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БЮДЖЕТУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ОПТИМАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто сучасний стан, виявлено недоліки і наведено пропозиції щодо формування концептуальних основ методологічно-інформаційного інструментарію бюджетування в забезпеченні оптимальної інноваційної стратегії підприємств України в ринкових умовах.
The current state is considered, lacks are revealed and offers on formation of conceptual bases of
methodologically-information toolkit of budgeting in maintenance of optimum innovative strategy of
the enterprises of Ukraine in market conditions are resulted.
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ВСТУП
Для забезпечення оптимальної інноваційної стратегії підприємства досить важливо чітко визначити показники та критерії, тобто ті фактори, за якими можна
робити судження про ступінь та повноту досягнення цілі
(цілей) науково-технічного розвитку підприємства. При
цьому необхідно відзначити той факт, що вибір показників і критеріїв забезпечення оптимальної інноваційної стратегії підприємства — чинників, які дозволяють
робити судження про ступінь і повноту реалізації цілей,
— являє собою одну із найбільш складних та дискусійних проблем.
У свою чергу, в результаті проведеного дослідження
поглядів та думок провідних вітчизняних й іноземних
вчених-економістів з означеної проблематики, серед
яких потрібно відзначити роботи [1—20] та інших, показує, що існуючий на цей час методологічно-інформаційний інструментарій бюджетування не використовується управлінським персоналом підприємств для забезпечення оптимальної інноваційної стратегії підприємства.

Теоретико-методологічною основою роботи є діалектичний метод і основні положення теорії бюджетування. У процесі дослідження використовувалися такі
методи: абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення і формулювання висновків); монографічний (при
дослідженні теоретичних методик бюджетування, управління, забезпечення інноваційного розвитку підприємств); економіко-статистичний, розрахунково-конструктивний, порівняльний (при аналізі стану бюджетного забезпечення господарської діяльності підприємств машинобудування Миколаївської області);
метод економіко-математичного моделювання (при розробці моделей показників зведеного бюджетування
забезпечення оптимальної інноваційної стратегії підприємства); графічний (при побудові схеми можливих
напрямів інноваційних рішень в залежності від результатів бюджетування оптимальної науково-технічної
стратегії підприємства) тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ

Для забезпечення і підтримання ефективної інноваційної діяльності підприємства на потрібному рівні неПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
обхідно мати в наявності організаційно-економічний
У зв'язку з цим метою даної публікації є розроблення механізм, який на основі фінансового планування іннота обгрунтування потреби використання методологічно- ваційних показників дозволить виявити критичні і близьінформаційного інструментарію бюджетування в забезпе- кі до критичних зони (ринки, товари, ціни й інше) та визначити заходи для покращення стану підприємства і
ченні оптимальної інноваційної стратегії підприємства.
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Таблиця 1. Показники методологічно-інформаційного
підвищення його конкурентоспроможності. В якості інструментарію бюджетування, які надають можливість встановити
складової частини такого ме- оптимальну інноваційну стратегію підприємства за цілями науковотехнічного розвитку
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необоротних активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність власного солютних, так і відносних інноваційних показників, що
і довгострокового капіталу, показник середньої нор- надають можливість визначити оптимальність забезми рентабельності); чистий дохід (виручка) від реалі- печення інноваційної стратегії, потрібно використовузації продукції (товарів, робіт, послуг) (відношення вати дані усіх функцій управління підприємства (плачистого доходу (виручки) від реалізації продукції (то- нування, облік, аналіз, регулювання).
варів, робіт, послуг) до активів, відношення чистого
Показники інноваційної діяльності щільно пов'язані
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, ро- з цілями науково-технічного розвитку: часткові цілі іннобіт, послуг) до необоротних активів, відношення чис- ваційної діяльності (отримання максимально можливотого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, го чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (торобіт, послуг) до оборотних активів (коефіцієнт обер- варів, робіт, послуг) (f1), отримання мінімально можтання оборотних активів), коефіцієнт обертання мате- ливої виробничої собівартості реалізованої продукції
ріально-виробничих запасів); виробнича собівартість (f2), отримання мінімально можливого рівня величини
реалізованої продукції (частка виробничої собівартості інноваційних витрат (f3)), які сприяють досягненню гереалізованої продукції в чистому доході (виручці) від неральної цілі F, яка полягає в отриманні максимально
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)); витрати можливого інноваційного прибутку (табл. 1).
на інновації (частка витрат на інновації в чистому доЯк один із підходів до визначення методологічході (виручці) від реалізації продукції (товарів, робіт, но-інформаційного інструментарію бюджетування
послуг)). Для встановлення та розрахунку цих як аб- інноваційної діяльності можна розглядати викорис-
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ІІІ. Рішення в області

