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ВСТУП
Сучасні умови господарювання зумовлюють не(

обхідність враховувати підприємцями зміни як внутрі(
шнього, так і зовнішнього середовища, активно опано(
вувати інноваційні технології управління, досліджувати
ринкову кон'юнктуру, враховувати ймовірність настан(
ня певних подій і одночасно розробляти моделі поведі(
нки підприємства при відсутності сталого розвитку у
сфері трудових, матеріальних, інформаційних та фінан(
сових ресурсів.

Такий стан розвитку економіки змушує підприємців
шукати більш ефективні методи ведення бізнесу, мак(
симально застосовувати існуючий арсенал інструментів
фінансового управління, побудови ефективних систем
управління підприємствами та підвищення їх конкурен(
тноздатності. Багато представників бізнесу достатньо
високо оцінили переваги застосування в практичній
діяльності технологій бюджетування, які виступають од(
ним з інструментів управління і набули широкого роз(
повсюдження у економічно розвинених країнах.

Бюджетування не являє собою універсальний ме(
тод уникнення підприємцями негативного впливу на ре(
зультати їх діяльності кризових ситуацій, але надає мож(
ливість зорієнтуватися в реальному мінливому середо(
вищі та прийняти необхідні виважені управлінські рішен(
ня, що забезпечать оптимальні умови розвитку бізнесу
за нестабільної економіки.

Практичне застосування бюджетування стає об'єк(
тивною необхідністю, оскільки сприяє оптимізації ре(
сурсних потоків, забезпечує економне використання
усіх видів ресурсів, впливає на управління грошовими
потоками, підвищує фінансову дисципліну, рівень
інвестиційної привабливості та конкурентоздатності
підприємств. Це досягається за рахунок оперативнішо(
го отримання інформації, яка є значною аналітичною
цінністю для прийняття управлінських рішень.
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Ефективність функціонування підприємств суттєво
впливає як на добробут власників, споживачів, так і на
економічну ситуацію в країні шляхом наповнення дер(
жавного бюджету на основі проведення ними раціональ(
ної виробничої, маркетингової та фінансової діяльності.
Це сприяє досягненню поставлених підприємствами
цілей — максимізації прибутку від усіх видів діяльності
на основі застосування сучасних методів управління гос(
подарською діяльністю.

Застосування технологій бюджетування формує
основу системи управління доходами, витратами, гро(
шовими потоками тощо. Бюджетування набуло значно(
го поширення в країнах з розвиненою економікою і ста(
ло нагальною необхідністю застосування в нашій країні.
Однак вивчення цього питання показує, що існує бага(
то проблем у методичному та практичному застосуванні
методу бюджетування для управління фінансовою
діяльністю підприємств.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті зроблено спробу узагальнити теоретичну

базу застосування бюджетування як інструмента управ(
ління фінансовою діяльністю підприємств та показати
необхідність його застосування в умовах мінливого се(
редовища та спрямування до збільшення прибутку та
ринкової вартості підприємства

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Переважна більшість наукових досліджень проблем

бюджетування діяльності підприємств належать зару(
біжним вченим з фінансового менеджменту. Серед них
варто відмітити таких, як Р.Л. Дафт, Є. Майєр, Д. Мід(
длтон, Д.К. Шим, Дж. Г. Сідел, Ч.Т. Хорнегер, К.В. Щи(
борщ, В.Є. Хруцький, О.Н. Лихачова, Бланк І.А., Хан Д.,
Апчерч А. та інші.

Ця проблема знайшла свій розвиток у працях вітчиз(
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няних учених та фахівців. Вагомий внесок у розроблен(
ня теоретичних та прикладних засад бюджетування на
підприємстві зробили такі науковці: Бень Т., Білик М.,
Бочаров В., Бутинець Ф., Гамаюнов В., Голов С., Довб(
ня М., Зятковський І., Кисельова Т., Ковтун С., Кузьмін
О., Мельник О., Самочкін В., Онищенко С., Савчук В.,
Старожукова І., Чумаченко М.Г. та інші.

