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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЇЇ ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На більшості промислових підприємств систему бюдже!

тування використовують в якості основного інструменту
внутрішньогосподарського планування для раціонального
розподілу обмежених ресурсів, обліку витрат та здійснення
контролю за виконанням плану. В даний час відсутність в
системі бюджетування показників, що характеризують
ступінь реалізації стратегії, орієнтація на вирішення переваж!
но короткострокових завдань, розподіл ресурсів у бюдже!
тах без урахування перспективних цілей і стратегічних ініціа!
тив персоналу підприємства не дозволяють повністю вико!
ристовувати потенціал бюджетування. Тому це вимагає серй!
озних наукових пошуків в даній сфері і розробку обгрунто!
ваних теоретичних принципів та практичних рекомендацій
щодо розвитку процесів бюджетування на підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Обгрунтуванням теоретичних та методичних проблем,
пов'язаних з організацією процесу бюджетування присвя!
чені праці вчених К. Друрі, Р.С. Каплана, Дж. Фостера,
Л.П. Батенко, Т.О. Зінькевич, О.О. Кизенко, О.М. Тищен!
ко, М.О. Кизим, Н.В. Михасьової., М.Д. Білик, Ф.Ф. Бу!
тинця, Б.І. Валуєва, І.В. Зятковського, А.М. Герасимовича,
С.Ф. Голова, Т.В. Головко тощо.

Проте рівень дослідження проблеми в науковій літера!
турі потребує подальшого дослідження, оскільки серед вче!
них немає комплексного наукового підходу щодо визначен!
ня сутності та видів бюджетів, систематизації принципів та
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етапів бюджетування, організації та удосконалення проце!
су бюджетування в сучасних умовах на підприємстві.

ЦІЛЬ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження сутності та видів бюджетів

підприємства, узагальнення особливостей процесу бюдже!
тування на підприємстві як інструменту оперативного уп!
равління діяльністю підприємства, визначення переваг та
доцільності використання бюджетування в системі управл!
іння діяльністю підприємства На основі вищесказаного, уза!
гальнення рекомендацій щодо удосконалення системи бюд!
жетування на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
Бюджет — це план підприємства на певний період часу,

виражений у кількісних, переважно фінансових показниках.
Бюджетування являє собою процес підготовки бюдже!

ту і здійснення контролю за його виконанням [1, с. 16]
Бюджет виконує різні функції внутрішньогосподарсь!

кого планування:
— Бюджет як економічний прогноз. Основні планові

рішення приймаються при розробці стратегічного плануван!
ня, і процес формулювання бюджету, по суті, є переробкою
цих прогнозів.

— Бюджет як основа для контролю. В міру реалізації
закладених у бюджеті планів необхідно реєструвати фак!
тичні результати діяльності компанії. Порівнюючи фактичні
показники з запланованими, можна здійснювати так званий
бюджетний контроль.
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— Бюджет як засіб координації. Бюджет являє собою
виражений у вартісних показниках план в галузі виробниц!
тва, закупівель сировини або товарів, реалізації продукції,
інвестиційної діяльності тощо.

— Бюджет як основа для постановки задачі. Розробля!
ючи бюджет на наступний період, необхідно приймати
рішення завчасно, до початку діяльності в цей період [2, с.
58].

Бюджет підприємства являє собою систему взаємопов!
'язаних бюджетів і в структурованій формі описує очіку!
вання менеджерів щодо продажів, витрат та інших госпо!
дарських операцій в планованому періоді. Він включає два
основних блоки: систему операційних бюджетів (планові
кошториси основних бізнес!процесів) і систему фінансових
бюджетів. Відповідно з точки зору послідовності підготов!
ки документів процес бюджетування може бути умовно
розбитий на дві основні частини, кожна з яких є закінченим
етапом планування:

1) підготовка операційних бюджетів,
2) підготовка фінансових бюджетів.
Система операційних бюджетів включає бюджети: про!

