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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній теорії управління бюджетування відіграє

особливу роль. Питання пов'язані з розробкою теорії

бюджетування є на сьогоднішній день предметом актив*

ного обговорення вчених і фахівців*практиків.

Розвиток технології фінансового планування приз*

вів до широкого впровадження в практику керування

підприємствами системи бюджетування, яка на тепе*

рішній час є найбільше ефективною системою управлі*

ння фінансами.
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еволюцію поглядів на концепцію бюджетування. Запропоновано власне визначення сутності
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Термін "бюджет" дуже близький до терміна "план",

тому у вузькому трактуванні " бюджет підприємств "

ототожнюється з "фінансовим планом". Бюджет та

фінансовий план поєднує те, що в обох випадках виз*

начають обсяги інвестування, цільову структуру капі*

талу, напрями фінансування, формують план руху гро*

шових коштів, плановий баланс для яких розробляють

плани виробництва, запасів, з праці, накладних витрат

та ін. Однак бюджетування як система планування є

більш глибокою і гнучкою системою управління фінан*
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сами тому, що вона має більш широкий діапазон планів,

а не тільки плани фінансової спрямованості і з цього

погляду наближається до бізнес*планування. Така ши*

рота охоплення планування усіх сторін роботи підприє*

мства дозволяє обгрунтувати та зробити бюджет

дійсно ефективним інструментом управління, здатним

швидко відреагувати на зміни у бізнесовому середо*

вищі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання бюджетування у своїх роботах розгляда*

ли такі вітчизняні вчені, як Бабич Т.С., Бень Т., Бланк І.А.,

Білик М.Д., Варналій З.С., Василенко В.О., Колесник М.,

Лютий І.О., Підлісний П.І., Поддєрьогін А.М., Прокопо*

вич Л.Б., Савчук В.,Тимофеєва О.А., Федосов В.М., Хар*

ко Ю.А., Чепуренко Н.Г.

Теоретичні й методологічні проблеми організації

процесу бюджетування достатньо широко розглянуті в

працях західних спеціалістів таких, як Гольдштейн Г.Я.,

Датар С., Дафт Р., Джой Р. Сігела, Друрі К., Майєр В.,

Манн Р., Мескан М., Фостер Дж., Хан Д., Райан Б., Хор*

нгрен Ч.Т., Шим М. та інших.

Враховуючи відсутність єдиного розуміння сутності

бюджетування, це питання залишається дискусійним і

потребує подальшого дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження та аналіз існуючих

підходів до визначення сутності дефініції бюджетуван*

ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Еволюція впровадження концепції бюджетування як

відокремленого наукового напряму відбувалося в кілька

етапів. В історичному аспекті, можна виділити чотири

етапи, які відображені у науковій літературі та є харак*

терними для сучасного бюджетування.

І етап: розробка й формування теорії управління й

планування в організаціях (1970—1980 рр.). Одним із

відомих вчених, який приділяв особливу увагу плануван*

ню та побудові системи управління особливу увагу —

Р. Акоффа [1, с. 198]. У його наукових працях, в першу

чергу, подано філософський погляд на проблеми управ*

ління, відбиті сутність, основні етапи, принципи і мето*

дологія планування, розкриваються основи системно*

го підходу.

Значним внеском у концепцію стало те, що вчений

виділив один із центральних елементів концепції бюд*

жетування — фінансову модель планування. Проте ав*

тор зазначив, що дана теорія обмежена тільки рамками

одного етапу циклу управління підприємством — пла*

нуванням.

ІІ етап: розробка концепції фінансового планування

в рамках фінансового менеджменту (1980—1988 рр.).

Поява такого наукового напряму як фінансовий менед*

жмент дозволило здійснити наступний якісний стрибок

у напрямку розвитку теорії бюджетування. З'являється

розділ, що одержав назву фінансове планування. Фінан*

сове планування зароджується як окрема сфера, яка

спрямована на:

— планування й аналіз інвестиційних можливостей

і можливостей фінансування, якими управляє компа*

нія;

— обгрунтування обраного варіанту з ряду можли*

вих рішень;

— прогнозування наслідків поточних рішень;

— оцінку результатів, досягнутих компанією у по*

рівнянні із цілями, встановленими у фінансовому план.

У підсумку, стали спостерігатися перші ознаки ви*

користання теорії бюджетування не тільки на стадії пла*

нування, але й на етапах обліку, аналізу і контролю в

циклі управлінням підприємством.

ІІІ етап: розвиток теорії бюджетування як елементу

внутріфірмового контролінгу (1988—1998 рр.). Тобто

поява фундаментальної концепції у менеджменті, управ*

лінському обліку, економічному аналізі й плануванні на*

прикінці 80*х на початку 90*х років забезпечила новий

поштовх в удосконаленні бюджетування.

