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Постановка проблеми. Розвиток економіки держави 
залежить від стабільного розвитку промисловості. Про-
мисловість завжди була фундаментальною частиною 
економіки. Протягом останнього десятиліття ми спосте-
рігали її підйоми та падіння. Відомо, що значну долю 
надходжень у державному бюджеті становлять саме 
доходи від промисловості. Її розвиток призводить до 
покращення умов соціального життя населення, збага-
чення культурних та духовних цінностей, збільшення 
заробітних плат, інновації у сфері медицини, освіти, 
науки тощо. Науково-технічний прогрес допоміг удо-
сконалити систему випуску продукції, шляхом ново-
введень в організаційних і технічних умовах роботи на 
підприємствах. Це дозволило розширити випуск про-
дукції та вдосконалити її якість. Проте залишається 
багато невирішених проблем, пов’язаних з подальшим 
розвитком підприємств кожної галузі промисловості. 
Так, одні підприємства розвиваються, а інші, в той 
самий час, переживають кризу. Таким чином, вини-
кає потреба дослідження шляхів отримання прибутку, 
точки беззбитковості з урахуванням як внутрішніх, 
так і зовнішніх чинників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню та аналізу точки беззбитковості у науковій 
літературі приділено багато уваги вітчизняними 
та зарубіжними науковцями, зокрема В.К. Скля-
ренко, О.І. Волков, Н.В. Шандова, А.П. Гайдуць-
кий, І.О. Бланк, А.С. Гальчинський, О.В. Тарасова, 
В.П. Савчук, Т.О. Погорєлова, І.І. Лукінов, А.В. Пас-
тир, А.А. Пересада, Я.В. Риженко, В.Г. Федо-
ренко, Н.М. Ткаченко, М.П. Денисенко, М.А. Вах-
рушіна, А.Я. Ілуца, І.А. Ламискін, Д.О. Жернова, 
Н.Б. Кирич, О.А. Хлистун та ін. Проте, незважа-
ючи на значний внесок та глибокий зміст проведе-
них робіт вченими, деякі питання щодо подальшого 
аналізу беззбитковості з урахуванням обмежень із 
застосуванням економіко-математичного моделю-
вання залишаються невирішеними. Це зумовлює 
актуальність цієї теми та потребує подальшого 
вивчення.

Постановка завдання. Основним завданням статті 
є дослідження темпів прибутку, причин його коли-
вання та точки беззбитковості з урахуванням потуж-
ностей виробництва та замовлень споживачів.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
прийняття зважених рішень на виробництві та запо-
бігання значних втрат керівники проводять ана-
ліз рівня прибутку із дослідженням чинників, які 
на нього впливають. Основою для такого аналізу є 
дослідження точки беззбитковості. Завдяки аналізу 
беззбитковості менеджер або керівник компанії може 
вирішити проблеми, які виникають у результаті змін 
основних напрямів діяльності: вплив на дохід зни-
ження ціни продажу, обсяг виготовленої продук-
ціїї для сплати додаткових витрат на розширенням 
підприємства, закупівля ресурсів для виробництва 
тощо [1].

Розрахунок та аналіз точки беззбитковості під-
приємства наділяють керівництво такою інформа-
цією: визначення чинників, які впливають на зміну 
прибутку; можливість проаналізувати, як потрібно 
змінити обсяг продажу або обсяг виробництва, якщо 
коливатиметься ціна товару; вирішення питань щодо 
подальшого вкладання грошей у проект тощо.

Точка беззбитковості (ВЕР) являє собою ситу-
ацію, під час якої загальний дохід (TR) дорівнює 
сумарним витратам (ТС). Існують три методи роз-
рахунку беззбитковості: графічний метод, метод 
рівнянь, метод маржинального доходу. Для аналізу 
беззбитковості в умовах невизначеності з урахуван-
ням зовнішніх чинників можливо застосовувати 
сучасні технології комп’ютерного (імітаційного) 
моделювання [5].

