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В статті проводиться аналіз основних методів формування процесу бюджетування на рівні підприємства. Харак&
теризуються основні закони та визначаються системні принципи бюджетування підприємства. Визначаються ресурсні
фактори даного процесу.
In the article the analysis of basic methods of forming of process of budgeting is conducted at the level of enterprise.
Basic laws are characterized and determined principles of budgeting of enterprise the systems. The resource factors of
this process are determined.
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ВСТУП

У практиці фінансової діяльності часто до
водиться вирішувати питання визначення по
треби суб'єкта господарювання у вкладеннях
для забезпечення виробництва відповідного об
сягу продукції (робіт, послуг) та забезпечення
цих потреб відповідними фінансовими ресур
сами. Для вирішення цих проблем у практиці ви
користовується бюджетування даного проце
су, в результаті чого досягається фінансова
рівновага між потребою в капіталі та необхід
ними для цього фінансовими ресурсами.
Потреба в капіталі визначається в розмірі
грошового еквівалента потреби підприємства у
грошових коштах і матеріальних засобах, що
необхідні для виконання поставлених цілей.
У практиці фінансовогосподарської діяль
ності підприємств в економічно розвинутих
країнах стабільну мінімальну потребу в капіталі
покривають за рахунок власного капіталу, а
тимчасову різницю між максимальною та
мінімальною потребою за рахунок коштів кре
диторів. Прогнозування потреби в капіталі
проводиться за видами діяльності. Основна ча
стина грошових видатків підприємства пов'яза
на із забезпеченням основної діяльності. Базою
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для визначення обсягу фінансових ресурсів, не
обхідних для покриття таких витрат є бюджети
виробництва і реалізації продукції.
Бюджет виробництва і реалізації розроб
ляється на основі обраної стратегії розвитку
підприємства, наявного виробничого потенці
алу з врахуванням показників збуту продукції.
Для цього визначається потреба в капіталі для
фінансування оборотних активів. При прове
дені відповідних розрахунків необхідно врахо
вувати, що потреба в капіталі в даному випад
ку виникає лише за наявності часового розри
ву між моментом відвантаження готової про
дукції зі складу та моментом надходження гро
шових коштів на рахунки підприємства.
Визначення потреби в капіталі для фінан
сування обігових активів у відповідних мето
дичних вказівках рекомендується проводити
через їх нормування та планування джерел їх
фінансування. В економічній літературі такий
розрахунок рекомендується проводити за ку
мулятивним та елективним методами. При цьо
му за кумулятивним методом потреба в капі
талі визначається множенням загальної трива
лості відволікання коштів в оборотні активи
протягом одного операційного періоду (в днях)
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продукції;
— при розширенні ви
робництва, яке неможливо
забезпечити наявними по
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
тужностями;
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ
Ɉɛɿɝɨɜɿ ɤɨɲɬɢ
ɧɟɦɚɬɟɪɦɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
— у разі технічного пе
реозброєння з метою
Рис. 1. Структурні елементи "бюджету" підприємства
підвищення продуктив
на середньоденні витрати. Елективний метод ності праці чи поліпшення якості продукції.
передбачає одноденні витрати за окремими
Таким чином, користуючись основами сис
елементами перемножити на кількість днів в темного аналізу можна стверджувати, що виз
періоді, протягом якого ці витрати відволіка начальним при формування бюджету підприє
ються в оборотні активи.
мства є забезпечення таких основних складо
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
вих (рис. 1):
Для здійснення основної діяльності суб'єкт
— обсяг потреби у фінансових ресурсах для
господарювання повинен мати у своєму розпо фінансування придбання основних засобів і не
рядженні основні засоби і нематеріальні акти матеріальних активів розраховується на основі
ви. Потреба в капіталі для фінансування таких їх первинної вартості та кількості;
активів виникає в таких випадках:
— загальна потреба в капіталі для основної
— у разі заснування нового підприємства діяльності розраховується як сума капіталу,
або започаткування виробництва нових видів необхідного для фінансування основних за
ȻɘȾɀȿɌ

Ɇɟɬɨɞ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɭɱɤɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɪɭɯɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ

ɉɪɨɝɧɨɡ ɜɢɪɭɱɤɢ. ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɥɚɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ
ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ, ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɚ ɤɚɡɭɚɥɶɧɿ.
ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɪɭɱɤɢ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɍɚɤɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɹɤ
ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ (ɦɿɫɹɰɶ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɪɿɤ) ɬɚɤ ɿ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ (ɞɜɚ
ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɤɿɜ) ɩɟɪɿɨɞ.

Ȼɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɜɫɿɦɚ
ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɝɧɨɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 2 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ».
Ɍɚɤ ɹɤ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɭɱɤɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ
ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ (ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɨɳɨ), ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɥɚɧɨɜɿ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɯ ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɿɜ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɽ ɣɨɝɨ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɨɱɤɢ
ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɹɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɹɞ ɡɚɬɪɚɬ ɿ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ
ɤɨɲɬɿɜ. Ȼɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɽ ɡɜɟɞɟɧɢɣ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.
Рис. 2. Метод бюджетування виручки
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собів і нематеріальних активів та капіталу для
фінансування оборотних активів;
— фінансування витрат, не пов'язаних з
основною діяльністю (проведення фінансо
вих інвестицій, покриття затрат невиробни
чого характеру) повинно здійснюватися за
залишковим принципом за рахунок прибут
ку. Розрахунок обсягів фінансових ресурсів,
необхідних для покриття цих затрат прово
диться виходячи з планової величини таких
затрат.
У залежності від специфіки підприємства
та його ресурсних можливостей розглянемо
основні методи процесу бюджетування на
підприємствах.
Метод бюджетування виручки, фінансових
результатів та руху грошових потоків. Розгля
немо особливості використання даного через
виокремлення етапності (рис. 2).
Метод бюджетування капіталу підприєм
ства (рис. 3).
Важливе значення в забезпечені фінансової
рівноваги на підприємстві, забезпечення стаб
ільної платоспроможності та ліквідності під час
прийняття відповідних фінансових рішень сто
совно джерел покриття потреби в капіталі має
дотримання таких правил фінансування:
— золотого правила фінансування;
— золотого правила балансу;
— правила вертикальної структури капіта
лу.
Золоте правило фінансування виражає не
обхідність узгодження строків, на які мобілі
зуються фінансові ресурси зі строками, на які
вони вкладаються в реальні чи фінансові інвес
тиції, тобто за цим правилом фінансовий капі
тал повинен бути мобілізований на термін, не
менший від того, на який даний капітал замо
рожується в необоротних та оборотних акти
вах підприємства. В результаті дотримання зо
лотого правила фінансування зберігається
фінансова рівновага між обсягом фінансового
капіталу та його вкладенням у відповідні інве
стиції.
Така фінансова рівновага забезпечується
якщо:
1. Довгострокові активи: Довгострокові па
сиви £ 1;
2. Короткострокові активи: Короткостро
кові пасиви ³ 1.
Дотримання цих вимог забезпечує підприє
мству стабільну ліквідність і платоспро
можність. Тому таке узгодження процесу за
лучення та використання капіталу повинно
проводитися на стадії планування потреби в ре
сурсах та джерелах їх покриття.
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Ɇɟɬɨɞ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɚɥɚɧɫɭ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ

ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ

Рис. 3. Метод бюджетування капіталу

Золоте правило балансу в економічній літе
ратурі розглядається як більш конкретизова
на форма золотого правила фінансування в на
прямку узгодження термінів фінансування
(конгруентності).
З метою досягнення паралельності строків
мобілізації і використання фінансових ресурсів
золоте правило балансу вимагає дотримання
певних співвідношень між окремими статтями
активу і пасиву балансу. Для цього повинні ви
конуватися такі дві умови:
—потреба в капіталі для фінансування нео
боротних активів повинна покриватися за ра
хунок власного капіталу і довгострокових по
зичок, тобто: (Власний капітал + Довгострокові
позики): Необоротні активи ³ 1;
—довгострокові капітальні вкладення по
винні фінансуватися за рахунок коштів мобілі
зованих на довгостроковий період, тобто дов
гострокові пасиви повинні використовуватися
не тільки для фінансування необоротних ак
тивів, а і для фінансування довгострокових
оборотних активів (оборотних активів авансо
ваних в стратегічні запаси сировини, неліквідні
товари тощо): (Власний капітал + Довгостро
кові позики): (Необоротні активи + Довгостро
кові оборотні активи) ³ 1.
Дане правило діє якщо сума нарахованої
амортизації збігається за обсягами і терміна
ми з погашенням залученого капіталу і якщо
грошових надходжень є достатньо для забез
печення розрахунків у процесі операційної
діяльності.
Правило вертикальної структури капіталу
пов'язане з аналізом складу і структури дже
рел формування капіталу в напрямку дотри
мання певного співвідношення між власним і
позичковим капіталом підприємства. Для про
ведення такого аналізу розраховуються ко
ефіцієнт заборгованості та коефіцієнт неза
лежності.
Коефіцієнт заборгованості характеризує
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Рис. 4. Метод планування показників балансу