У широкому розумінні контролінг являє собою сис*

тему управління підприємством, засновану на інформа*

ційному забезпеченні і орієнтовану на результати діяль*

ності фірми.

Серед основоположників концепції в першу чергу

варто виділити Р. Манна й Э. Майера, які розподілили

контролінг на стратегічний і тактичний (оперативний).

Бюджетування в їх роботах було показано як складова

"оперативного контролінгу".

Також одним з родоначальників концепції конт*

ролінгу є Д. Хан, який сконцентрував свою увагу на

практичних проблемах планування як на одній з етапів

процесу управління в організаціях. У дослідженні ви*

ділено 4 основних види планування: генеральне, стра*

тегічне, оперативне й фінансове (під фінансовим пла*

нуванням автор розуміє тільки планування потоків

платежів і виплат у рамках бюджету рухові грошових

коштів). У рамках теорій оперативного й фінансово*

го планування автор описавши основні принципи й ме*

тодологію, показники, на яких базується бюджету*

вання.

IV етап: формування теорії бюджетування як однієї

з базових сучасних складових управління підприєм*

ством (1998 р. — по теперішній час.).

У першу чергу, необхідно відзначити роботи Д. Ши*

ма й Д. Сігела [14, с. 210], де вперше представлена

цілісна концепція бюджетування. Вказані автори роз*

глядають бюджетування з погляду можливості охопити

увесь процес тактичного управління у поєднанні з еле*

ментами стратегічного [14, с. 178], підкреслюючи, що

бюджетування "дозволяє погодити діяльність під*

розділів всередині компанії та підпорядкувати її за*

гальній стратегічній меті". Дана позиція ширше й глиб*

ше підводить фахівців до сучасного розуміння бюдже*

тування, не ставлячи головним тільки планування, а роз*

глядаючи цей процес із точки зору управління. Причо*

му, планування у даній концепції виступає елементом

стосовно бюджетування.

Категорію "бюджетування" можна розглядати як на

макрорівні, тобто рівні держави, так і на макрорівні —

суб'єктів господарювання.

Існують різні підходи до визначення сутності бю*

джетування, так: Щиборщ К.В.[15], розглядає бюдже*

тування як технологію фінансового планування; Кармі*
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нський А.М., як процес складання бюджетів підприємств

[7]; Немировський І.Б., Старожукова І.В, зазначають, що

бюджетування — складова системи управління [9]; на

думку Савчука В.П., Голов С.В., бюджетування — про*

цес планування [6].

Вітчизняними науковцями В.М. Федосовим та Т.С.

Бабич бюджетування розглядається як "сукупність тех*

нологічних процедур бюджетної роботи з аналітично*

розрахункової підготовки бюджетів, кошторисів і про*

грам із допомогою порівняння відносної корисності

альтернативних варіантів витрачання бюджетних коштів

на конкретні види державної діяльності з урахуванням

вартості витрат на досягнення кінцевого результату й

упущених вигід" [12, с. 4]. У цьому сенсі бюджетування

є продовженням прийомів ринкового вибору в держав*

ному секторі. Воно враховує певні пріоритети та відоб*

ражає наміри політичного, соціального й економічного

характеру. Отже, бюджетування — специфічна форма

бюджетного менеджменту, його важлива складова, по*

в'язана з розробкою та аналізом бюджетів, окремих

кошторисів і державних програм на основі альтернатив*

них варіантів.

На думку Д. Ю. Бєляєвої, "бюджетування, пов'яза*

не з визначенням конкретних цілей, очікуваних резуль*

татів і необхідних для цього затрат, з контролем відпо*

відності досягнутих результатів із запланованими, а та*

кож ефективності використаних на це ресурсів".

Так, деякі вчені [6; 7] вбачають місце бюджетуван*

ня у системі управління лише як складову процесу пла*

нування, у той час як інші [11] розглядають бюджету*

вання як повноцінну складову системи управління.

Аналіз наукових підходів показав, що існують різні

погляди до трактування поняття "бюджетування", але

чітко простежується два підходи до тлумачення цієї ка*

тегорії. Це дає підстави розглядати бюджетування у

широкому сенсі як систему управління, що орієнтована

Таблиця 1. Оцінка існуючих підходів до визначення терміну "бюджетування"

Джерело: розроблено автором на основі даних [2; 4, с. 207; 5; 9, с. 92; 10, с. 219; 13, с. 26; 14].
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на досягнення стратегічних цілей соціально*економіч*

ного розвитку держави, та у вузькому — як організа*

цію бюджетного процесу з огляду на результати діяль*

ності органів влади як виробників суспільних благ.

