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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах успіх діяльності про-

мислового підприємства, насамперед, залежить від того,
яким чином розподілені його матеріальні, фінансові,
людські та інші види ресурсів в умовах їх обмеженості та
наскільки точно враховані зовнішні та внутрішні ризики
його функціонування. Для досягнення цієї мети промис-
лові підприємства все частіше запроваджують механізм
контролінгу та як основний його інструмент систему бюд-
жетування, яка дозволяє раціоналізувати діяльність
підприємства та ефективно спрогнозувати фінансові по-
казники його діяльності у майбутніх періодах в умовах
динамічності ринкового середовища, яке вимагає пост-
ійного корегування методів та параметрів управління
підприємством. Оскільки бюджетування є досить трудо-
містким процесом, який засновано на чисельних розра-
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хунках, то застосування економіко-математичного моде-
лювання для підвищення точності, обгрунтованості та
ефективності розрахунку показників бюджетів є особ-
ливо актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розробки моделей функціонування ме-
ханізму контролінгу на промислових підприємствах, зас-
тосуванню економіко-математичного моделювання в
якості засобу визначення оптимальних параметрів діяль-
ності підприємства присвячено чимало наукових робіт
вітчизняних та зарубіжних вчених і дослідників, зокрема
Деменіної О.М. [1], Козуб О.В. [2], Аксентюк М.М. [3],
Пісчасова Ф. [4], Харитонової К.М. [5], Михайлова В.В.
[6].
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Однак, незважаючи на різноманіття питань, присвя-
чених вирішенню проблем забезпечення ефективності
функціонування промислових підприємств на засадах
контролінгу, проблемі моделювання системи бюджету-
вання як основного його інструментарію, приділено не-
достатньо уваги, що і визначає актуальність проведення
даного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка методичних засад по-

будови багаторівневої економіко-математичної моделі
функціонування механізму контролінгу на основі транс-
формації алгоритму бюджетування з використанням оп-
тимізаційних блоків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією з основних ідей контролінгу є створення кон-
туру регулювання, в якому в процесі постійного контро-
лю рівня досягнення мети виявляються розбіжності між
запланованими і фактичними показниками. У зв'язку з
цим практична реалізація контроллінгу, в першу чергу,
повинна бути забезпечена порівняльною інформацією
планового і фактичного характеру. При цьому планові
значення показників, що регулюються в системі контрол-
лінгу підприємства, на нашу думку, необхідно встанов-
лювати в процесі бюджетування, адже вітчизняні промис-
лові підприємства на сьогоднішній день мають не-
обхідність в інтегрованій методичній та інформаційній
базі для підтримки функцій управління.

У ході проведеного дослідження нами було виявле-
но, що алгоритм бюджетування потребує трансформації
задля підвищення ефективності контролінгу при функці-
онуванні промислового підприємства та досягненні ним
стратегічних цілей. Саме тому, трансформація алгорит-
му бюджетування викликана необхідністю забезпечен-
ня ефективного управління промисловим підприємством
в умовах впливу внутрішніх та зовнішніх ризиків.

Алгоритм передбачає створення окремих цілісних са-
морегулюючих елементів (бюджетів), кожен з яких відпо-
відає за певний напрям використання ресурсів (матеріаль-
них, людських, фінансових тощо) та отримання прибутку.

Ідея трансформації процесу бюджетування як основ-
ного інструменту планування в механізмі контролінгу по-
лягає у тому, щоб сформувати такий механізм контрол-
лінгу на промисловому підприємстві, який дозволить
своєчасно (оперативно) впливати на зміни (фактори впли-
ву, ризики), відхилення показників, що сприятиме досяг-
ненню стратегічних цілей підприємства.

Саме тому, при розробці різних бюджетів доцільним є
використання економіко-математичних оптимізаційних ме-
тодів, сутність яких полягає в максимізації прибутку (або в
мінімізації витрат) при передбачуваних обмеженнях обсягів
попиту, виробництва, рівня цін; підвищенні ефективності та
надійності функціонування підприємства. Результатом зап-
ропонованого нами методичного підходу оптимізації сис-
теми бюджетування є скорегований за всіма напрямками
діяльності бюджет грошових коштів підприємства.

Для досягнення поставленої мети, процес бюджету-
вання нами рекомендується розробляти з використанням
таких оптимізаційних блоків як [7]:

— "блок 1" оптимізація номенклатури продукції;
— "блок 2" управління запасами готової продукції;
— "блок 3" вибір оптимального варіанту технічної

політики;
— "блок 4" управління виробничими запасами на

складі;

— "блок 5" вибір постачальників, що забезпечують
виконання технології з мінімальними витратами на прид-
бання матеріалів;

— "блок 6" оптимізація графіку ремонту обладнання;
— "блок 7" вибір джерел формування позикових

коштів;
— "блок 8" вибір напрямів на обсягів капітальних

вкладень.
Схематично трансформацію алгоритму бюджетуван-

ня з використанням оптимізаційних блоків представлено
на рисунку 1.

Особливістю такої трансформації є багатоваріантний
підхід до прийняття управлінського рішення, тобто обов'яз-
ковим етапом його прийняття стає пошук альтернативних
варіантів та напрямків розвитку промислового підприємства
з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників пря-
мого впливу: кон'юнктури ринку ресурсів, фінансового рин-
ку, ринку товарів, зміни економічної ситуації тощо.

