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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Трансформація економічних відносин, 

суттєвий вплив змін зовнішнього економічного середовища функціонування 

підприємства та необхідність їх урахування при плануванні діяльності зумовлюють 

пошук нових методів управління ресурсами підприємства, одним із яких є 

бюджетування. Застосування на підприємствах цієї системи є запорукою 

раціонального управління ресурсами та їх цільового використання, забезпечення 

фінансової стійкості та належного рівня платоспроможності, прийняття 

обґрунтованих і дієвих управлінських рішень. За допомогою системи бюджетування 

можна підвищити ефективність діяльності підприємства і знизити витрати 

діяльності звітного періоду за рахунок удосконалення якості управління, 

узгодження та координації діяльності окремих підрозділів підприємства та 

відповідно до запитів управлінського персоналу різних рівнів. 

Упровадження системи бюджетування на підприємстві формує принципово 

нові вимоги до змісту інформації та способів її надання, що передбачає належним 

чином організований бухгалтерський облік на синтетичному та аналітичному 

рівнях. Бухгалтерський облік, як підґрунтя процесу бюджетування повинен стати 

дієвим інструментом забезпечення досягнення стратегічних цілей функціонування 

підприємства на основі оптимальної реалізації бюджетів, усунення причин 

виникнення відхилень, виявлення резервів не використаних можливостей та 

попередження негативного впливу ризиків. 

Вагомий внесок у розвиток теорії і методики обліку та процесу бюджетування 

здійснили вітчизняні й зарубіжні науковці, зокрема: М. Білик, І. Бланк, Ф. Бутинець, 

І. Горбатюк, Е. Добровольский, Я. Догадайло, К. Казакова, Р. Квасницька, 

М. Колісник, М. Корінько, О. Кузьмін, П. Куцик, Н. Лелюк, Н. Малюга, О. Мельник, 

С. Онищенко, Н. Остап’юк, А. Пічка, В. Савчук, Дж. Г. Сигел, Ч. Хорнгрен, Ю. Цаль-

Цалко, А. Шамрай, В. Шевчук, О. Шеремета, Дж. Шим та ін. Водночас слід відмітити 

недостатність комплексних досліджень проблем бухгалтерського обліку спільно з 

процесом бюджетування в системі управління підприємством. А саме, невирішеними 

залишаються такі питання: науково-теоретичне обґрунтування місця 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та бюджетування в системі 

управління підприємством; розвиток облікового забезпечення управління 

виробничими витратами підприємств в умовах бюджетування; формування 

інформаційної бази управління підприємством в умовах автоматизації бюджетування; 

організація обліку та звітності за центрами відповідальності в системі бюджетування 

витрат підприємств; застосування організаційно-методичного інструментарію 

контролю та моделювання при здійсненні процесу бюджетування. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку і 

аудиту Вінницького фінансово-економічного університету за темою “Організація і 

методика розвитку теорії, методології та практики бухгалтерського обліку і 

контролю в конкурентному середовищі” (державний реєстраційний номер 

0112U002120). У межах зазначеної теми автором розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення обліку і процесу бюджетування в системі управління підприємством.  
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій з удосконалення 

організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку і бюджетування в системі 

управління діяльністю підприємства. 

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано такі завдання: 

– дослідити генезис, принципи та значення бюджетування в системі управління 

підприємством; 

– обґрунтувати можливості інтеграції системи бюджетування зі складовими 

елементами системи управління підприємством; 

– розкрити механізм управління фінансовими та підприємницькими ризиками в 

системі бюджетування; 

– встановити шляхи вдосконалення облікового забезпечення управління 

виробничими витратами підприємств в умовах бюджетування; 

– ідентифікувати особливості формування інформаційної бази управління 

підприємством в умовах автоматизації; 

– окреслити елементи організації обліку та підготовки звітності за центрами 

відповідальності в системі бюджетування витрат підприємства; 

– визначити підходи до застосування бюджетування у процесі реалізації 

контролю діяльності підприємства; 

– з’ясувати способи використання бюджетування у процесі планування і 

контролю за центрами відповідальності; 

– розкрити підходи до облікового забезпечення моделювання бізнес-процесів у 

системі бюджетування. 

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку і бюджетування на 

підприємствах хлібопекарської галузі. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційно-

методичних положень бухгалтерського обліку і бюджетування в управлінні 

діяльністю підприємств хлібопекарської галузі. 

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові та 

спеціальні методи і прийоми пізнання: методи теоретичного узагальнення та 

порівняння  для розкриття економічної сутності та складових структурних елементів 

обліку і бюджетування; методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу – для 

формування й удосконалення чинних класифікаційних ознак бюджетів, а також 

визначення елементів організації обліку та звітності за центрами відповідальності в 

системі бюджетування витрат підприємства; абстрактно-логічні методи – для 

визначення базових характеристик форм бюджетів та їх впливу на здійснення 

бюджетування у процесі управління. Для оцінки базових етапів упровадження 

системи бюджетування та формування методичного забезпечення його здійснення 

застосовані методи асоціації і аналогії. За допомогою методу емпіричного 

дослідження вивчені форми бюджетів та планів за складом і змістом. Економіко-

математичні методи дозволили обґрунтувати підходи до облікового забезпечення та 

розробки алгоритму імітаційного моделювання в системі бюджетування на 

підприємствах хлібопекарської галузі. 