Проблема впровадження бюджетування в процес
управління підприємством є актуальною, її розробці
приділяється багато уваги, але не мають одностайності
думки вчених щодо понятійного апарату процесу бю(

джетування, його принципів, функцій, переваг та не(
доліків тощо.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення результатів дослідження проблеми бюд(

жетування зумовило необхідність порівняльного аналі(
зу сутності поняття "бюджетування". Визначення різни(
ми авторами сутності бюджетування представлено в
табл. 1.

Матеріали табл. 1 підтверджують, що у визначенні
категорії "бюджетування" не існує одностайності думок.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз визначення терміну "бюджетування"
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Кузьмін О.Є. зробив спробу об'єд(
нати погляди щодо трактування
сутності поняття "бюджетування"
у декілька груп: [5]

Перша група авторів розгля(
дає бюджетування як розроблен(
ня, формування, складання бю(
джетів на підприємстві.

Друга група авторів трактує
бюджетування як технологію пла(
нування, обліку та контролю гро(
шей і фінансових результатів.

Третя група авторів розглядає
бюджетування як стандартизова(
ний процес, що базується як на са(
мостійно розроблених підпри(
ємством, так і на загальновизна(
них вимогах і процедурах.

До четвертої групи увійшли автори, які запропону(
вали вважати бюджетування управлінською техноло(
гією, яка призначена для вироблення та підвищення
фінансового обгрунтування управлінських рішень, адже
уся система бюджетування спрямована на підвищення
якості управлінських рішень, що стосується оптимізації
формування та використання ресурсів організації.

На нашу думку, дійсно, процес бюджетування вар(
то вважати управлінською технологією, яка в умовах не(
визначеності сприяє виробленню та прийняттю таких уп(
равлінських рішень, які забезпечать підприємству висо(
ку ефективність та конкурентоздатність на основі раці(
онального використання усіх видів ресурсів.

Результативність бюджетування на підприємстві
може бути забезпечена чітким виконанням функцій
бюджетування та дотримання принципів, на яких ба(
зується процес бюджетування.

На думку багатьох авторів, основними принципами
бюджетування слід вважати такі: повнота, точність,
гнучкість, періодичність, спеціалізація, декомпозиція,
економічність, відповідність, інформаційна безпека. На
нашу думку, принципи, на яких базується бюджетування
варто доповнити наступними: оп(
тимальності; зіставності; субсиді(
арності; науковості; єдності; сис(
темності, прозорості, альтернатив(
ності, комплексності.

Така думка зумовлена тим, що
у процесі бюджетування задіяні усі
напрями діяльності підприємства
та колективи різних структурних
підрозділів, які, в свою чергу, по(
винні володіти сучасним інстру(
ментарієм у сфері управління
діяльністю підприємства взагалі та
фінансовою діяльністю зокрема.
Напрями бюджетування повинні
носити узгоджений характер, бути
співставними, мати наукове під(
грунтя та за розробку бюджетів
конкретні виконавці мають нести
персональну відповідальність, всі
розділи бюджетного планування
повинні базуватися на єдності,

мати системний характер, розглядатися комплексно та
мати альтернативу.

Вивчення літератури та практичного досвіду впро(
вадження бюджетування на підприємствах показує, що
є прихильники його якнайширшого впровадження, а
також його противники. Це абсолютно вмотивовано, ос(
кільки процес бюджетування як інструмент управління
підприємством, має свої переваги та недоліки, які сфор(
мульовані Тупотою М.О. [11] і представлені в табл. 2.

Сформульовані основні переваги та недоліки впро(
вадження бюджетування на підприємствах зумовлюють
ефективність їх практичного застосування та впливу на
результативність діяльності. Однак, як відмічається ба(
гатьма авторами [1; 3—8; 10—13; 15] , останнім часом
баланс думок щодо впровадження бюджетування в пла(
нування діяльності підприємств рішуче змінився у бік не(
задоволених через трудомісткість та недостатню надій(
ність бюджетування.

