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Вітчизняні менеджери середньої та вищої ланки управління
добре обізнані з технологією бюджетування, проте актуальною і
досі залишається проблема забезпечення ефективності функціо-
нування такої системи на конкретному підприємстві, зважаючи
на специфіку його операційної діяльності.

У цьому дослідженні маємо на меті розглянути особливості
формування бюджету доходів і витрат, як одного з основних бю-
джетів підприємства, враховуючи специфіку функціонування
підприємств будівельної галузі.

Особливістю будівельної організації є те, що її операційна ді-
яльність складається з дискретних виробничих процесів, об’єд-
наних у проекти, що визначає ключову характеристику підпри-
ємства як виробничої системи. Таким чином, будівельний проект,
як сукупність взаємопов’язаних робіт, виступає формою органі-
заційного виокремлення на підприємстві процесу виробництва
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окремих продуктів за замовленнями, що дозволяє отримати дані
про індивідуальну собівартість продукту і контролювати процес
його виробництва за трьома взаємозалежними параметрами: час,
витрати, ресурси. Тому виникає проблема поєднання методології
бюджетування і проектного менеджменту для ефективного
управління ресурсами організації. Авторські пропозиції щодо га-
рмонізації цих управлінських підходів у межах однієї організації
полягають у наступному.

У будівельних організаціях немає потреби штучно створювати
фінансову структуру із виділенням центрів фінансової відповіда-
льності (ЦФВ) для планування і контролю бюджетів, що є тради-
ційним при впровадженні бюджетування. Такий підхід із виділен-
ням ЦФВ призводить до того, що у будівельних організаціях
нерідко зустрічається відсутність уніфікованих форматів опера-
ційних бюджетів для різних типів об’єктів бюджетування за різ-
ними підрозділами на рівні операційних бюджетів. Статус плано-
вих операційних бюджетів у будівельних організаціях потрібно
надавати плановим кошторисам будівельних проектів, що є не-
від’ємною частиною проектно-кошторисної документації, я для їх
контролю застосовувати методологію проектного менеджменту.

Плановий бюджет доходів і витрат (БДВ) будівельної органі-
зації доцільно формувати за даними планових операційних кош-
торисів проектів, скоригованих на фактичне виконання робіт за
проектом у попередніх періодах. Цей бюджет призначено для
узагальнення даних про доходи і витрати підприємства в розрізі
окремих звітних періодів з метою підвищення ефективності роз-
поділу ресурсів організації і регулювання податкового наванта-
ження по сплаті податку на прибуток підприємства. Враховуючи
специфіку проектної орієнтації, необхідно мати на увазі, що пе-
ріод бюджетування практично завжди не співпадає зі строками
реалізації будівельних проектів, тому при складанні кошторисів
проектів повинні бути чітко виділені бюджетні періоди для фор-
мування планових БДВ.

Ефективним бюджетування є за умови створення на підпри-
ємстві замкнутого контуру управління. Характерним для будіве-
льної організації є те, що контроль кошторисної вартості проектів
відбувається в двох напрямах: облік фактичної вартості викона-
них робіт і прогнозування майбутньої вартості проекту. Для здій-
снення контролю за цими напрямками здійснюють паралельно
розрахунок фактичної вартості виконаних робіт на звітну дату і
калькуляцію проектних витрат з метою прогнозування змін кош-
торисної вартості проекту [1, с. 222]. Причому відхилення кош-
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торисної вартості проекту можуть сягати 50 % від планової кош-
торисної вартості робіт за проектом. Тому для контролю БДВ не-
обхідно застосовувати механізми гнучкого бюджетування по від-
ношенню до вартості фактично виконаних робіт за проектом.
При цьому необхідно мати на увазі, що на практиці, підприємст-
ва стикаються з проблемою швидкої підготовки фактичної інфо-
рмації про виконання бюджетів проектів за умови високого
суб’єктивізму оцінки виконання бюджетів проектів при застосу-
ванні методів контролю виконання робіт у проектах, таких як фі-
ксованої формули (50/50, 0/100) та експертного оцінювання сту-
пеня завершеності робіт, які є найбільш розповсюдженими.

Для того, щоб БДВ у будівельній організації став ефективним
інструментом прийняття перспективних управлінських рішень,
при його формуванні необхідно враховувати проектну орієнтацію
цього виду бізнесу та особливості контролю кошторисної вартос-
ті будівельного проекту для забезпечення симбіозу методів бю-
джетування і проектного менеджменту.
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Високий рівень конкуренції на ринку інвестиційних ресурсів і
у бізнес-середовищі компанії вимагає відповідного реагування
від її менеджменту — що вище рівень конкуренції то більш ди-
намічним і гнучким має бути управління процесами розвитку