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених з 

проблематикою бухгалтерського обліку, контролю, економічної теорії, права та 
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менеджменту, зокрема монографії, статті в періодичних виданнях науково-

практичного характеру, матеріали міжнародних, всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференцій, нормативно-правові акти з питань організації і 

методики бюджетування, організації бухгалтерського обліку, статистичні дані, 

економічні огляди й аналітичні матеріали, Інтернет-ресурси, а також результати 

досліджень, виконаних особисто автором. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні та вирішенні комплексу проблемних організаційно-методичних 

питань, пов’язаних з удосконаленням бухгалтерського обліку і бюджетування в 

управлінні підприємством. У процесі проведеного дослідження отримано результати, 

яким притаманна наукова новизна: 

удосконалено: 

– методичне забезпечення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 

та внутрішньої бухгалтерської звітності за центрами відповідальності в системі 

бюджетування витрат підприємства на основі розробки форми бюджету 

виробництва та звіту про виконання бюджету витрат на підприємствах 

хлібопекарської галузі, що дозволяє підвищити точність, ступінь деталізації 

облікової інформації про обсяги понесених витрат та забезпечити контроль за 

результативністю функціонування центрів відповідальності; 

– облікове забезпечення управління виробничими витратами підприємств в 

умовах бюджетування шляхом побудови моделі облікової політики з урахуванням 

принципів складання бюджетів та методики генерування інформаційних потоків для 

управління бюджетами різних рівнів, що сприяє раціоналізації та мінімізації 

виробничих витрат, створенню доступної, релевантної інформаційної бази в 

необхідних аналітичних розрізах; 

– порядок формування інформаційної бази управління підприємством 

хлібопекарської галузі шляхом впровадження автоматизованої системи 

бюджетування та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на основі 

використання автоматизованого програмного комплексу (визначені критерії вибору 

програмного забезпечення для автоматизації процесу бюджетування, етапи 

впровадження автоматизованої системи бюджетування на підприємствах 

хлібопекарської галузі), що забезпечує здійснення наскрізного контролю за 

виконанням бюджетів та забезпечує організацію аналітичного обліку за 

відповідними об’єктами; 

– застосування імітаційного моделювання як інструменту бюджетування з 

використанням автоматизованого програмного комплексу та системно-динамічного 

підходу, що сприяє створенню оптимальних сценаріїв бюджетів та внесенню 

відповідних коригувань з метою забезпечення максимілізації фінансових результатів 

діяльності підприємствами хлібопекарської галузі; 

набули подальшого розвитку 

– організаційні підходи до побудови та модифікації системи бюджетування як 

основного інструменту планування для раціонального розподілу обмежених 

ресурсів на основі ретроспективного аналізу етапів становлення та розвитку 

бюджетування, принципів його здійснення (інтеграції; послідовності; нормативного 

підходу; наскрізного бюджетування; декомпозиції; економічної цілісності; 
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методичної співставності) та визначення місця в системі управління, що сприяло 

встановленню основних тенденцій модифікації; 

– термінологічний апарат у частині уточнення змісту термінів “бюджет”, 

“бюджетування” та “інтегрована система бюджетування”, що надало можливість 

усунути неконвенційність та забезпечити систематизацію, впорядкування дефініцій; 

– теоретичне обґрунтування доцільності формування інтегрованої системи 

бюджетування шляхом побудови релевантного інформаційного забезпечення на 

основі взаємозв’язків бухгалтерського обліку та бюджетування зі складовими 

елементами системи управління підприємством (плануванням, контролем та 

аналізом) для формування якісно нового рівня планування з орієнтацією на 

стратегію діяльності підприємства, що дозволяє оперативно реагувати на відхилення 

від стратегічних орієнтирів; 

– методичний підхід до використання розроблених форм звітності про 

виконання бюджетів для ідентифікації ризиків на підприємствах хлібопекарської 

галузі, який включає в себе цілі, завдання, методи оцінки ризиків, процедури оцінки, 

а також передбачає виявлення ризиків, визначення їх виду, здійснення якісної і 

кількісної оцінки ризиків, формування та реалізацію стратегії управління ризиками, 

здійснення оцінки і контролю результатів; 

– методичний підхід до використання бюджетування у процесі контролю 

діяльності підприємства як основоположного елемента розвитку змісту та форми 

внутрішнього управлінського контролю, що дозволило встановити подальші 

напрями удосконалення організації цього виду контролю та реформування системи 

бюджетного контролю на підприємствах хлібопекарської галузі; 

– методичне забезпечення використання облікової інформації для розвитку 

бюджетування як інструменту планування (планування майбутніх операцій 

підприємства та створення системи бюджетів) і контролю (спостереження за 

процесами виконання бюджетів і виявлення відхилень) за центрами 

відповідальності, що сприяло розвитку методичного забезпечення облікового 

відображення та внутрішнього управлінського контролю стану виконання бюджетів 

підприємства та відхилень від планових показників.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та процесу бюджетування в 

системі управління діяльністю підприємств хлібопекарської галузі. У практичну 

діяльність суб’єктів господарювання впроваджено такі основні прикладні розробки: 

– пропозиції з удосконалення облікової політики в умовах бюджетування 

виробничих витрат підприємства шляхом включення до складу її елементів 

принципів складання бюджетів та форму звіту про виконання бюджету витрат на 

підприємстві (ТОВ “Торговий Дім “Хмельницькхліб”, довідка № 30-12 від 

30.12.2015 р.); 

– рекомендації з використання на підприємстві запропонованого формату 

бюджету виробництва із визначеними основними групами показників, що 

характеризують ефективність бізнес-процесу “Виробництво” (ПАТ “Полонський 

хлібзавод”, довідка № 121 від 29.12.2015 р.); 

– пропозиції з удосконалення навчальних програм та планів для підготовки 

слухачів з питань бухгалтерського обліку та бюджетування в системі управління 
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підприємством (Комунальний заклад “Центр муніципального управління та 

розвитку місцевого самоврядування”, довідка № 18 від 20.11.2015 р.). 

Пропозиції з удосконалення бухгалтерського обліку і бюджетування в 

управлінні діяльністю підприємства використано в ході розробки навчальних 

програм і навчально-методичного забезпечення дисциплін “Бухгалтерський облік”, 

“Судова експертиза”, “Бюджетна система України”, “Фінанси підприємств” 

(ТОВ “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”, довідка № 01-01/1 від 

18.01.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим 

дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто 

автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку 

на міжнародних, наукових та науково-практичних конференціях, зокрема: 

Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку, аналізу, 

аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці” 

(ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, м. Ужгород, 21─22.04.2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективные вопросы экономики 

и управления” (м. Відень, 25.04.2015 р.); VIІ Міжнародній науково-практичній 

конференції “Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, 

контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством” (ДВНЗ 

“Луцький національний технічний університет”, м. Луцьк 26.06─27.06.2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Ефективні соціально-економічні 

механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід” 

(ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Миколаїв 27.05─28.05.2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентоспроможність економіки 

України в процесі глобалізації” (ДВНЗ “Запорізький національний технічний 

університет”, м. Запоріжжя, 7─8 05.2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції “Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах 

інституціональних змін та сталого економічного розвитку” (ДВНЗ “Луцький 

національний технічний університет”, м. Луцьк, 27.03.2015 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових 

праць загальним обсягом 5,69 друк. арк., у тому числі 1 стаття у науковому виданні, 

що внесено до міжнародних наукометричних баз даних, 5 наукових статей у 

фахових виданнях України, 2 статті у зарубіжних виданнях, 5 тез доповідей на 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний зміст 

викладено на 187 сторінках друкованого тексту. Дисертація містить 14 таблиць на 

16 сторінках, 46 рисунків на 46 сторінках, 8 додатків на 21 сторінці. Список 

використаних джерел нараховує 160 найменувань і розміщений на 25 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету 

і основні завдання дослідження, сформульовано положення, які визначають об’єкт, 
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предмет і методи дослідження, викладено наукову новизну, практичне значення 

роботи та апробацію отриманих результатів. 