дажів, запасів готової продукції, виробництва, прямих ма!
теріальних витрат (бюджет закупівель матеріалів та бюд!
жет виробничих запасів), прямих виробничих (операційних)
витрат, загальновиробничих витрат, собівартості реалізо!
ваної продукції, комерційних витрат, управлінських витрат.
Операційні бюджети консолідуються і утворюють систему
фінансових бюджетів (іноді називають основними), що
включає прогноз звіту про прибутки та збитки (бюджет до!
ходів і витрат), бюджет руху грошових коштів, прогнозний
бухгалтерський баланс (бюджет по балансовому листу).
Окрім операційних і фінансових, на підприємстві можуть
використовуватися допоміжні і спеціальні бюджети. Серед
допоміжних бюджетів найбільше значення мають план кап!
італьних витрат і кредитний план (план залучення фінансо!
вих ресурсів). Їх призначення полягає в більш ретельному
плануванні динаміки активів бізнесу, визначення системи
умов і обмежень, яка може бути встановлена для даного
бізнесу. Спеціальні бюджети показують калькуляцію або
розподіл окремих статей основних бюджетів: податковий,
розподілу прибутку, окремих проектів і програм. Набір цих
бюджетів визначається керівництвом підприємства залеж!
но від специфіки господарської діяльності. Допоміжні та
спеціальні бюджети використовуються для підготовки вих!
ідної інформації, необхідної для складання основних бюд!
жетів та обробки підсумкової інформації в них; більш точ!
ного визначення цільових показників та нормативів фінан!
сового планування, більш чіткого обліку особливостей
місцевого оподаткування.

Для того, щоб бюджетний план виконував покладені на
нього функції, він повинен відповідати таким вимогам:

1. Гнучкість плану (бюджети, механізм коригувань).
2. Повнота планування (сценарії).
3. Підтримка з боку вищого керівництва.
4. Комплексність планування (підшивки бюджетів).
5. Відповідальність за розробку і виконання планів.
6. Пріоритет поточних рішень перед планом (аналіз

План!Факт).
7. Точність, ясність, лаконічність формулювання пла!

ну.
8. Участь виконавців у розробці плану (кілька користува!

чів, розмежування прав).
Як і будь!яке явище, процес бюджетування має свої

позитивні і негативні риси. Серед переваг бюджетування
можна виділити:

— Надає позитивну дію на мотивацію і настрій колек!
тиву.

— Дозволяє координувати роботу підприємства в ціло!
му.

— Аналіз бюджетів дозволяє своєчасно вносити кори!
гувальні зміни.

— Дозволяє вчитися на досвіді складання бюджетів ми!
нулих періодів.

— Дозволяє удосконалити процес розподілу ресурсів.
— Сприяє процесам комунікацій.
— Допомагає менеджерам низової ланки зрозуміти

свою роль в організації.
— Дозволяє співробітникам!новачкам зрозуміти "на!

прям руху" підприємства, таким чином, допомагаючи їм
адаптуватися в новому колективі.

— Служить інструментом порівняння досягнутих і ба!
жаних результатів.

Недоліки бюджетування можна виділити наступні:
— Різне сприйняття бюджетів у різних людей (наприк!

лад, бюджети не завжди здатні допомогти у вирішенні по!
всякденних, поточних проблем, не завжди відображають
причини подій і відхилень, не завжди враховують зміни умов;
крім того, не всі менеджери володіють достатньою підго!
товкою для аналізу фінансової інформації).

— Складність і дорожнеча системи бюджетування.
— Якщо бюджети не доведені до відома кожного співро!

бітника, то вони не роблять практично ніякого впливу на
мотивацію і результати роботи, а замість цього сприймають!
ся виключно як засіб для оцінки діяльності працівників і
виявлення помилок.

— Бюджети вимагають від співробітників високої про!
дуктивності праці; у свою чергу, співробітники протидіють
цьому, намагаючись мінімізувати свою навантаження, що
призводить до конфліктів, викликає стан пригніченості,
страху, а отже, знижує ефективність роботи.

— Протиріччя між досяжністю цілей і їх стимулюючим
ефектом: якщо досягти поставлених цілей занадто легко, то
бюджет не має стимулюючого ефекту для підвищення про!
дуктивності; якщо досягти цілей занадто складно, стиму!
люючий ефект пропадає, оскільки ніхто не вірить у мож!
ливість досягнення цілей.

