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ВСТУП
Проблемам розробки моделей механізмів функціону�

вання фінансового менеджменту підприємства присвячено

багато робіт вітчизняних і європейських учених і дослідників,

зокрема, Амітана В.Н., Андрієнка В.М., Бланка І.О., Брейлі

Р., Данілочкіної Н.Г., Ільдемєнова С.В., Колласа Б., Лисен�

ка Ю.Г., Майєрса С, Стоянової Є.С., Хорна Ван Дж.К., Чу�

маченка М.Г. та інших. Однак питання моделювання систе�

ми бюджетування підприємства розроблено недостатньо,

що визначає актуальність проведення даного дослідження.

Для моделювання економічних процесів на підприємстві

доцільно формувати логіко�математичні моделі, які є пев�

ною системою математичних співвідношень та логічних ви�

разів [1].

Система бюджетування підприємства передбачає вико�

ристання економіко�математичного моделювання госпо�

дарських операцій, що дозволяють виробляти економічно

ефективні стратегії і приймати тактично правильні уп�

равлінські рішення. Враховуючи, що в ринкових умовах ос�

новний інструмент управління фінансовими результатами

знаходиться в сфері формування собівартості, складанню

витратної частини бюджету необхідно надавати важливої

ролі як суттєвому внутрішньогосподарському резерву підви�

щення ефективності господарювання. Тому важливим є роз�

робка вдосконаленої класифікації витрат, на основі якої

можливо змоделювати процес бюджетування на

підприємстві.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У цілях систематизації витрат підприємства при розробці

бюджету, запропоновано їх класифікувати відповідно до

напрямку витрат фінансових ресурсів:

— амортизація (ум. познач. А від англ. "amortization");

— матеріали (ум. познач. М від англ. "material");
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— заробітна плата (ум. познач. W від англ. "wage") та

відрахування на соціальні заходи (ум. познач. WT від англ.

"wages tax");

— послуги сторонніх організацій (ум. познач. S від англ.

"service"");

— податки (ум. познач. T від англ. "tax");

— грошові виплати, які не можна віднести до вище пе�

рерахованих витрат (ум. познач. PM від англ. "payment

money").

Англійські умовні позначення обрані нами з метою фор�

мування єдиної системи позначень, що дозволило б створи�

ти методологію бюджетування, яка відповідає як національ�

ним, так і міжнародним стандартам, в напрямі яких відбуваєть�

ся постійне реформування фінансової звітності підприємства.

Складні статті витрат (з точки зору методології формуван�

ня бюджету економічного суб'єкта), такі як "послуги допоміж�

них цехів" (SID — service of indirect department) та "напівфаб�

рикати власного виробництва" (CS — cost of semis), також

систематизують на основі запропонованої нами класифікації.

Для формування комплексної моделі бюджету підприєм�

ства, що включає в себе зведений бюджет фінансових резуль�

татів, бюджети окремих підрозділів і бюджети за елементами

витрат, введемо наступні позначення:

— i = 1, 2, ..., n — вид діяльності, спрямування витрат

(виробництво і реалізація продукції, надання послуг, вико�

нання робіт, благодійність тощо);

— j = 1, 2, ..., m — підрозділ підприємства, відділ, центр

відповідальності (основні і допоміжні цехи, об'єкти соціаль�

ної сфери);

— k = 1, 2, ..., 1 — вид продукції, послуг, що випуска�

ються та реалізуються;

— h = 1,2, ..., о — стаття витрат (стаття калькуляції);

— g = 1,2, ..., р — вид ресурсу (конкретний вид сирови�

ни чи матеріалів).
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Відповідно до "Звіту про фінансові результати" [2] чис�

тий прибуток (збиток) звітного періоду (NP — net profit)

формується так:

NP = P + EI — EL (1),

де P — прибуток (збиток) від звичайної діяльності; EI

(extraordinary income) — надзвичайні доходи; EL

(extraordinary loss) — надзвичайні витрати.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності (P — profit)

визначається як різниця між прибутком (збитком) до опо�

даткування (PP — pretax profit) і податком на прибуток (PT

— profits tax):

P = PP — PT (2),

Після систематизації та класифікації доходів і витрат

підприємства, що формують фінансовий результат, можли�

во сформувати математичну модель зведеного бюджету

підприємства.

Доходну частину бюджету (BI — budget income) фор�

мують всі доходи підприємства з врахуванням податку на

додану вартість (ПДВ), акцизів та інші аналогічні платежі:

включаються всі витрати на виробництво продукції чи

відповідно напівфабрикатів, крім прямих витрат на матері�

али і працю (DM — direct materials, DL — direct labour), та�

кож складаються із виділених нами елементів:

+ SIDDC +SDC +PMDC +TDC ,

де BI = /Ii xk + OI�NI + EL, i=1;

де і — і�ий вид діяльності підприємства;

Ii (income) — чистий дохід (виручка�нетто) від продажу

продукції (товарів, робіт, послуг);

k — коефіцієнт, що відображає зростання виручки�нет�

то на величину ПДВ;

OI (operating income) — операційні доходи;

NI (nonoperating income) — позареалізаційні доходи,

El (extraordinary income) — надзвичайні доходи.

Витратну частину бюджету (BE — budget expenses)

формують витрати на оплату всіх статей:

BE = ^(Mi xk +Wi + BE =WTi + Si xk + PMi +Ti ),

де і — і�ий вид діяльності підприємства; k — коефіцієнт,

що відображає зростання витрат підприємства на величину

ПДВ; Mi (material) — матеріальні витрати підприємства; Wi

(wage) — витрати на оплату праці; WTi (wages tax) — вит�

рати на соціальні заходи; Si (service) — витрати підприєм�

ства на послуги сторонніх організацій, PMi (payment money)

— грошові виплати підприємства; Тi (tax) — податки.

Необхідно відмітити, що операційні (ОЕ — operating

expenses), позареалізаційні (NE — nonoperating expenses) і

надзвичайні витрати (EI — extraordinary income) також мож�

ливо розкласти на окремі елементи витрат (амортизація,

матеріали, оплата праці і т. д.), що дозволяє управляти су�

купними витратами по підприємству в цілому.

Варто підкреслити, що формалізація процесу бю�

джетування господарської діяльності економічного суб'єкта

забезпечує виконання багатоваріантних розрахунків з ме�

тою визначення оптимального фінансового результату

відповідно до зовнішніх та внутрішніх факторів (обмежен�

ня фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів).

РЕЗУЛЬТАТИ
Таким чином, в цілях систематизації витрат підприємства

при розробці бюджету нами запропоновано їх класифікацію

за напрямами використання фінансових ресурсів: амортиза�

ція, матеріали, оплата праці та відрахування на соціальні за�

ходи, послуги сторонніх організацій, податки, а також гро�

шові виплати, які не можна віднести до вищеперерахованих

складових. Отже, будь�яку складну статтю витрат підприєм�

ства можна змоделювати на основі даних елементів. Розроб�

лена класифікація є базою для формування моделі зведено�

го бюджету суб'єкта господарювання. Математичну модель

бюджетування доцільно використовувати при розробці та

впровадженні автоматизованих систем управління. Перспек�

тивним є подальша розробка моделі з врахуванням процеду�

ри обліковості, що дозволило б поєднати в одній системі як

управлінський, так і фінансовий обліки.
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