У першому розділі “Теоретико-економічні основи процесу обліку і 

бюджетування на підприємствах хлібопекарської галузі” розглянуто сутність та 

значення бюджетування в системі управління підприємством, досліджено 

теоретичні аспекти облікового забезпечення процесу формування бюджетів та 

особливості формування інтегрованої системи бюджетування, ідентифіковані 

фінансові та підприємницькі ризики в процесі бюджетування. 

В умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього економічного 

середовища підприємства ефективним методом управління доходами та витратами, 

інструментом, спрямованим на досягнення стратегічних цілей функціонування 

підприємства, є бюджетування. У результаті проведеного ретроспективного аналізу 

генезису бюджетування визначені основні етапи його становлення та розвитку 

(початковий, виробничий, фінансовий, технологічний, маркетинговий). Два ключові 

фактори, а саме: 1) формування новітніх теоретичних досліджень, які збагатили 

теорію та практику обліку для цілей управління, створили для цього необхідну 

інформаційну базу; 2) загострення зовнішньої та внутрішньої конкуренції, пов’язане з 

нею зростання витрат на реалізацію товарів зумовили необхідність пошуку шляхів 

зниження та контролю витрат діяльності підприємства. Дослідження етапів розвитку 

системи бюджетування дозволило встановити наявність поступового переходу від 

затратного підходу до розуміння змісту бюджетування (планування доходів та 

витрат), як сприйняття його як однієї із підсистем загальної системи управління 

підприємством. 

Відсутність єдиного підходу до встановлення переліку та визначення сутності 

принципів бюджетування зумовила необхідність їх систематизації. Обґрунтовано, 

що серед принципів бюджетування слід виділити такі: інтеграції; послідовності; 

нормативного підходу; наскрізного бюджетування; декомпозиції; економічної 

цілісності; методичної співставності. Застосування зазначених принципів 

бюджетування дозволить сформувати таку його систему, яка сприятиме 

поліпшенню якісних параметрів діяльності підприємства через розширення 

аналітичного обліку з урахуванням принципів бюджетування. Здійснення дієвого 

контролю виконання бюджетів на підприємствах хлібопекарської галузі повинно 

забезпечуватися шляхом урахування систематизованих принципів бюджетування 

при організації бухгалтерського обліку за центрами відповідальності, що сприятиме 

формуванню зворотного зв’язку між етапами процесу управління. 

Диференціація та дискусійність поглядів вітчизняних і зарубіжних учених 

свідчить про неоднозначність і багатоаспектність поняття “бюджет”. Доведено 

неправомірність його ототожнення з термінами “план”, “кошторис”, “прогноз”, 

“розпис”, “документ”. Під поняттям “бюджет” у контексті дослідження слід 

розуміти складову частину плану майбутніх дій, які необхідно здійснити для 

досягнення запланованих показників з метою забезпечення ефективного контролю 

за надходженням і витрачанням активів підприємства та прийняття дієвих 

управлінських рішень. За результатами дослідження сутності поняття 

“бюджетування” в різних літературних джерелах виявлені суттєві розбіжності в 

трактуванні його змісту. Аналіз та систематизація поглядів дослідників дозволили 
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встановити, що бюджетування – це система планування руху ресурсів, обліку, 

аналізу і контролю доходів і витрат, активіві і пасивів, інших напрямів 

підприємницької діяльності за визначений період часу, а також з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень для досягнення поставлених стратегічних цілей. 

Уточнення трактування понять “бюджет” та “бюджетування” дозволяє усунути 

неоднозначність та неповноту визначення змісту наведених дефініцій, чітко 

ідентифікувати їх як об’єкти управління для їх пізнання та облікового відображення. 

Функціонування підприємств хлібопекарської галузі в умовах невизначеності 

економічного середовища зумовлює необхідність формування інтегрованих 

зав’язків між системою бюджетування такими елементами управління, як 

планування, бухгалтерський облік, контроль та аналіз (рис. 1). 

 
 

КЕРУЮЧА СИСТЕМА 

Розробка стратегії діяльності підприємства 

Планування 

Облік 

Контроль 

Аналіз 

Формування 

зворотного зв’язку 

Інтегрована система бюджетування 

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 

Перевірка та дотримання норм бюджетів 

Аналіз виконання бюджетів за визначений період 

Облікове відображення 

операцій щодо 

виконання бюджетів 

Інформація про 

виконання бюджетів, 

встановлення відхилень 

Коригування  

бюджетів 

КЕРОВАНА СИСТЕМА 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

ВХІД 

(інформація, економічні ресурси) 

ВХІД 

(інформація, економічні ресурси) 

ВИХІД 

(формування бюджетів на наступний звітний період) 

 
Рис. 1. Концептуальна схема обліку і бюджетування в управлінні діяльністю 

підприємства 
 

Запропонована інтегрована система бюджетування – це організаційно-

впорядкована система, яка базується на формуванні сукупності взаємозв’язків між 

бюджетуванням та елементами системи управління з метою формування дієвого 

механізму забезпечення ефективності функціонування та досягнення стратегічних 
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цілей діяльності підприємства. Побудова інтегрованої системи бюджетування на 

підприємстві забезпечується взаємозв’язком бюджетування та системи 

бухгалтерського обліку на основі виокремлення єдиних об’єктів обліку та 

бюджетування, синтезу завдань бюджетування та внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку, а також формуванням інформаційного забезпечення 

бюджетування на основі даних про фактичне виконання бюджетів, що 

накопичуються завдяки системі регістрів внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку.  