Роль системи бюджетування на підприємстві полягає в
тому, щоб представити всю фінансову інформацію, показати
рух коштів, фінансових ресурсів, рахунків і активів підприєм!
ства в максимально універсальною і зіставною формі, пред!
ставити відповідні показники господарської діяльності в
найбільш прийнятному вигляді для прийняття ефективних
управлінських рішень. При цьому необхідно пам'ятати, що ус!
пішне впровадження та ефективне використання бюджетуван!
ня в діяльності підприємства, можливе тільки в тому випадку,
коли воно відповідає науковим вимогам до розробки бюджетів.
Ефективне бюджетне управління дозволяють забезпечити
принципи покладені в основу складання бюджетів. В основу
бюджетування, насамперед, покладена розробка різних видів
бюджетів (планів), які є одним з основних інструментів управ!
ління підприємством. Багато керівників організацій при побу!
дові системи бюджетування виходять з тих чи інших концепцій.
Існує також безліч методів бюджетування і кожен відображає
якусь концепцію планування. Впровадження бюджетування
для підвищення ефективності фінансового планування на
підприємстві має багато особливостей. Структура зведеного
бюджету підприємства і технологія бюджетного планування
дуже багато в чому визначаються галузевою приналежністю.
Це обумовлюється специфікою господарських операцій та
циклу відтворення компаній різних галузей: промислових
підприємств, банків, торгових фірм, організацій сфери послуг.
Таким чином, ми бачимо, що процес складання бюджетів є
досить таки складним і вимагає витрат сил, енергії, а також
практичних навичок роботи з даного напрямку. На основі ана!
лізу складених бюджетів та отриманих фактичних значень по!
казників керівництво підприємства може побачити всю кар!
тину фінансово!господарської діяльності підприємства в ціло!
му та його структурних підрозділів. Таким чином, необхідно
відзначити шляхи вдосконалення процесу бюджетування. Ос!
кільки в ринкових умовах найважливішими показниками, що
характеризують ефективність кінцевих результатів стають
фінансово!економічні — обсяг продажів, бюджет витрат, при!
буток, рентабельність, податки, фінансові потоки, джерела
фінансових інвестицій, фінансове становище підприємства,
цими показниками потрібно приділяти основну увагу, тобто
потрібно піклуватися і покращувати фінансовий менеджмент
підприємства. А одним з підходів його вдосконалення і є бюд!
жетування. Бюджет як інструмент фінансового планування в
країнах з ринковою економікою є описом цілей компанії, виз!
начником конкретних фінансових та операційних завдань. У
первинному своєму вигляді він був розроблений як статична
система взаємовідносин, надалі він стає регістром еталонних
показників, які порівнюються з результатами поточної діяль!
ності. Модель продажів, функціонування виробництва і бага!
то інших перетворюють бюджет у комплексну систему, яка дає
можливість знаходити оптимальні щодо обраних критеріїв, як
поточні, так і перспективні рішення у всіх сферах діяльності
підприємства. Таким чином, бюджетування передбачає підго!
товку головного бюджету, що складається з інтегрованих бюд!
жетів, які показують різні сторони діяльності компанії. Крім
цього, в зарубіжній практиці бюджетування беруться до ува!
ги такі чинники, як потреби покупців, рівень конкуренції, кор!
поративна і трудова стабільність, фактори політики і еконо!
міки тощо.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

39www.economy.in.ua

На даний час є досить актуальною проблема удоскона!
лення системи бюджетування на підприємстві шляхом її
автоматизації, оскільки процес бюджетування є тру!
домісткім та дорогим для багатьох підприємств. Удоскона!
лення процесу бюджетування включає здійснення глибоких
змін в існуючих процесах системи бюджетування на
підприємстві, а іноді для того, щоб змусити підприємство
задуматися про удосконалення процесу бюджетування
підприємства, потрібна істотна структурна реорганізація,
наприклад, викликана злиттям з іншим підприємством.

Отже, можна виділити наступні шляхи удосконалення
процесу бюджетування на підприємстві:

— Зміна поглядів керівництва компаній на роль бюдже!
тування і усвідомлення необхідності пошуку нових підходів
в оптимізації існуючої системи бюджетування;

— Відступ від організації бюджетування на основі елек!
тронних таблиць і перехід до повної автоматизації даного
процесу.

Вирішальним чинником, який здатний змусити підприє!
мства удосконалити свій процес бюджетування та прогно!
зування, може стати побоювання втратити ринок на користь
конкурентів, які вже впровадили відповідні сучасні засоби і
в результаті створюють набагато більш точні бюджети і про!
гнози. Підприємства схильні до змін, якщо вони розгляда!
ють бюджетування як частину всеосяжного плану з розши!
рення бізнесу, що піклується про ефективність своєї діяль!
ності, а також, якщо вони реально бачать, як удосконален!
ня бюджетування сприяє зростанню прибутковості.

Головний сенс бюджетування зводиться до підвищення
фінансово!економічної ефективності і фінансової стійкості
підприємства шляхом координації зусиль всіх підрозділів на
досягнення кінцевого, кількісно визначеного результату. У
зв'язку з цим в останній час значно зріс інтерес до автомати!
зованих систем, які представляють досить великі можливості.

