні і внутрішні [1, 2, 3,
Метою публікації є виявлення факторів, що мають 7, 8]. Аналіз впливу цих факторів дозволяє приймати
вплив на показники бюджету підприємства, їх узагаль- рішення, що забезпечують ефективне просування менення, систематизація та виокремлення факторів пря- неджменту підприємства до встановлених стратегічних
мого впливу.
цілей та їх досягнення.
Система управління підприємства повинна бути сфорВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ
мована таким чином, щоб чітко і своєчасно реагувати на
ДОСЛІДЖЕННЯ
зміни, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому сеПромислове підприємство є відкритою системою, яка редовищі підприємства. При цьому, з метою підвищення
може ефективно здійснювати свою діяльність лише за ефективності управлінського процесу, зовнішні та внутрішні
умови найбільш повного врахування стану та динаміки фактори повинні бути диференційовані за пріоритетністю
зовнішнього середовища. Слід зазначити, що ринкова реагування на зміну їх рівня. Саме тому з'являється неекономіка являє cобою систему, здатну до зміни своїх обхідність виявляти фактори, імовірність впливу яких
внутрішніх зв'язків. Успішні підприємства як підсистеми найбільш висока і ступінь впливу яких може призвести до
ринкової економіки мають ті ж властивості, що й еконо- значного відхилення значення показників від запланованоміка в цілому (тобто властивості відкритої системи), за
го рівня, тобто виявляти фактори, які мають прямий вплив на механізм контроллінгу та, як наслідок, на досягнення стратегічних цілей підприємства.
Для виявлення характеру та ступеня впливу кожного з факторів істотне значення має їх класифікація
відповідно до певних класифікаційних ознак.
Для того, щоб виявити фактори
зовнішнього та внутрішнього середовища, які мають безпосередній (прямий) вплив на функціонування механізму контроллінгу, необхідно зосередитись на тому, що основним інструментом контроллінгу на сучасних промислових підприємствах України є
бюджетування [1—3, 5, 6, 14].
Розглянемо фактори прямого
впливу на показники різних бюджетів.
При розробці управлінського рішення
щодо ефективності функціонування
промислового підприємства (досягнення ним стратегічних цілей), слід спираРис. 2. Фактори прямого впливу, що впливають на показники тись на те, що механізм контроллінгу
бюджету продажів
може бути сформований лише за наяв-
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щодо виробництва продукції (згідно з номенклатурою) та запасів
готової продукції.
Відстань до ринку
Попит
До факторів, під впливом дії
ресурсів
яких формуються показники бюдМаркетингова ціна
жету виробництва, як свідчить
Відстань до ринків
БЮДЖЕТ
реалізації
аналіз сутності його формування,
збуту
ВИРОБНИЦТВА
слід розглядати:
Ціна на ресурси
— групу маркетингових факСезонність попиту на
(матеріали,
продукцію
торів: попит на продукцію, яку витранспорт, людські,
готовляє підприємство (Di); маренергетичні,
Сезонність умов
фінансові)
кетингова ціна реалізації провиготовлення
дукції (pi); ціна на фінансові ресурпродукції
си (Fi); ціна на матеріали (Mi); ціна
Техніко-технологічні
на енергетичні ресурси (Ei); ціна на
транспорт (TRi); ціна на людські
Управлінські
Виробничі потужності
ресурси (Hi );
(складське
— групу природно-географіЯкість логістичного
господарство,
чних
факторів: відстань до ринку
управління
виробництво)
ресурсів (SRi); відстань до ринку
\
збуту (SMi); сезонність попиту на
продукцію
(SPDi); сезонність умов
Вартість
Періодичність
виготовлення продукції (SPPi);
транспортування
поставок
— групу управлінських факторів: періодичність поставок (tDI);
Рис. 3. Групи факторів прямого впливу на показники бюджету
— групу техніко-технологічних
виробництва промислового підприємства
факторів: виробнича потужність
ності певного набору факторів, в умовах дії яких функ- процесу виробництва продукції (P i); виробнича потужність складського господарства (Wi);
ціонує підприємство.
У процесі дослідження нами було виявлено, що поСлід також зазначити, що при формуванні кожного з бюджетів (на кожному з етапів процесу бюд- казники бюджету виробництва формуються під впливом
жетування) необхідно враховувати специфічну для дії тієї ж самої маркетингової групи факторів, що і понього сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників казники бюджету продажів, з тією лише різницею, що
(факторів), яка впливає на рівень його показників витрати на виробництво та зберігання продукції включають у себе ціни на матеріали, ціни на фінансові, транс(рис. 1).
Для виявлення усіх груп факторів, що мають вплив портні, людські та енергетичні ресурси.
Техніко-технологічна група факторів включає не
на формування бюджету підприємства, нами було розглянуто кожен з бюджетів окремо та виявлено фактори лише виробничу потужність процесу виробництва, а й
(як зовнішні, так і внутрішні), під впливом дії яких відбу- складського господарства, бо бюджет виробництва
вається формування показників кожного з бюджетів формується з показників запасів готової продукції на
(бюджет продажів, виробництва, використання матері- початок та на кінець звітного періоду.
Під впливом дії природно-географічної групи факалів, закупівлі матеріалів тощо).
Так, оскільки бюджет продажів формується під торів відбувається формування рівня обсягу продукції,
впливом номенклатури, обсягу продукції в реалізації та що виготовляється підприємством: відстань до ринку рецін на кожен з видів продукції, тому в якості факторів, сурсів; відстань до ринку збуту. На показник рівня защо впливають на рівень його показників, слід розгля- пасів готової продукції в свою чергу впливають сезонність попиту на продукцію та сезонність умов вигодати:
— ніша підприємства на ринку реалізації продукції товлення продукції.
Управління запасами готової продукції передбачає
(Ni);
виявлення періодичності поставок готової продукції на
— ціна на фінансові ресурси (Fi);
ринок збуту та періодичності поповнення запасів гото— ціна на матеріали (Mi);
— виробнича потужність процесу виробництва про- вої продукції на складі. На це, як показали результати
проведеного нами дослідження, впливає якість логістичдукції (Pi);
— попит на продукцію, яку виготовляє підприємство ного управління (вартість транспортування та періодичність поставок) (рис. 3).
(Di);
Наступним етапом процесу бюджетування на про— державне регулювання діяльності підприємства
мисловому підприємстві є формування бюджету вико(Ri);
ристання матеріалів, який формується з обсягу вироб— маркетингова ціна реалізації продукції (pi).
Схематично процес впливу факторів на показники ництва продукції, витрат матеріалів на одиницю продукції та ціни сировини.
бюджету продажів наведено на рисунку 2.
У зв'язку з тим, що процес бюджетування є поетапЩо стосується бюджету виробництва, то він формується під впливом наявності виробничих потужностей ним, тобто кожен наступний бюджет складається на
Природно-географічні