Розроблена інтегрована система бюджетування за рахунок включених елементів 

сприяє виявленню ризиків з метою розробки альтернативних заходів щодо ліквідації 

потенційних небезпек або використання сприятливих ситуацій. Для забезпечення 

мінімізації негативних наслідків впливу загроз економічного середовища запропоновано 

механізм управління фінансовими та підприємницькими ризиками в системі 

бюджетування на підприємствах хлібопекарної галузі, який включає в себе цілі, завдання, 

методи оцінки ризиків, процедури їх оцінки, а також передбачає виявлення ризиків, 

визначення їх видів, здійснення якісної і кількісної оцінки ризиків, формування та 

реалізацію стратегії управління ризиками, здійснення оцінювання і контроль результатів. 

Використання запропонованого механізму дозволяє виявляти й ідентифікувати фінансові 

та підприємницькі ризики, сприяє виявленню взаємозв’язків між цими видами ризиків, що 

дозволяє цілеспрямовано впливати на можливі наслідки їх реалізації. 

Другий розділ “Бухгалтерський облік та бюджетування в системі управління 

виробничими витратами на підприємствах хлібопекарної галузі” присвячено 

обґрунтуванню шляхів удосконалення облікового забезпечення управління 

виробничими витратами підприємств в умовах бюджетування; встановленню 

особливостей формування інформаційної бази управління підприємством в умовах 

автоматизації бюджетування; дослідженню особливостей організації обліку та 

звітності за центрами відповідальності в системі бюджетування витрат підприємств. 

Організація та ведення бухгалтерського обліку виробничих витрат на 

підприємстві повинні здійснюватися з урахуванням економічних взаємозв’язків між 

структурними підрозділами підприємства та генеруванням відповідних 

інформаційних потоків. Інформаційні потоки про стан та рівень виконання поточних 

бюджетів повинні генеруватися в інтегрованій системі облікового відображення 

виконання бюджетів, що створить передумови для впровадження сучасних методів і 

моделей управління виробничими витратами. 

Розробка ефективної і гнучкої системи управління виробничими витратами 

підприємств хлібопекарської галузі базується на формування відповідного 

облікового забезпечення. Впровадження системи бюджетування призводить до змін 

документообігу, інформаційних потоків підприємства у системі бухгалтерського 

обліку, що спричиняє необхідність внесення змін до облікової політики 

підприємства. Система бухгалтерського обліку на підприємстві повинна 

регламентуватися з орієнтацією на систему бюджетування, що забезпечується 

узгодженням принципів облікової політики та принципів бюджетування. Оскільки 

принципи бюджетування повинні бути максимально наближеними до принципів 

бухгалтерського обліку їх результатів запропоновані елементи облікової політики в 

розрізі організаційної, методичної та технічної складових (рис. 2). Використання 
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запропонованої моделі облікової політики в умовах бюджетування виробничих 

витрат підприємств хлібопекарської галузі сприяє оптимізації процесу облікового 

відображення та контролю виробничих витрат, що забезпечує реалізацію 

контрольної функції бухгалтерського обліку та принципів бюджетування. 

Функціонування підприємств хлібопекарської галузі в умовах невизначеності, 

комплесні трансформаційні процеси в економіці висувають нові вимоги до облікового 

відображення витрат діяльності та організації обліку за центрами відповідальності. 

Організація обліку витрат за центрами відповідальності передбачає побудову належної 

системи бюджетування, використання якої забезпечує можливість здійснення дієвого 

контролю за рівнем витрат і процесу формування собівартості продукції. 

Потреби чіткої систематизації інформації, оперативного реагування на зміну 

умов зовнішнього середовища, проведення всебічного аналізу результатів діяльності 

підприємства у звітному та попередньому періодах зумовлює необхідність 

автоматизації внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Доведено, що на 

підприємствах хлібопекарської галузі найбільш ефективним є створення єдиної 

комплексної системи управління підприємством, що включає автоматизовану 

підсистему бюджетування та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

Для підвищення ефективності та оперативності надання інформації з 

урахуванням запитів управлінського персоналу запропонована автоматизація 

бухгалтерського обліку синтетичними та аналітичними розрізами. Систематизація 

основних критеріїв вибору програм автоматизації процесу бюджетування 

(функціональність програмного забезпечення; вартісні та трудові витрати на 

впровадження; період упровадження; відповідність масштабу підприємства), 

критичний аналіз переваг та недоліків існуючих програмних продуктів дозволили 

обґрунтувати доцільність використання автоматизованого програмного комплексу, 

адаптованого до специфіки діяльності підприємств хлібопекарської галузі. 

Ідентифікація основних функціональних характеристик зазначеного 

автоматизованого програмного комплексу свідчить, що його використання дозволяє 

сформувати єдиний інформаційний базис для бюджетування, управлінського обліку 

та фінансового аналізу, що оптимізує процес розробки та погодження бюджетів, 

автоматизації аналітичного обліку доходів та витрат. У результаті підготовлено 

багатоваріантні форми звітності для здійснення контролю й аналізу відхилень, що 

дозволяє з однієї форми звітності отримати необхідну інформацію в табличній та 

графічній формах, а також деталізувати дані до рівня первинних документів. 

Упровадження автоматизованої системи бюджетування та внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку на підприємствах хлібопекарської галузі з використанням 

автоматизованого програмного комплексу сприяє підвищенню ефективності 

виробничих процесів, забезпечує гнучкість функціонування фінансової системи 

підприємств, а також подальший розвиток і удосконалення системи бюджетування та 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 
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Рис. 2. Модель облікової політики в умовах бюджетування виробничих витрат підприємств  

хлібопекарської галузі 
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Взаємодія системи бухгалтерського обліку і бюджетування здійснюється через 

облікове відображення виконання бюджетів та формування інформаційної бази для 

планування витрат. Облікове відображення виконання бюджетів сприяє порівнянню 

та оцінці внеску кожного центру відповідальності у зміну фінансових результатів 

підприємства. У зв’язку з цим, запропонована форма бухгалтерського звіту для 

формування бюджету виробництва на підприємствах хлібопекарської галузі, яка 

містить сім груп показників, що характеризують ефективність бізнес-процесу 

“Виробництво”, а саме: обсяг виробництва; відсоток завантаження виробничих 

потужностей; коефіцієнт використання обладнання; рівень незавершеного 

виробництва (можна вимірювати у відсотках від обсягів виробництва); відсоток 

виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів; відповідність внутрішнім і 

зовнішнім стандартам якості; продуктивність праці). Використання запропонованої 

форми бюджету виробництва на підприємствах хлібопекарської галузі сприятиме 

удосконаленню аналітичного обліку виробничих витрат, встановленню участі 

кожного центру відповідальності у формуванні фінансового результату діяльності. 