Графічний метод обчислення точки беззбитко-
вості заснований на побудові універсального гра-
фіка «Прибуток – Затрати – Обсяг виготовленої про-
дукції». Для побудови графіку необхідно виконати 
такі кроки: будується лінія постійних затрат (FC); 
обчислюються загальні витрати (сумма постійних та 
змінних витрат) та будується пряма ТС, яка харак-
теризує це значення; розраховується сума доходу від 
реалізації продукції (TR) (рис. 1).

 
Рис. 1. Графік точки безбитковості

У точці беззбитковості (ВЕР) прибуток дорів-
нює 0, а валовий дохід дорівнює загальним витра-
там. Якщо обсяг реалізованої продукції менше поро-
вого обсягу виробництва, то підприємство потерпить 
збитки [1; 2].

Метод рівнянь дозволяє обчислювати прибуток 
підприємства:

Прибуток = Валовий дохід(виручка) –VC– FC, (1)
де VC – змінні витрати на одиницю продукції; 

FC – постійні витрати.

Змінні витрати на одиницю продукції (VC) – це 
витрати, які переносяться на виготовлення кож-
ної одиниці продукції. Постійні витрати (FC) – це 
витрати, які потрібно сплачувати незалежно від 
обсягу виробництва.

Точку беззбитковості розраховують за таким алго-
ритмом: для початку показник прибутку дорівнює 0. 
Підставимо нульовий прибуток у формулу 1:

Р * ВЕР – VC* ВЕР – FC = 0 ⇒ ВЕР =
= FC / (P –VC),                     (2)

де Р – ціна за одиницю продукції; ВЕР – порого-
вий обсяг виробництва (точка беззбитковості).

Метод маржинального прибутку є різновидом 
методу рівнянь.

Маржинальний прибуток (МП) можна предста-
вити як джерело відшкодування постійних витрат та 
сприяння для формування прибутку. В економічній 
літературі маржинальний прибуток називають гра-
ничним доходом, маржинальним доходом тощо. Ці 
терміни допомагають краще розкрити зміст цього 
поняття. Точка беззбитковості (поріг рентабельності) 
розраховується за формулою 3:

ВЕР = FC / НМП,                   (3)
де НМП – норма маржинального прибутку, яка 

розраховується за формулою 4 [1].
НМП=МП / Валовий дохід(або виручка) (4)

Характеристику темпів можливого зростання 
прибутку відображає операційний важіль (ОВ). ОВ 
вказує на скільки відсотків зміниться прибуток при 
зміні виручки на один процент [3]. Ефект ОВ розра-
ховується за формулою 5.

ЕОВ = МП / П,                    (5)
де ЕОВ – ефект операційного важеля; МП – мар-

жинальний прибуток; П – прибуток підприємства.
Ефект операційного важеля найбільш виражений 

у коротких періодах. Постійні витрати незмінні про-
тягом деякого часу. Якщо під час збільшення обсягу 
продажу відбудеться ріст постійних витрат, то під-
приємство повинно подолати нову точку беззбит-
ковості або ж пристосовуватися до неї. Після такої 
ситуації ефект виробничого важеля проявляється в 
нових умовах виробництва по-новому. Точка беззбит-
ковості розраховується за формулою 6:

ВЕР = Виручка (або валовий дохід) * FC / МП.    (6)
За основу побудови оптимізаційної моделі вико-

ристаємо метод рівнянь. 
У таблиці 1 зведені доходи від реалізації підпри-

ємства за 2010–2014 роки. Згідно з даними, компа-
нія зазнає втрат [3]. 

Таблиця 1
Доходи від реалізації соків та дитячого харчування

Прибуток від реалізації 
продукції, роки Сума, грн

2010 1286000

2011 -81000

2012 -4869000

2013 376000

2014 -1372000

Як видно з таблиці 1, у певні періоди підприєм-
ство зазнає втрат (рис. 1).