Оцінка існуючих думок щодо сутності бюджетуван*

ня представлена в таблиці 1.

Усі погляди, які стосуються трактування сутності

поняття "бюджетування", можна об'єднати у декілька

груп [8, с. 16—19]:

1. Перша група авторів розглядає бюджетування як

розроблення, формування, складання бюджетів на

підприємстві. Таке трактування є найпоширенішим у

літературі та на практиці, але воно є надто вузьким, ос*

кільки характеризує лише один із аспектів бюджетуван*

ня — формування та розроблення бюджетів, та не ви*

світлює такі невід'ємні складові бюджетування, як бю*

джетне організування, стимулювання на засадах

бюджетів, контролювання виконання бюджетів та

здійснення регулювання.

2. Друга група авторів трактує бюджетування як тех*

нологію планування, обліку та контролю грошей і фінан*

сових результатів (існують певні варіації цього тракту*

вання). Це тлумачення уже є значно ширшим від тракту*

вання терміну "бюджетування" авторами першої групи,

тут бюджетування розглядається уже як технологія,

тобто сукупність знань, відомостей про послідовність

певних процесів: планування, обліку і контролю грошей

та фінансових результатів. Але це трактування також

має певні недоліки, а саме: не розглядається організа*

ційний та мотиваційний аспекти бюджетування. Варто

звернути увагу також на те, що облік є одним із етапів

реалізації функції контролювання, тому не доцільно

акцентувати увагу одночасно на двох поняттях.

3. У третю групу увійшли автори, які розглядають

бюджетування з суб'єктивно*індивідуалістичних несхо*

жих позицій. Згідно з ними бюджетування розглядаєть*

ся як стандартизований процес, що базується як на са*

мостійно розроблених підприємством, так і на загаль*

новизнаних вимогах і процедурах [3, с. 97—109].

4. У четверту групу увійшли автори, які запропону*

вали найбільш вдалі та повні трактування терміну "бюд*

жетування". Насамперед заслуговують на увагу тверд*

ження В. Гамаюнова, Т. Сізової, В. Хруцького, що бюд*

жетування є управлінською технологією, яка призначе*

на для вироблення та підвищення фінансового обгрун*

тування управлінських рішень, адже уся система бюд*

жетування спрямована на підвищення якості управлінсь*

ких рішень, що стосуються оптимізації формування та

використання ресурсів організації [13, с. 21].

Бюджетування — це виробничо*фінансове плану*

вання діяльності підприємства шляхом складання за*

гального бюджету підприємства, а також бюджетів ок*

ремих підрозділів з метою визначення їх фінансових вит*

рат і результатів. Призначення бюджетування на підпри*

ємстві полягає в тому, що це основа планування і прий*

няття управлінських рішень на підприємстві, оцінки всіх

аспектів фінансової спроможності підприємства, конт*

ролю та управління матеріальними та грошовими ресур*

сами підприємства, зміцнення фінансової дисципліни та

підпорядкування інтересів окремих структурних

підрозділів інтересам підприємства в цілому і власни*

кам його капіталу.

На мою думку, дефініцію бюджетування слід роз*

глядати як технологію фінансового планування, обліку

і контролю за доходами та витратами, генерованими

інвестиційним проектом, яка дає можливість аналізува*

ти прогнозовані та одержані фінансові показники.

Головною метою бюджетування є підвищення фі*

нансово*економічної ефективності і фінансової стій*

кості підприємства, шляхом координації зусиль всіх

підрозділів на досягнення кінцевого, кількісно визна*

ченого результату.

У загальному вигляді призначення бюджетування

полягає в тому, що це основа:

— планування і прийняття управлінських рішень;

— оцінювання всіх аспектів фінансової спромож*

ності підприємства;

— зміцнення фінансової дисципліни.

Рис. 1. Еволюція поглядів на концепції бюджетування
Джерело: розроблено автором на основі даних [11].
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Існує три основні погляди на концепцію бюджету*

вання: традиційний погляд; технологія планування і кон*

тролю; система управління фінансами (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідження існуючих

підходів до визначення сутності бюджетування дає змо*

гу стверджувати, що бюджетування є частиною систе*

ми регулярного економічного управління і сприяє опти*

мізації фінансових потоків і ресурсів підприємства, що

дозволяє значно знизити їх обсяг, фінансові потреби

фірми, собівартість виробленої продукції і, тим самим,

підвищити конкурентоспроможність підприємства.

Головний сенс бюджетування зводиться до підви*

щення фінансово*економічної ефективності і фінансо*

вої стійкості підприємства шляхом координації зусиль

всіх підрозділів на досягнення кінцевого, кількісно ви*

значеного результату.
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