Одним із важливих етапів організації обліку за центрами відповідальності на 

підприємствах хлібопекарської галузі є розробка форм внутрішньої бухгалтерської 

звітності про виконання показників бюджету з метою оцінки фактичного досягнення 

запланованих результатів, аналізу причин виникнення відхилень фактичних витрат 

від запланованих та встановлення винних осіб, а також для загального оцінювання 

ефективності діяльності центрів відповідальності. На основі визначення вимог до 

змісту та переліку показників внутрішньої бухгалтерської звітності про виконання 

бюджету запропонована форма звіту про виконання бюджету витрат, використання 

якої дозволяє виявити фактори, що зумовили відхилення показників бюджету, 

розробити пропозиції щодо попередження їх виникнення в майбутньому, покращити 

якість планування та обліку витрат підприємства. 

Третій розділ “Бюджетування в системі контролю і напрями його  

моделювання” присвячено розв’язанню проблем теоретичного обґрунтування місця 

бюджетування у системі контролю діяльності підприємства, вивченню бюджетування 

як складової планування і контролю за центрами відповідальності, обґрунтуванню 

окремих напрямів моделювання бізнес-процесів як інструменту бюджетування 

Контрольно-аналітичне забезпечення бюджетування включає систему контролю, 

визначення методики проведення аналізу виконання бюджету та систему мотивації за 

виконання та перевиконання запланованих показників. Функція контролю дозволяє 

визначити величину відхилень від планових показників, виявити причини їх коливання 

і встановити відповідальних осіб. Застосування бюджету як інструменту контролю 

передбачає, що менеджери виконують сформовані плани та завдання, а їх діяльність 

оцінюється шляхом порівняння фактичних показників роботи із запланованими в 

бюджеті. Бюджетування та внутрішній управлінський контроль виступають основними 

функціями управління, що реалізуються через порівняння планових показників з 

даними внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Бюджетування є 

основоположним елементом розвитку змісту та форми внутрішнього управлінського 

контролю.  

Організацію внутрішнього управлінського контролю запропоновано розглядати 

в різних аспектах: просторовому (виділення підсистем внутрішнього контролю та 
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визначення масштабів, меж охоплення об’єктів контролю); часовому (визначення 

аспектів, підсистем, елементів постійно та тимчасово діючих); інформаційно-

технологічному (формування інформаційної бази, вибір методів і обґрунтування 

засобів розвитку, інших компонентів розвитку його змісту і форми) (рис. 3). 

Наведена система дозволяє проектувати розв’язання  науково-практичних проблем 

та організувати внутрішній управлінський контроль на підприємствах так, щоб він 

вирішував поставлені перед ним завдання і виконував покладені функції з метою 

підвищення ефективності управління підприємством загалом та його підрозділами. 

Бюджетування є одним із інструментів планування та контролю, що 

реалізується через формування бюджетів. На початку періоду діяльності бюджет – 

це план або норматив; в кінці періоду діяльності це засіб контролю, за допомогою 

якого менеджери оцінюють ефективність діяльності і приймають управлінські 

рішення щодо вдосконалення стратегії діяльності підприємства в майбутньому. 

Бюджет сприяє чіткій і цілеспрямованій діяльності підприємства, виступає основою 

оцінки досягнутих результатів і є засобом координації діяльності підприємства в 

цілому і його окремих підрозділів, а також основою для аналізу виконання 

запланованих показників центрами відповідальності.  

Побудова системи бюджетування на підприємствах хлібопекарської галузі з 

урахуванням запропонованих пропозицій забезпечує реалізацію не тільки 

управлінської функції планування (як визначення цільових показників діяльності 

підприємства і шляхів їх досягнення), а й функції контролю – спостереження за 

процесами виконання планів і виявлення відхилень. Бюджетування, будучи складовою 

внутрішнього управлінського контролю, створює об’єктивну основу оцінки результатів 

діяльності. На основі комплексної взаємопов’язаної системи планових бюджетів, 

менеджер координує діяльність підзвітного йому підрозділу підприємства. Робота 

менеджерів та центрів відповідальності оцінюється за звітами про виконання бюджету, 

що підвищує об’єктивність і обґрунтованість мотиваційної функції. 

Бюджетування завжди пов’язане з попереднім, поточним і заключним 

контролем. Попередній контроль проводиться до початку виконання дій з реалізації 

завдань діяльності підприємства та до початку формування бюджетів. Поточний 

контроль здійснюється в ході виконання бюджету і його завдання полягає в 

порівнянні фактичних і бюджетних показників, виявленні відхилень і здійсненні 

коригувальних дій. Заключний контроль здійснюється або відразу після завершення 

виконання бюджету, або після закінчення певного періоду часу. Необхідність 

отримання деталізованої аналітичної інформації, кількісних характеристик бізнес-

процесів, підвищення якості прийняття управлінських рішень зумовлює 

використання моделювання бізнес-процесів як інструменту бюджетування. 

З метою реалізації оперативного та наступного контролю виконання бюджету 

доцільним є застосування імітаційного моделювання в системі бюджетування з 

використанням системно-динамічного підходу. Системний підхід передбачає, що 

управління бізнес-процесами є цілеспрямованою системою із зворотним зв’язком, 

яка забезпечує управління об’єктом (сукупністю взаємозв’язаних бізнес-процесів). 
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Рис. 3. Система внутрішнього управлінського контролю на підприємствах хлібопекарської галузі 
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Динамічний підхід полягає в тому, що управління бізнес-процесами 
здійснюється за допомогою дій суб’єкта управління. Використання імітаційної 
моделі в бюджетуванні передбачає формальний опис об’єкта дослідження, що 
відображає перебіг процесу, закономірності його розвитку та дозволяє відстежувати 
вплив зміни окремих факторів на результат процесу. Відмінною рисою імітаційного 
моделювання є те, що результатом моделювання є набір сценаріїв, з яких обирається 
найбільш прийнятний. Отримані рішення стають базою для порівняння при 
здійсненні внутрішнього контролю. 