залежність підприємства від позичкового кап
італу і визначається як відношення позичково
го капіталу до джерел власних коштів. При цьо
му зростання рівня заборгованості свідчить про
зростання фінансового ризику.
Коефіцієнт незалежності визначається як
відношення власних коштів до валюти балан
су. При визначенні оптимальної структури ка
піталу слід враховувати, що головною метою
діяльності підприємства є максимізація прибут
ку в довготерміновому періоді. Такої максимі
зації можна досягти при залученні додаткових
фінансових ресурсів.
Через те що власні фінансові ресурси є об
меженими підприємство залучає позичені ре
сурси. Якщо рентабельність сукупного капіта
лу (рентабельність активів) перевищує процен
ти за користування позиками, то підприємству
буде вигідно їх залучати. В протилежному ви
падку залучення позик є невигідним, адже ви
никають відповідні фінансові ризики. Тому при
залучені позичених ресурсів в цьому випадку,
мета підприємства в одержані максимального
прибутку може конфліктувати з мінімізацією
фінансового ризику. Тому важливо визначити
таку структуру капіталу підприємства, при якій
досягається оптимальне співвідношення між
ризиком структури капіталу та рентабельністю
власного капіталу.
Функціональна залежність між рентабель
ністю власного капіталу та його структурою
виражається в показнику фінансового ліверед
жу. Цей показник дозволяє знайти наближене
значення оптимальної структури капіталу. При
цьому оптимальною буде така структура капі
талу підприємства, при якій досягається опти
мальне співвідношення між ризиком структу
ри капіталу та рентабельністю власного капі
талу. В результаті досягається максимізація
ринкової вартості підприємства і його корпо
Передплатний індекс 21847

ративних прав.
Підвищення рентабельності власного капі
талу за рахунок залучення позичкового капі
талу називається ефектом фінансового ліве
реджу або ефектом фінансового важеля. Цей
показник характеризує ефект фінансування
діяльності підприємства в напрямку підвищен
ня рентабельності власного капіталу за раху
нок збільшення частки позичкового капіталу.
При його аналізі можуть спостерігатися такі
закономірності:
1. Якщо рентабельність активів перевищує
проценти за користування позичковими кош
тами і процентна ставка за кредитами є стаб
ільною, рентабельність власного капіталу зро
стає пропорційно із зростанням частки забор
гованості в структурі капіталу.
2. Якщо рентабельність активів дорівнює
процентам за кредит, то незалежно від рівня
заборгованості рентабельність власного капі
талу до оподаткування дорівнюватиме рента
бельності активів і процентам за кредит.
3. Якщо рентабельність активів нижча за
проценти за користування позичками, то рен
табельність власного капіталу знижується і
може досягти негативного значення.
4. Якщо рентабельність активів дорівнює
нулю або є негативною, то рентабельність влас
ного капіталу із зростанням заборгованості за
позиками має тенденцію до пришвидшеного
зростання.
Метод планування показників балансу (рис.
4.)
Координація та узгодження показників ок
ремих бюджетів між собою проводиться у зве
деному (інтегрованому) бюджеті. В ньому уз
годжуються сумарні зміни в статтях активів та
пасивів протягом планового періоду. При цьо
му в активі такого бюджету відображаються
зміни у використанні фінансових ресурсів
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(приріст активів та зменшення пасивів), а в па
сиві — зміни у джерелах залучення фінансо
вих ресурсів (збільшення пасивів та зменшен
ня активів). Такі зміни пояснюються тим, що
будьяке збільшення активів чи зменшення
пасивів пов'язане з використанням фінансових
ресурсів, а зменшення активів чи збільшення
пасивів вказує на залучення додаткових ре
сурсів.
Для забезпечення фінансової рівноваги
сума приросту пасивів та зменшення активів
повинна дорівнювати величині приросту ак
тивів та зменшення пасивів. У результаті побу
дова такого балансу дає можливість виявити
зміни показників балансу, що прогнозуються в
окремих періодах, а також проаналізувати при
чини таких змін.
Плановий баланс складається на основі оч
ікуваних показників поточного періоду та про
гнозних змін в окремих статтях і розділах пла
нового періоду. Розрахунок планових показ
ників такого балансу проводиться з викорис
танням інформації, що міститься в бюджеті
інвестицій, оперативному фінансовому плані,
бюджеті товарноматеріальних цінностей, бюд
жеті прибутків і збитків, а також в інших бюд
жетах.
Плануючи показники балансу, їх потрібно
перевіряти на предмет узгодженості з обраною
фінансовою стратегією та дотримання правил
фінансування, зокрема визначеного рівня
структури капіталу, показника покриття нео
боротних активів за рахунок довгострокових
пасивів тощо.
РЕЗУЛЬТАТИ

Таким чином, визначальними при форму
вання бюджету підприємства є управління ре
зервним (інвестиційним капіталом) та обігови
ми коштами.
Виділимо основі правил здійснення даного
процесу: прогноз руху грошових потоків Cach
flow рекомендується проводити в двох напрямах:
— планування планового обсягу Cachflow
від усіх видів діяльності;
— прогноз основних напрямів використан
ня Cachflow (інвестування, погашення кре
дитів, розподіл прибутку тощо).
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