активізації товароруху.
3.1. Розробка системи стимулювання торгових агентання показників зведеного бюджетування забезпечення оптимальної інноваційної стратегії підприєм- тів.
3.2. Оптимізація каналів розподілення продукції.
ства (табл. 2).
3.3. Пошук нових постачальників.
Якщо витрати на інновації мають тенденцію до зменІV. Рішення в області активізації просування прошення, значить збільшується рентабельність інновацій
і відповідно підвищується конкурентоспроможність про- дукції підприємства на ринок.
4.1. Організація товароруху через більш ефективні
дукції підприємства (табл. 2).
При проведенні бюджетування, перераховані вище канали збуту продукції.
4.2. Перегляд бюджету.
показники повинні бути зведені в інформаційно-планові
V. Рішення в області кадрових питань підприємства.
таблиці, які охоплюють визначений період (табл. 3).
5.1. Активізація політики стимулювання персоналу
Отримані результати зведеного бюджетування встановлення оптимальної інноваційної стратегії підприєм- підприємства.
5.2. Скорочення витрат на персонал підприємства.
ства беруться за основу при розробці рішень відділами
5.3. Активізація системи мотивації персоналу підпідприємства, орієнтованих на технічну, асортиментну і
приємства.
збутову політику суб'єкта господарської діяльності.
VІ. Стратегічні рішення підприємства.
Плануючи різні показники інноваційної діяльності,
6.1. Перегляд стратегії розвитку підприємства.
планово-економічний відділ повинен розробити релевантні
6.2. Розробка нового плану інноваційного розвитрішення, які допоможуть підприємству підтримувати вже
досягнуті високі показники або покращити поточні і май- ку підприємства.
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Таблиця 3. Інформаційно-планова таблиця зведеного бюджетування
оптимальної інноваційної стратегії підприємства на 2010 рік
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Рис. 1. Можливі напрямки інноваційних рішень в залежності від результатів бюджетування оптимальної науково-технічної стратегії
підприємства

ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК

17

ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК
6.3. Активізація конкурентної боротьби підприємства на ринку.
Як показала практика, глибоке і ретельне бюджетування є необхідною передумовою прийняття управлінських рішень за результатами зведеного фінансового
планування оптимальної інноваційної стратегії підприємства. Отримана інформація виступає конкретним виразником процесів, які імовірно будуть відбуватися на
ринку. Без цієї інформації і її відповідної інтерпретації
неможливе оптимальне функціонування і розвиток інноваційної діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ
Наукова новизна одержаних результатів полягає в
постановці, теоретичному обгрунтуванні, практичному
вирішенні комплексу питань щодо забезпечення оптимальної інноваційної стратегії підприємства з розширеним використанням бюджетного інструментарію.
Розвинуто положення щодо окремого напряму використання рішень фінансового планування в управлінні
інноваційною діяльністю підприємств, яке базується на
більш повному використанні можливостей методологічно-інформаційного інструментарію бюджетування в забезпеченні оптимальної інноваційної стратегії підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягають у тому, що наукові результати дослідження й основні положення публікації доведені до рівня проектних системно-функціональних рішень, методичних розробок і практичних рекомендацій, які можуть використовуватися в управлінні господарською діяльністю
промислових підприємств у сучасної ринкової економіці.
Пропозиції щодо практичного застосування результатів дослідження прийняті до впровадження ВАТ "Конвеєрмаш" (Акт про впровадження "Бюджетування як система забезпечення інноваційного розвитку підприємств" від 29 січня 2009 р. № 24/35).
Теоретичні розробки роботи використовуються в
навчальному процесі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кафедри
"Облік і економічний аналіз" (Довідка № 2513/66-11
від 17.07.2009 року).
Серед перспектив подальших розробок з цієї теми
особливою актуальністю, на наш погляд, відрізняється
питання, пов'язане з використанням методологічноінформаційного інструментарію бюджетування в оцінці
ефективності ринків збуту продукції підприємства.
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