Для підвищення ефективності здійснення внутрішнього управлінського 
контролю доцільним є використання автоматизованого програмного комплексу 
“Інталєв: Корпоративні фінанси” у процесі здійснення імітаційного моделювання, 
що базується на формуванні необмеженої кількості сценаріїв (варіантів бюджетів). 
Побудова імітаційних моделей за допомогою вказаного комплексу дозволяє 
визначити ступінь активності реагування підприємства на зміни факторів 
зовнішнього економічного середовища з метою своєчасного вжиття відповідних 
заходів; оцінити ефективність формування бюджетів підприємства та діяльності 
центрів відповідальності; спрогнозувати значення основних кінцевих показників 
фінансового стану та діяльності суб’єкта господарювання. Використання 
імітаційного моделювання в бюджетуванні дозволяє оцінити альтернативні варіанти 
формування показників бюджетів різних видів, якісно підвищити рівень 
прогнозування фінансових результатів діяльності, визначити напрями коригування 
стратегії діяльності. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення наукового завдання щодо обґрунтування теоретико-методичних 
положень і розробки практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-
методичних засад бухгалтерського обліку і бюджетування в системі управління 
діяльністю підприємств хлібопекарської галузі. Отримані науково-практичні 
результати свідчать про досягнення мети, виконання поставлених завдань та 
дозволяють сформувати такі висновки: 

1. Ускладнення процесу прийняття дієвих управлінських рішень у зв’язку зі 
зростанням ступеня невизначеності зовнішнього та внутрішнього економічного 
середовища зумовлює потребу переосмислення ролі бюджетування в забезпеченні 
стабільного економічного розвитку підприємства. На основі проведеного 
ретроспективного аналізу здійснена періодизація історичного розвитку 
бюджетування, яка підтвердила перехід від затратного методу розуміння змісту 
бюджетування (планування доходів та витрат) до сприйняття його як однієї із 
підсистем загальної системи управління підприємством. За результатами 
дослідження генезису системи бюджетування систематизовані основні принципи 
бюджетування (інтеграції; послідовності; нормативного підходу; наскрізного 
бюджетування; декомпозиції; економічної цілісності; методичної співставності) як 
теоретичні положення, що визначають сутність, напрями, елементи та засоби 
раціонального планування діяльності підприємства. Встановлено, що бюджетування 
є невід’ємною частиною системи управління підприємства, яка відповідає за 
реалізацію ефективної господарської діяльності та забезпечення зворотного зв’язку 
між етапами процесу управління. 
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2. Наявність термінологічної неузгодженості в частині визначення сутності 

понять “бюджет”, “бюджетування” та “інтегрована система бюджетування” 

зумовлює неоднозначне та диференційоване трактування їх змісту. Уточнено 

тлумачення поняття “бюджет”, під яким запропоновано розуміти складову частину 

плану майбутніх дій, які необхідно здійснити для досягнення окреслених показників 

з метою забезпечення ефективного контролю за надходженням і витрачанням 

активів підприємства та прийняття дієвих управлінських рішень. Поняття 

“бюджетування” запропоновано трактувати як систему планування руху ресурсів, 

обліку, аналізу і контролю за доходами та витратами, активами і пасивами, іншими 

напрямами підприємницької діяльності за визначений період часу, а також з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень для досягнення поставлених 

стратегічних цілей. Під “інтегрованою системою бюджетування” слід розуміти 

організаційно впорядковану систему, яка базується на формуванні сукупності 

взаємозв’язків між бюджетуванням та іншими елементами системи управління з 

метою формування дієвого механізму забезпечення ефективності функціонування та 

досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства. Уточнення трактування 

зазначених понять сприяє узгодженості та впорядкуванню дефініцій, дозволяє 

сформувати теоретичний базис для розвитку організаційно-методичних положень 

системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

3. Недостатня обґрунтованість значення процесу бюджетування в системі 

управління підприємством призводить до зниження якості управлінських рішень, 

спрямованих на коригування та підвищення результативності функціонування 

підприємства. З метою формування раціональної та гнучкої системи управління 

запропоновано в діяльність підприємств хлібопекарської галузі впровадити 

інтегровану систему бюджетування, що дозволяє оперативно реагувати на 

відхилення від запланованих показників бюджетів яка забезпечує якісно новий 

рівень планування та організації внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 

з орієнтацією на стратегію діяльності підприємства. Упровадження інтегрованої 

системи бюджетування суттєво підвищує рентабельність діяльності, сприяє 

виявленню напрямів раціонального використання наявних ресурсів, підвищенню 

платоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання на 

основі покращення адаптованості підприємства до змін зовнішнього та 

внутрішнього економічного середовища. 

4. Відсутність на підприємстві організованого оперативного управління 

фінансовими та підприємницькими ризиками в системі бюджетування призводить 

до невиконання бюджетних показників та неможливості їх достовірного 

прогнозування, виникнення необґрунтованих відхилень. З метою виявлення та 

ідентифікації ризикоутворюючих факторів на початковій стадії бюджетування 

(формування бюджету) з метою зниження їх негативного впливу запропонований 

методичний підхід до ідентифікації ризиків на основі розроблених форм звітності 

про виконання бюджетів на підприємствах хлібопекарної галузі, який включає в 

себе цілі, завдання, методи оцінки ризиків, процедури їх оцінки, а також передбачає 

виявлення ризиків, визначення їх виду, якісне і кількісне оцінювання ризиків, 

формування та реалізацію стратегії управління ризиками, здійснення оцінки і 

контролю результатів. 
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5. Спрямування вітчизняної системи обліку виробничих витрат на забезпечення  

інформацією користувачів фінансового обліку та складання фінансової звітності 

призводить до несвоєчасності отримання даних для прийняття управлінських рішень 

про стан виробничих витрат у частині їх мінімізації. З метою усунення зазначених 

недоліків запропоновано модель облікової політики в умовах бюджетування 

виробничих витрат підприємствах розроблену з урахуванням принципів 

бюджетування, використання яких є базисом для побудови ефективної системи 

управління витратами. Ідентифікація напрямів генерування інформаційних потоків для 

потреб формування поточних бюджетів сприяє створенню дієвої системи обліково-

аналітичного забезпечення діяльності підприємства. 