Низькі прибутки пов’язані з потребою в іннова-
ційних технологіях, устаткуванні аналізом та потре-
бами ринку тощо (рис. 2). Ця проблема загострилася 
після вступу України до СОТ. Для виходу продукції 
на продовольчий ринок, компанія мусить дотриму-
ватися вимог стандартизації, виробництва та контр-
олю якості продукції, інноваційних моделей розви-
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тку тощо. Виконання цих кроків потребує аналізу 
беззбитковості з урахуванням обмежень [4].

У таблиці 2 містяться дані про продукцію під-
приємства харчової промисловості за 2014 рік, ціни, 
змінні та постійні витрати підприємства.

Таблиця 2
Асортимент продукції підприємства  

харчової промисловості

Найменування 
продукціїї

Об'єм, 
л

Ціна, 
грн за 

одиницю

Змінні 
витрати, 
грн за 

одиницю

Постійні 
витрати, 

грн

Сік «Jaffa»

2 л 23,75 20,65 1347000

1 л 21 18,26 1458000

0,2 л 4,7 4,08 582000

Сік «Наш сік»

0,2 л 4,5 3,91 352000

0,5 л 8,7 7,57 529000

1 л 13,4 11,65 879000

1,5 л 18,9 16,43 753000

2 л 19,5 16,96 641000

Сік «Джусік» 0,2 л 5,2 4,52 502000

Сік «Соковита»
0,2 л 4,6 4 527000

1 л 12,75 11,09 1295000

Дит. харчув. 
«Чудо-Чадо»

0,13 л 9 7,83 672000

0,17 л 12 10,43 857000

Щоб визначити ВЕР, потрібно враховувати такі 
чинники: ціну одиниці реалізованої продукції, змінні 
витрати на одиницю продукції і постійні витрати. 
При цьому ціна (Р) вказує на обсяг доходу, який 
підприємство отримає від реалізації кожної одиниці 
товарів або послуг.

Таблиця 3
Точка беззбитковості продукції

Найменування продукції Об'єм, л BEP, шт

Сік «Jaffa»

0,2 л 939710

1 л 532117

2 л 434516

Сік «Наш сік»

0,2 л 596610

0,5 л 468142

1 л 502286

1,5 л 304858

2 л 252362

Сік «Джусік» 0,2 л 738235

Сік «Соковита»
0,2 л 878333

1 л 780120

Дитяче харчування  
«Чудо-Чадо»

0,13 л 574359

0,17 л 545860

Розрахуємо точку беззбитковості для соків за 
формулою (2). Результати розрахунків представлені 
у таблиці 3. Тобто для кожного найменування про-
дукції зазначено, яку кількість необхідно вигото-
вити, щоб покрити загальні витрати на виробництво.

Для керівників і менеджерів компанії інтерес 
представляє знаходження точки беззбитковості для 
сукупного випуску з урахуванням вже існуючих 
замовлень на продукцію (табл. 4). За аналізом від-
ділу маркетингу соки «Джусік», Сік «Соковита», 
дитяче харчування «Чудо-Чадо» варто виготовляти 
в обмеженій кількості (табл. 5). Врахуємо цей факт 
при побудові оптимізаційної моделі.

Таблиця 4
Замовлення у плановому періоді

Найменування продукції Об'єм, л Кількість, шт.

Сік «Jaffa»

0,2 л 200000

1 л 400000

2 л 300000

Сік «Наш сік»

0,2 л 400000

0,5 л 350000

1 л 500000

1,5 л 300000

2 л 210000

Таблиця 5
Попит (прогнозований) у плановому періоді

Найменування продукції Об'єм, л Попит, шт.

Сік «Джусік» 0,2 л 500000

Сік «Соковита»
0,2 л 600000

1 л 550000

Дитяче харчування 
«Чудо-Чадо»

0,13 л 450000

0,17 л 35000

Постійні витрати підприємство має нести в обсязі 
незалежно від кількості вироблених соків, тому, щоб 
домогтися мінімізації капітальних вкладень, необ-
хідно мінімізувати сумарні змінні витрати. Таким 
чином, основною метою оптимізаційної задачі буде 
знайти виробничий план з найменшими змінними 
витратами, у яковому враховані вже прийняті замов-
лення та прогнозований аналіз ринку, і, який прино-
сить дохід, рівний сумарним витратам (табл. 4-5) [4].