Основні проблеми, з нашої точки зору, криються в
тому, що більшість керівників підприємств та їх фінан(
систів сприймають бюджетування у дуже вузькому ро(
зумінні — як спосіб порівняння грошових надходжень

Таблиця 2. Переваги та недоліки бюджетування
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Таблиця 3. Класифікація методів бюджетування
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та витрат. Бюджетування передбачає це, але його вар(
то розуміти значно глибше та ширше. Завдання усіх, хто
віддає перевагу бюджетуванню, — переконувати фак(
тами та реальними результатами застосування процесів
бюджетування для управління господарською та фінан(
совою діяльністю підприємств.

На основі застосування системи бюджетування
підприємство має можливість формувати реальні прогно(
зи фінансово(господарської діяльності; оперативно втру(
чатися у процес діяльності через виявлення на основі
бюджетування "вузьких" місць; координувати діяльність
структурних підрозділів і спрямовувати їх на досягнення
поставленої мети; швидко підраховувати економічні на(
слідки тих чи інших прийнятих рішень або при відхиленні
від наміченого плану дій; підвищувати якість управління
підприємством на основі оперативного відстеження змін
та своєчасного прийняття рішень тощо.

Крім цього, в межах системи бюджетування є необ(
хідним процес систематизації фінансово(економічної
інформації, яка стає основою для прийняття управлінсь(
ких рішень. Однією з переваг бюджетування є надход(
ження інформації в режимі реального часу, що суттєво
впливає на можливість оперативного управління.

Варто зазначити, що в основі бюджетування лежить
багато методів, які за певними ознаками можна класи(
фікувати та представити в табл. 3.

Кожен з перелічених методів має своє призначен(
ня, можливості застосування, переваги та недоліки.
Методи бюджетування поряд з принципами та функція(
ми бюджетування включаються в технологію бюджету(
вання як інструмента фінансового управління діяльні(
стю підприємства.

У сучасних умовах розвитку економіки, коли на
підприємців очікують непередбачувані зміни та ризи(
ки, необхідність забезпечувати конкурентоздатність та
високі показники ефективності, впровадження бюдже(
тування на підприємствах є їх конкурентною перева(
гою. Бюджетування діяльності підприємств дає мож(
ливість підприємствам обирати пріоритети в своїй
діяльності, підвищувати якість управлінської роботи,
забезпечувати відповідність рівня менеджерів та управ(
лінських рішень сучасним вимогам організації діяль(
ності.

Оскільки бюджетування розглядається як управлін(
ська технологія фінансової діяльності підприємства, то
процес бюджетування прямо пов'язаний з управлінням
прибутком. Головною задачею з управління прибутком
є пошук шляхів його раціонального формування, ефек(
тивного розподілу та використання з метою спрямуван(
ня його на розвиток діяльності підприємства та зрос(
тання його ринкової вартості.

Управління формуванням прибутку передбачає за(
безпечення його максимізації, оптимальної пропорцій(
ності між рівнем прибутку та величиною допустимого
ризику, забезпечення постійного зростання ринкової
вартості підприємства, підтримка високого рівня кон(
курентоспроможності підприємства у довгостроковому
періоді, забезпечення ліквідності та платоспромож(
ності, підтримка інвестиційної привабливості бізнесу.

Цього можна досягти лише за умови ефективного
управління доходами та витратами, оптимізації струк(
тури обігових коштів, підвищення продуктивності праці

та збалансованого підходу до оцінки результатів діяль(
ності на основі бюджетування.

ВИСНОВКИ
Бюджетування на підприємстві призводить до про(

гнозування можливих втрат, наявності чи надлишку
фінансових ресурсів, які можуть лягти в основу оптимі(
зації діяльності підприємства для забезпечення запла(
нованої норми прибутку, ефективності використання
усіх видів ресурсів, підвищення якості управління та
конкурентноздатності підприємства. Цей процес зумов(
лює необхідність комплексного підходу як до форму(
вання, так і до розподілу та раціонального використан(
ня прибутку підприємства.
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