6. Формування оперативних та достовірних інформаційних потоків у системі 

управління підприємством неможливе без створення автоматизованої системи 

бюджетування та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що 

забезпечить побудову комплексного інформаційного базису на основі використання 

автоматизованого програмного комплексу для прийняття дієвих управлінських 

рішень за результатами контролю та аналізу виконання бюджетів підприємства. 

Визначені критерії вибору програмного забезпечення для автоматизації процесу 

бюджетування внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, систематизовані 

етапи впровадження автоматизованої системи бюджетування на підприємствах 

хлібопекарської галузі, що сприятиме формуванню цілісної та ефективної системи 

коротко та довгострокового планування діяльності, підвищення рівня аналітичності 

обліку доходів та витрат діяльності. 

7. Критичний аналіз змісту показників бюджету виробництва підприємств 

хлібопекарської галузі засвідчив, що інформація, представлена в цьому виді 

бюджету, не забезпечує задоволення інформаційних потреб управлінської ланки. З 

метою досягнення достатньої аналітичності обліку та контролю витрат розроблена 

форма бюджету виробництва для підприємств хлібопекарської галузі, використання 

якої дозволяє визначити внесок окремих виробничих підрозділів у загальний 

фінансовий результат діяльності підприємства. Для оперативного формування 

інформаційного підґрунтя для прийняття управлінських рішень та поліпшення 

якості планування витрат діяльності підприємства розроблена форма звіту про 

виконання бюджету витрат на підприємствах хлібопекарської галузі, використання 

якої сприяє своєчасному виявленню відхилень та забезпечує виконання контрольної 

функції бухгалтерського обліку. 

8. Недостатній рівень теоретичного обґрунтування місця бюджетування у 

системі контролю діяльності підприємства призводить до виникнення недоліків у 

процесі розробки напрямів організації внутрішнього управлінського контролю на 

підприємствах хлібопекарської галузі. У зв’язку з цим місце бюджетування у 

системі контролю діяльності підприємства визначено як основоположний елемент 

розвитку змісту та форми внутрішнього управлінського контролю. На основі 

зазначеного обґрунтування визначені особливості організації внутрішнього 

управлінського контролю в просторовому, часовому та інформаційно-

технологічному аспектах. 

9. Необґрунтованість взаємозв’язку бюджетування з плануванням та контролем 

як функціями управління призводить до формування фрагментарного та неповного 
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інформаційного базису для прийняття управлінських рішень. З метою усунення 

зазначеного недоліку слід застосувати бюджетування, як інструмент планування 

(планування майбутніх операцій підприємства та створення системи бюджетів) і 

контролю (спостереження за процесами виконання бюджетів і виявлення відхилень) 

за центрами відповідальності, що сприяє здійсненню оцінки результативності 

функціонування центрів відповідальності підприємств хлібопекарської галузі. 

10.  Якісно нові інформаційні запити управлінського персоналу в частині 

планування діяльності підприємства та максимізації прибутку зумовлюють потребу 

використання моделювання бізнес-процесів як інструменту бюджетування. 

Ураховуючи необхідність видозміни системи бюджетування, розроблені пропозиції 

з удосконалення застосування імітаційного моделювання як інструменту 

бюджетування з використанням автоматизованого програмного комплексу та 

системно-динамічного підходу, що дозволяє оцінити альтернативні варіанти 

формування показників бюджетів різних видів, якісно підвищити рівень 

прогнозування фінансових результатів діяльності, визначити напрями коригування 

стратегії діяльності. 
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3. Федчишина Н. М. Інформаційне забезпечення системи бюджетування в 

умовах комп’ютеризації підприємства / Н. М. Федчишина // Перспективные вопросы 

экономики и управления : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Вена, 25 апр. 

2015 г.). – Вена, 2015. – С. 359–364. (0,67 друк. арк.). 
Тези доповідей на конференціях: 

9. Федчишина Н. М. Елементи системи бюджетного контролю / 
Н. М. Федчишина // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних 
умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці : матеріали другої міжнар. 
наук.-практ. конф. (21–22 квіт. 2015 р., Ужгород). – Ужгород : ДВНЗ “УжНУ”, 2015. 
– С. 232–234. (0,18 друк. арк.). 

10. Федчишина Н. М. Класифікація центрів фінансової відповідальності в 
системі бюджетування на підприємстві / Н. М. Федчишина // Сучасні кризові явища 
в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення 
управління підприємством : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 черв. 
2015 р., Луцьк). – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 246-247. (0,11 друк. арк.). 

11. Федчишина Н. М. Переваги та недоліки впровадження бюджетування / 
Н. М. Федчишина // Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах 
кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. (27–28 трав. 2015 р., Миколаїв). – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 114–117. 
(0,24 друк. арк.). 

12. Федчишина Н. М. Принципи, цілі та завдання бюджетування на 
підприємстві / Н. М. Федчишина // Конкурентоспроможність економіки України в 
процесі глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 трав. 2015 р., 
Запоріжжя). – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 124–127. (0,29 друк. арк.). 

13. Федчишина Н. М. Процес бюджетування: організація, методичні підходи / 
Н. М. Федчишина // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах 
інституціональних змін та сталого економічного розвитку : матеріали міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. (27 бер. 2015 р., Луцьк). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 91–93. 
(0,21 друк. арк.). 

 
 

АНОТАЦІЯ 
Федчишина Н. М. Облік і бюджетування в управлінні діяльністю 

підприємства. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності). – Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, 2016. 

Дослідження присвячено розвитку теоретико-методичних положень і розробці 
практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-методичних засад 
бухгалтерського обліку і бюджетування в системі управління діяльністю 
підприємств хлібопекарської галузі. 