Щоб отримати рівняння точки беззбитковості 
залежно від кількості виготовлених соків, визначимо 
змінні оптимізаційної моделі таким чином:

соки «Jaffa» об’ємом у 2 л – j1, 1 л – j2, 0,2 л – j3; 
«Наш сік» об’ємом у 0,2 л – n1, 0,5 л – n2, 1 л – 

n3, 1,5 л – n4, 2 л – n5;
«Джусік» об’ємом 0,2 л – g;
сік «Соковита» об’ємом 0,2 л – s1, 1л – s2;
дитяче харчування «Чудо-Чадо» об’ємом 0,13 л – 

d1, 0,17 л – d2.
Тоді рівняння точки беззбитковості матиме такий 

вигляд:

23,75j1+21j2+4,7j3+4,5n1+8,7n2+13,4n3+18,9n4+ 
+19,5n5+5,2g+4,6s1+12,75s2+9d1+12d2=20,65j1+ 

+18,26j2+4,08j3+3,91n1+7,57n2+11,65n3+ 
+16,43n4+16,96n5++4,54g+4s1+11,09s2+7,83d1+ 

+10,43d2+10394000,
де 10394000 – сума усіх постійних витрат.
Таким чином, цільова функція (сумарні змінні 

витрати) має вигляд:

20,65j1+18,26j2+4,08j3+3,91n1+7,57n2+11,65n3+ 
+16,43n4+16,96n5+4,52g+4s1+11,09s2+7,83d1+ 

+10,43d2→min
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Рис. 2. Графік прибутку підприємства
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При обмеженнях:

3,1j1+2,74j2+0,62j3+0,59n1+1,13n2+1,75n3+ 
+2,47n4+2,54n5+0,68g+0,6s1+1,66s2+1,17d1+ 

+1,57d2=10394000
j1>=200000;
j2>=400000;
j3>=300000;
n1>=400000; 
n2>=350000;
n3>=500000; 
n4>=300000;
n5>=210000;
g<=500000;
s1<=600000;
s2<=550000;
d1<=450000;
d2<=350000;

j1, j2, j3, n1, n2 ,n3, n4, n5, g, s1, s2, d1, d2>=0
j1, j2, j3, n1, n2, n3, n4, n5, g, s1, s2, d1, d2 – цілі 

значення
Для розв’язання цієї задачі скористаємося функ-

цією «Пошук рішень» в Microsoft Excel.
Модель для пошуку точки беззбитковості у 

Microsoft Excel представлено на рис. 3.
У рядку «Вироблено» – невідомі змінні моделі, 

які розраховуються функцією «Пошук рішення». 
В економічному сенсі – це загальна кількість по 
кожному виду продукції. Остання комірка у рядку 
(=69748485) – це результат розрахунку цільової 
функції, тобто мінімальні сумарні змінні витрати. 

Кількість продукції, яку необхідно виготовити 
для досягнення точки беззбитковості, представлено 
у таблиці 5.

Таблиця 5
Обсяг випуску продукції для точки беззбитковості

Найменування продукції Об'єм, л Вироблено, шт.

Сік «Jaffa»

0,2 л 410779

1 л 680847

2 л 701086

Сік «Наш сік»

0,2 л 405354

0,5 л 387874

1 л 500791

1,5 л 631679

2 л 644565

Сік «Джусік» 0,2 123768

Сік «Соковита»
0,2 л 109187

1 л 302128

Дит.харчув.  
«Чудо-Чадо»

0,13 л 212948

0,17 л 285852

Висновки та перспективи подальшого розвитку. 
Точка беззбитковості з урахуванням потреб споживачів 
продукції має зовсім інший сенс, оскільки вона орієн-
тує підприємство на ринковий обсяг випуску продук-
ції. Завдяки наведеній оптимізаційній моделі підпри-
ємство отримує інформацію про те, скільки необхідно 
виготовити кожного виду продукції, щоб покрити 
витрати та задовольнити потреби споживачів.