Маркетингові
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Техніко-технологічні
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(складське
господарство,
виробництво)
Технологія
виробництва
(нормативний рівень
ресурсоємності
продукції)

Управлінські

Попит

Бюджет
використання
матеріалів

Організаційні

Управління якістю
(якість продукції)

Фактична
ресурсоємність

Якість логістичного
управління (вартість
транспортування)

Режим роботи
підприємства

Маркетингова ціна
реалізації
Ціна на ресурси
(матеріали, транспорт,
людські, енергетичні,
фінансові)

Економічні
Інфляція
Курс валюти

Рівень нормування
Рівень використання
виробничих
потужностей
Рівень використання
усіх видів ресурсів

Рис. 4. Групи факторів прямого впливу на показники бюджету використання матеріалів
промислового підприємства

основі попереднього або на основі бюджету продажів,
який є основоположним, то фактори, під впливом дії
яких формуються показники кожного з бюджетів, будуть певною мірою дублюватись на кожному наступному етапі.
До факторів, які впливають на показники бюджету
використання матеріалів (рис. 4), слід віднести маркетингову та економічну групи факторів, які відносяться
до зовнішніх чинників впливу.
До економічних факторів, які свідчать про рівень
розвитку країни, нами віднесено рівень інфляції в країні
(Ii) та курс валюти (ki), бо, на нашу думку, ці фактори
прямо впливають на рівень цін на сировину та матеріали, які використовуються для виробництва продукції.
До внутрішніх факторів впливу, під дією яких формуються показники бюджету використання матеріалів,
нами віднесено наступні групи: техніко-технологічна, яка
включає в себе виробничі потужності підприємства (виробничий процес (Pi) та складське господарство(Wi)) та
технологію виробництва (під технологією виробництва
ми розуміємо нормативний рівень ресурсоємності продукції (RCi)); управлінська група факторів впливу доповнена, на відміну від бюджету виробництва, ще фактором управління якістю (PQi) (якість продукції, що виготовляється). Цей фактор впливає безпосередньо на
розмір витрат матеріалів на виготовлення одиниці продукції, а саме: нами відмічено пряму залежність між
якістю продукції та розміром витрат матеріалів на її виготовлення.
Остання група факторів, яка була нами виділена,
— організаційна. Організаційні фактори впливають на
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зміну рівня спеціалізації, скорочення тривалості виробничого циклу, забезпечення ритмічності виробництва,
принципів наукової організації праці та виробництва,
підвищення кваліфікації працівників. Техніко-технологічні фактори та організаційні є взаємопов'язаними,
бо техніко-технологічні відображають нормативний
рівень показників, який прописано у нормативних документах для забезпечення ефективного функціонування підприємства, а організаційні — фактичний
рівень цих показників. Тобто організаційні фактори
відображають, як наявні умови праці та організація
виробничого процесу впливають на нормативні значення.
До організаційної групи факторів, під впливом дії
яких формуються показники бюджету використання
матеріалів, віднесено: фактичну ресурсоємність продукції (RCfi), режим роботи підприємства (Ti), рівень використання виробничих потужностей (LPi), рівень використання усіх видів ресурсів (LRi), рівень нормування
(RSi ).
Аналогічним чином нами було досліджено весь
процес бюджетування на промисловому підприємстві та виявлено фактори зовнішнього та внутрішнього середовища прямого впливу на показники
бюджету, оптимальне управління якими забезпечує
ефективність механізму контроллінгу та, як наслідок, підвищить результативніс ть діяльності
підприємства. На основі виявлених факторів прямого впливу на показники бюджету підприємства,
нами була розроблена їх класифікація, яка представлена на рисунку 5.
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Рис. 5. Класифікація факторів прямого впливу на показники бюджету підприємства як основного інструменту механізму контроллінгу

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВКИ

Отже, з проведеного дослідження можна зробити
висновок, що умовою ефективного функціонування механізму контроллінгу є визначення факторів, що його
формують. Представлена нами класифікація факторів
прямого впливу, на врахуванні яких формуються показники бюджету підприємства, дає змогу вибору оптимізаційних заходів, які дозволять сформувати багаторівневу оптимізаційну модель контроллінгу промислового
підприємства. Це дозволить більш обгрунтовано та точно управляти підприємством та приймати оптимальні управлінські рішення щодо забезпечення сталого розвитку промислового підприємства.
Подальшого наукового обгрунтування потребує
сутність економіко-математичної моделі оптимізації
окремих елементів механізму контроллінгу на основі
урахування факторів прямого впливу на показники бюджету промислового підприємства.
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