На основі проведеного ретроспективного аналізу визначені принципи та місце 

бюджетування в системі управління підприємством. Висвітлено теоретичні основи 
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та проблемні питання побудови інтегрованої системи бюджетування на 

підприємстві. Досліджено процес здійснення бюджетування в умовах ризику, 

запропоновано механізм управління фінансовими та підприємницькими ризиками 

на підприємствах хлібопекарської галузі  

Обґрунтовано шляхи удосконалення облікового забезпечення управління 

виробничими витратами підприємств в умовах бюджетування. Запропоновані 

пропозиції з удосконалення формування інформаційної бази управління 

підприємством в умовах автоматизації системи бюджетування та 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Надано рекомендації з 

удосконалення організації обліку та звітності за центрами відповідальності в системі 

бюджетування витрат підприємств. Теоретично обґрунтовано місце бюджетування у 

системі контролю діяльності підприємства.  

Ключові слова: бюджет, бюджетування, витрати, облік, система управління, 

планування, контроль, центр відповідальності. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Федчишина Н. М. Учет и бюджетирование в управлении деятельностью 

предприятия. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 

экономической деятельности). – Национальная академия статистики, учета и аудита, 

Киев, 2016. 

Диссертационная работа направлена на решение научной проблемы, связанной 

с обоснованием теоретико-методических положений и разработкой практических 

рекомендаций по совершенствованию организационно-методических основ 

бухгалтерского учета и бюджетирования в системе управления деятельностью 

предприятий хлебопекарной отрасли. 

Цель исследования состоит в изучении теоретических основ и разработке 

рекомендаций по совершенствованию организационно-методических положений 

учета и процесса бюджетирования в системе управления деятельностью 

предприятия. Объектом исследования является система бухгалтерского учета и 

бюджетирования в системе управления деятельностью предприятий хлебопекарной 

отрасли. Предметом исследования является совокупность теоретических и 

организационно-методических положений бухгалтерского учета и бюджетирования 

в управлении деятельностью предприятий хлебопекарной отрасли. 

В первом разделе диссертационной работы исследованы история 

возникновения, принципы и место бюджетирования в системе управления 

предприятием. Систематизированы принципы бюджетирования: интеграции; 

последовательности; нормативного подхода; сквозного бюджетирования; 

декомпозиции; экономической целостности; методической сопоставимости. 

Исследована сущность понятий “бюджет”, “бюджетирование”, “интегрированная 

система бюджетирования” и обоснована неправомерность отождествления понятия 

“бюджет” с терминами “план”, “смета”, “прогноз”, “роспись”, “документ”. Изучены 
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проблемные вопросы формирования интегрированной системы бюджетирования и 

ее взаимосвязей с системой бухгалтерского учета.  

Во втором разделе исследованы пути совершенствования учетного обеспечения 

управления производственными затратами предприятий в условиях 

бюджетирования. В связи с этим предложена модель учетной политики в условиях 

бюджетирования производственных затрат предприятий хлебопекарной отрасли, 

разработанная с учетом принципов бюджетирования, использование которых 

является базисом для построения эффективной системы управления затратами. 

Для обеспечения релевантности информации установлены особенности 

формирования информационной базы управления предприятием в условиях 

автоматизации бюджетирования и внутрихозяйственного (управленческого) учета. 

Систематизированы основные критерии выбора программ автоматизации процесса 

бюджетирования. Путем проведения критического анализа преимуществ и 

недостатков существующих программных продуктов обоснована целесообразность 

использования автоматизированного программного комплекса, адаптированного к 

специфике деятельности предприятий хлебопекарной отрасли.  

Исследованы особенности организации учета и отчетности по центрам 

ответственности в системе бюджетирования расходов предприятий. В связи с этим, 

предложенная форма бюджета производства на предприятиях хлебопекарной 

отрасли, содержащая группы показателей, характеризующих эффективность бизнес-

процесса “Производство”. На основании определения требований к содержанию и 

перечню показателей внутренней отчетности о выполнении показателей бюджета 

предложена форма отчета о выполнении бюджета расходов, использование которой 

позволяет определить факторы, обусловившие отклонения в выполнении показателей 

бюджета, и способствует усовершенствованию аналитического учета затрат. 

Представлены теоретико-методические положения по решению вопросов, 

связанных с обоснованием места бюджетирования в системе контроля деятельности 

предприятия. С целью устранения информационной асимметрии обосновано, что 

система бюджетирования на предприятии должна обеспечить реализацию не только 

управленческой функции планирования (как определение целевых показателей 

деятельности предприятия и путей их достижения), но и функции контроля – 

наблюдение за процессами выполнения планов и выявления отклонений.  

В результате исследования обоснована целесообразность использования 

имитационных моделей в системе бюджетирования на базе системно-динамического 

подхода. Использование имитационной модели в бюджетировании предполагает 

формальное описание объекта исследования, отражает поведение процесса, 

закономерности его развития и позволяет отслеживать влияние изменения отдельных 

факторов на результат процесса. Это позволяет оценить альтернативные варианты 

формирования показателей бюджетов разных видов, качественно повысить уровень 

прогнозирования финансовых результатов деятельности, определить направления 

корректировки стратегии деятельности.  

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, расходы, учёт, система управления, 

планирование, контроль, центр ответственности. 
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ANNOTATION 

Fedchyshyna N. M. Accounting and budgeting in management of enterprise 

activity. – Manuscript. 

Thesis for the Economic Sciences Candidate Degree on specialty 08.00.09 – 

Accounting, Analysis and Audit (by kind of economic activity). – The National Academy of 

Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2016. 

Research is devoted to the development of theoretical and methodical statements and 

elaboration of practical recommendations for improvement of organizational and methodical 

basis of accounting and budgeting in the management system of enterprise activity of 

bakery industry. 

On the basis of retrospective analysis, principles and place of budgeting in 

management of enterprise activity are determined Theoretical foundations and main 

problems of an integrated budgeting system in the enterprise are enlightened. The process of 

budgeting in terms of risk is researched. Mechanism of financial and business risks for 

enterprises of the bakery industry is proposed. 

The ways of accounting support improvement of enterprises production expenditures 

management in terms of budgeting are grounded. Proposals to improve information base 

formation of enterprise management in terms of automatization of budgeting system and 

internal (management) accounting are described. Recommendations concerning 

improvement of accounting and reporting organization by responsibility centers in the 

budgeting system of enterprise expenditures are outlined. Place of budgeting in the 

enterprise management system is theoretically grounded.  

Keywords: budget, budgeting, expenditures, accounting, management system, 

planning, control, responsibility center. 
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