Автоматизація системи бюджетування дозволить чітко
й формалізовано визначити основні чинники, що характе!
ризують результати діяльності, їх деталізацію для кожного
рівня управління та конкретні завдання для керівників
структурних підрозділів, що забезпечують їх виконання.
Автоматизація процесу бюджетування, зможе забезпечи!
ти кращу координацію господарської діяльності, підвищи!
ти керованість і адаптивність підприємств, до змін у внутр!
ішньому та зовнішньому бізнес — середовищі. Вона здатна
знизити можливість зловживань і помилок в системі плану!
вання, забезпечити взаємозв'язок різних аспектів госпо!
дарської діяльності, сформувати єдине бачення планів
підприємства і виникають у процесі їх здійснення проблем,
забезпечити більш відповідальний підхід фахівців до прий!
няття рішень і кращу мотивацію їх діяльності.

Для постановки системи бюджетування необхідним еле!
ментом є наявність на підприємстві основних внутрішніх рег!
ламентуючих організаційно!розпорядчих документів і фор!
малізованих процесів управління (правил, опис процедур
тощо). Необхідність регламентації викликана тим, що фор!
мування інформації про виробництво як би повторює хід са!
мого виробничого процесу і визначено рухом матеріальних
ресурсів за стадіями технологічного процесу і наростанням
трудових витрат у міру обробки вихідних матеріалів. Орган!
ізаційна структура підприємства фактично забезпечує узгод!
женість окремих видів господарської діяльності підприємства
по виконанню основних завдань і цілей. Тому організаційна і
виробнича структура підприємства, його внутрішньогоспо!
дарський механізм є базисом при реформуванні планування
та впровадження автоматизованого бюджетування [3, с. 359].

Переваги автоматизації системи бюджетування поля!
гають у наступному:

— Значно підвищується якість роботи з реалізації стра!
тегії, так як стратегічні цілі формалізовані і доведені до кож!
ного структурного підрозділу.

— З'являється можливість більш об'єктивної оцінки
внеску кожного центру фінансової відповідальності за ра!
хунок обгрунтованості планів та стимулювання їх чіткого
виконання.

— Автоматизована система бюджетування забезпечує
здійснення оцінки ефективності розроблених заходів про!
тягом всього управлінського циклу бюджетування.

Таким чином, вжиті заходи дозволять у майбутньому
підприємству досягати стратегічні цілі. Крім цього, було б
доцільним залучення незалежних фахівців як консультантів
при виборі системи, що враховує специфіку діяльності кож!
ного підприємства. Отже, при ігноруванні вищевказаних
аспектів напрям здійснення процесу бюджетування може

зміститися, що не дозволить отримати повну віддачу від
впровадженої системи.

ВИСНОВКИ
Система бюджетування підприємства як інструмент

внутрішньогосподарського фінансового планування та кон!
тролю, суттєво підвищує ефективність управління фінанса!
ми підприємства, попереджаючи про нераціональне вико!
ристання фінансових ресурсів як на стадії планування, так
і на стадії контролю за їх використанням.

Кінцева мета бюджетування полягає в управлінні ризи!
ками. Ефективним засобом зниження ризику може слугу!
вати визначення максимальних меж зовнішніх факторів, на
які підприємство не впливає (закупівельні ціни, тарифи вит!
рат на доставку, ін.) і вироблення заходів, що компенсують
негативні зміни при перевищенні максимальних границь (на!
приклад, зниження відсотка знижок при перевищенні за!
купівельних цін). Отже, будь!яка система життєздатна,
якщо має у своєму складі елементи зворотного зв'язку, що
передбачають аналіз зробленого системою й поточним ко!
ректуванням поведінки системи в міру надходження сиг!
налів про її стан. Говорячи про шляхи практичної реалізації
системи бюджетування, варто брати до уваги стратегічне
позиціювання підприємства [5].

Отже, удосконалена система бюджетування на під!
приємстві дозволить:

— поліпшити фінансові результати на основі управлін!
ня прибутком і витратами, раціонально розподіляти і вико!
ристовувати ресурси;

— оптимізувати витрати по підприємству і впровадити
оперативний контроль за постійними і змінними витратами;

— поліпшити платоспроможність підприємства на ос!
нові ефективного управління грошовими потоками;

— підвищити якість та оперативність прийняття управ!
лінських рішень;

— узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і
відділів підприємств, а також напрямків діяльності для до!
сягнення поставлених глобальних завдань.
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