Це дає змогу здійснювати поетапну оптимізацію па-
раметрів функціонування промислового підприємства,
визначати оптимальну політику закупівлі та збереження
товарів, управляти дебіторською та кредиторською за-
боргованостями, приймати рішення з вибору оптималь-
ного варіанту технічної політики, визначати оптимальний
бюджет інвестиційних витрат тощо. Це, у свою чергу, за-
безпечує оптимальність бюджетного балансу.

Трансформація алгоритму бюджетування викликана
необхідністю забезпечення ефективного функціонуван-
ня промислового підприємства в умовах впливу
внутрішніх та зовнішніх ризиків, тому традиційний про-
цес бюджетування доповнено оптимізаційними блоками
на кожному з його основних етапів.

При цьому слід зазначити, що в результаті проведено-
го дослідження було встановлено, що вихідні параметри оп-
тимізаційних блоків (оптимальний обсяг реалізації про-
дукції, оптимальний резерв готової продукції, оптимальний
запас матеріалів на початок відповідного періоду тощо) є
вхідними для відповідного бюджету на кожному з етапів
процесу бюджетування на промисловому підприємстві.

На рисунку 2 представлена удосконалена схема про-
цесу бюджетування з використанням оптимізаційних блоків,
яка розроблена авторами на основі аналізу та доповнення
системи бюджетування, яка визначена у роботі [9].

На основі аналізу факторів зовнішнього та внутрішнь-
ого середовища, на врахуванні яких формується ефектив-
ний механізм контроллінгу промислового підприємства,
було встановлено фактори зовнішнього та внутрішнього
середовища, які мають прямий вплив на показники бюд-
жетів підприємства [10]. Дослідження впливу цих факторів
дало змогу вибору оптимізаційних економіко-математич-
них заходів, на основі яких було розроблено методичні
рекомендації щодо побудови багаторівневої оптимізацій-
ної моделі контролінгу промислового підприємства.

Багаторівнева модель оптимізації механізму контро-
лінгу є базою для формування ефективної політики уп-
равління промисловим підприємством, яка дозволяє йому
в умовах ринкової економіки та мінливості зовнішнього
середовища досягати стратегічні цілі.

Можливість та необхідність використання багато-
рівневої економіко-математичної моделі оптимізації кон-
тролінгу обумовлюється тим, що підприємства в умовах
ринкової економіки постають перед вибором ринків, на
яких вони передбачають реалізовувати свою продукцію,
діставати необхідні у виробництві та функціонуванні
підприємства ресурси, товари, роботи, послуги; вибором
джерел формування позикових коштів та напрямів і об-
сягів капітальних вкладень тощо. Все це відповідним чи-
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ном впливає на фінансову сталість підприємства, досяг-
нення ним стратегічних цілей, що обумовлює ефек-
тивність функціонування підприємства в майбутніх пері-
одах.

Побудову багаторівневої оптимізаційної моделі кон-
тролінгу промислового підприємства здійснено за прин-
ципом оптимальності, який полягає в тому, що оптималь-
не управління будується поступово, крок за кроком. На
кожному етапі оптимізується управління лише цього ета-
пу. Разом з тим, управління на кожному етапі обирається
з урахуванням наслідків для майбутніх етапів, бо управ-
ління, яке оптимізує цільову функцію лише на даному
етапі, може призвести до неоптимального ефекту всього
процесу. Управління на кожному етапі має бути оптималь-

ним з точки зору процесу в цілому. Таке правило, сфор-
мульоване Р. Белманом, застосовується для вирішення
задач динамічного програмування [11].

У результаті моделювання багаторівневої оптиміза-
ційної моделі вона має відповідати наступним критеріям:

— повинно бути досягнуто максимальне значення по-
казника бюджету грошових коштів як результуючого по-
казника процесу бюджетування;

— має бути досягнуто збалансованість активу та па-
сиву прогнозного балансу майбутніх періодів;

— функцією цілі на всіх етапах моделі є максиміза-
ція прибутку;

— оптимізаційна модель побудована на принципі оп-
тимальності.
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Бюджет загальновиробничих витрат 
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Вибір джерел формування позикових коштів 

Рис. 1. Трансформація алгоритму бюджетування

Розроблено авторами за результатами аналізу літературного джерела [8].
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Розроблено авторами за результатами аналізу літературного джерела [9].

Рис. 2. Удосконалена схема процесу бюджетування з використанням оптимізаційних блоків
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ВИСНОВКИ
У статті розроблено методичні засади побудови ба-

гаторівневої оптимізаційної моделі ефективності функц-
іонування механізму контроллінгу, яка базується на
трансформації алгоритму бюджетування з використан-
ням оптимізаційних блоків на кожному з етапів форму-
вання бюджету підприємства.

Обгрунтована необхідність трансформації процесу
бюджетування на основі використання на кожному з
етапів його формування оптимізаційних моделей, що, у
свою чергу, забезпечує ефективні умови функціонуван-
ня підприємства у мінливих умовах; враховує фактори
прямого впливу зовнішнього та внутрішнього середови-
ща на результати діяльності підприємства; передбачає си-
стемність, безперервність, упорядкованість та по-
етапність процесу управління підприємством; підкреслює
цілеспрямованість впливу управління підприємством на
засадах контролінгу на досягнення ним стратегічних
цілей.

Доведено, що економіко-математичне моделювання
процесу бюджетування господарської, виробничої та
фінансової діяльності економічного суб'єкта забезпечує
виконання багатоваріантних розрахунків з метою вияв-
лення оптимального фінансового результату при встанов-
лених умовах обмеження фінансових, матеріальних та
трудових ресурсів.

Подальша робота передбачає реалізацію процесу
бюджетування з використанням оптимізаційних блоків у
їх взаємозв'язку та взаємообумовленості на промисло-
вому підприємстві.
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