 

 
 

 
Рис. 3. Модель для пошуку точки беззбитковості у Microsoft Excel
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МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ:  
МЕТОДОЛОГІЇ, ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ

Стаття присвячена дослідженню методологій, підходів і методів моделювання бізнес-процесів з метою їх чіткої детермінації 
для полегшення практичного застосування. Аналіз методів моделювання дозволив згрупувати їх за такими ознаками, як цілі мо-
делювання та гнучкість моделі, що спрощує проблему вибору певного методу моделювання для різних випадків.

Ключові слова: бізнес-процес, модель, підхід, методологія, метод.

Корзаченко О.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ БІЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ: МЕТОДОЛОГИИ, ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ
Статья посвящена исследованию методологий, подходов и методов моделирования бизнес-процессов с целью их четкой 

детерминации для облегчения практического использования. Анализ методов моделирования позволил сгруппировать их по 
таким признакам, как цели моделирования и гибкость модели, что упрощает проблему выбора конкретного метода моделиро-
вания для разных случаев.

Ключові слова: бизнес-процесс, модель, поход, методология, метод.

Korzachenko O.V. BUSINESS PROCESS MODELING: METHODOLOGIES, APPROACHES AND METHODS
The article dials with the research of methodologies, approaches, methods of business processes modeling. It allowed them to 

determine in order to facilitate the practical use. Analysis of modeling methods allowed grouping them by some criteria such as goal 
of business process model and model’s flexibility. Such grouping simplifies the problem of choosing a modeling method for different 
occasions.

Keywords: business process model, hike, methodology, method.

Постановка проблеми. Побудова моделі бізнес-
процесів – складне завдання, яка вимагає певного 
набору методів та засобів для її розв’язання. Існу-
ють різноманітні способи опису бізнес-процесів та 
подання їх у вигляді схем і діаграм. На сьогодніш-
ній день методології, методи та інструменти моделю-
вання (опису) бізнес-процесів є суттєвим напрямом 
наукових досліджень. Спектр методів моделювання 
досить широкий: від найпростіших графічних нота-
цій, що використовуються для побудови блок-схем 
та алгоритмів, і таких математичних апаратів, як 
мережі Петрі, до об’єктно-орієнтованих мов моделю-
вання, наприклад, UML (Unified Modeling Language) 
і спеціально розроблених для опису бізнес-систем 
мов моделювання, наприклад, XPDL (XML Process 
Definition Language) і BPEL (Business Process 
Execution Language).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням моделювання бізнес-процесів підприємств при-
святили свої дослідження такі вчені, як В. Рєпін, 
В. Єліферов, Д. Кулябов, А. Королькова, К. Самуй-
лов та інші. Аналіз наукових та практичних дже-
рел [1-3; 5-12], що присвячені вивченню питань 
моделювання бізнес-процесів, показав відсутність 

єдиного методологічного підходу до детермінації 
та диференціації таких понять, як «методологія», 
«підхід», «метод» моделювання (табл. 1). Дослі-
дження показало, що в основному автори ототожню-
ють поняття «методологія», «методика» та «метод» 
моделювання бізнес-процесів, вживаючи їх як сино-
німи, прирівнюють поняття методології та нотації, 
виділяють концептуально різні підходи до моделю-
вання, які іншими авторами сприймаються як мето-
дології моделювання, а також виділяють методоло-
гії у межах підходів. Це, у свою чергу, ускладнює 
розуміння практичних аспектів моделювання біз-
нес-процесів й обмежує можливості формування нау-
ково-обґрунтованого механізму моделювання бізнес-
процесів на підприємствах.

Постановка завдання. У силу зазначених обста-
вин існує необхідність комплексного вивчення й 
уточнення теоретичних засад моделювання бізнес-
процесів підприємств у контексті дослідження мето-
дологій, підходів, методів.

Виклад основного матеріалу. У першу чергу слід 
зазначити,що поняття «методологія» має два осно-
вних значення: по-перше, це – система певних пра-
вил, принципів й операцій, що застосовуються у тій 


