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3 

 ВСТУП 

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 
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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.  

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; 



5 

– 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 
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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; 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 
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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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ОБЛІКУ І 

БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

1.1. Бюджетування: історія виникнення, принципи та місце в системі 

управління підприємством 

 

Організація дієвої системи управління на рівні підприємства передбачає 

впровадження та використання сучасних технологій управлінського планування, в 

т.ч. бюджетування. В умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього 

економічного середовища ефективним методом управління доходами й витратами 

суб’єкта господарювання та інструментом, спрямованим на досягнення кінцевих 

цілей діяльності, є бюджетування. 

Трансформаційні зміни в системі економічних відносин і суттєвий вплив 

зовнішнього економічного середовища на функціонування підприємств потребують 

пошуку нових методів управління ресурсами підприємства, зокрема на основі 

вивчення генезису, принципів і значення бюджетування в системі управління 

підприємством. Це дозволить надалі окреслити теоретичні аспекти облікового 

забезпечення процесу бюджетування та розкрити особливості формування 

інтегрованої системи бюджетування з урахуванням ризиків.  

Інтеграція аналітичних систем, обліку як в єдину складову процесу 

бюджетування еволюціонувало шляхом тривалого періоду. Перевага надавалась 

прогнозуванню майбутніх якісних характеристик як основної стратегії. Фактична 

наявна аналітична інформація  формувалась без відносно до нормативних показників 

у сукупності із обліковими,  відповідні показники не були предметом бухгалтерського 

документування. В певних випадках фактична аналітика все ж таки співставлялась з 

усталеними принциповими показниками. Спостерігається домінантне значення 

визначення кінцевих показників за наслідками діяльності та досягнутого результату. 

Можна також дійти висновку, що ведення кошторисної документації також мало 
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місце, що в свою чергу передбачало закладення в них певних усталених показників 

витрат та відповідного планування.  

Бюджетування мало досить вагомий розвиток та поширювалось серед різного 

роду інституцій у плануванні діяльності та формування прогнозованих планів щодо 

доходів та витрат. Намагання впроваджувати певні заходи щодо прогнозування 

власної витратної частини процесів свідчить про прагнення до започаткування певних 

аналітичних систем, кошторисів, які б могли оптимізувати діяльність.  

В середні віки спостерігається посилена увага до планування та формування 

бюджетування. Спостерігалось прагнення до прогнозування витрат  та планування 

капіталовкладень загалом. Бажання якомога більш інформативного та не складного 

по своїй суті способу документування та формування бюджетів. Це в свою чергу 

також породжувало необхідність формування майбутніх бюджетів на певний період, 

як, наприклад, це відбувається зараз- створюються бюджети на майбутні періоди, 

зазвичай на рік. Така діяльність була покликана ускладненням господарських 

процесів та обмеженістю необхідних ресурсів, необхідністю ефективного їх 

використання, формування розуміння основ камеральної бухгалтерії.  

Набирало значення використання в бухгалтерських підходах співставлення 

прогнозованих показників витрачання ресурсів із фактичними реальними 

показниками в кінці звітного облікового періоду. Індикативними показниками в 

цьому можна вважати фіксування відповідальними господарськими одиницями 

витратних та дохідних позицій плану витрат та його виконання після відображення 

його якісних та кількісних показників за результатами діяльності. Формування 

відповідних аналітичних даних та обґрунтувань щодо виконання таких планів, 

складення періодичної звітності, яке являє собою аналітичний аналіз та 

характеристики проведеної бюджетної політики.    

Серед підходів до систематизації бюджетних процесів на етапі їх еволюції  

існували підходи щодо виокремлення певних позицій бюджету та, як наслідок, 

окреслення певної взаємозалежності бюджетної системи в цілому. Під впливом 

такого бюджетного  формування започатковувались сучасні уявлення про 

бюджетування та науку бухгалтерського обліку загалом.  
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Проф. В.Б. Івашкевич [80] стверджує, що «бюджетування як система має 

глибоке історичне коріння». Виникнення бюджетування науковці пов’язують з 

появою камеральної бухгалтерії, яка виникла в Західній Європі і означала «сукупність 

облікових прийомів того часу», оскільки облік вівся «в камерах» (з лат. «кімната»). 

Камеральний облік пройшов три етапи свого розвитку:  

Основним складовими тогочасних підходів до камеральної бухгалтерії можна 

зазначити те, що домінантним було зосередження на плануванні та обліку дохідної і 

витратної частин бюджету. Пізніше, сформувались підходи та бачення щодо введення 

складової контролю плану витрат, їх класифікації за видами та напрямками, 

формування відповідних статей бюджету. Тобто, процес розвитку бухгалтерської 

науку на певному етапі породжував необхідність не тільки отримання аналітичних 

інформаційних показників, а й способів контролю видатків.  В основі бюджету та 

обліку його виконання лежали 4 принципи: аналітичність – реєстрація лише чітко 

встановлених прав і зобов’язань, оформлених договорами; спеціалізація – 

відокремлене планування та облік кожного виду доходів і витрат; повнота – 

відображення в бюджеті та в обліку доходів і витрат загальною сумою; єдність – 

необхідність об’єднання всіх доходів і витрат в єдиний бюджет [188]. Вчений 

І. Шротт[117] вбачав у бюджеті засіб контролю за діями керівників і спосіб 

попередження можливих помилок. 

На пізніших етапах можна вже прослідкувати намагання запровадження 

контролю відповідального кола осіб та підготовленої ними звітної аналітичної 

інформації   Об’єктом контролю виступали не внутрішньо-організаційні процеси та 

фактична ефективність використання ресурсної бази, а проведення аналітичної 

роботи в напрямку коректності розрахунків та вірності стратегічних напрямків 

діяльності.  

Зміст останнього полягав у встановленні певних нормативних значень 

діяльності підприємства та їх завчасного відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку. Фіксування завершених дій могли зазнавати змін на підставі встановлених 

нормативних значень чи іншими словами – нормативів, фіксовані показники в свою 
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чергу містили окрім фактичних показників й аналіз стану дотримання нормативних 

значень. 

Однак камеральний облік підлягав критиці передусім тому, що бюджет і 

заснований на ньому облік не можна вважати дієвим інструментом контролю, адже 

факти господарського життя постійно змінюються якісно, а їх кількість постійно 

зростає, що не дозволяє слідкувати за розвитком господарських процесів та їх 

сутністю. Крім того, часова обмеженість камерального обліку перешкоджала 

довгостроковому фінансовому плануванню, а облік виконання бюджету не дозволяв 

отримувати дані про майновий стан підприємства. Особливий внесок у розвиток ідеї 

бюджетування вніс Л.І. Гомберг, якого вважають творцем економології, предметом 

якої визначалася господарська діяльність підприємства. Вчений розглядав бюджет як 

інструмент планування, пов’язуючи його з господарськими розрахунками. В основі 

ведення бухгалтерського обліку Л.І. Гомберг виділяв причинно-наслідкові зв’язки, а 

контроль трактував як процес встановлення відповідності господарської діяльності 

меті функціонування підприємства, визнаючи лише попередній та наступний 

контроль [201]. 

Найбільшого розвитку система бюджетування набула в країнах з розвинутою 

ринковою економікою. Обумовлений об’єктивними факторами укладення структури 

економічних процесів, розвиток інформаційних технологій, підходів, модифікацією 

систем обробки інформації, процес еволюції бюджетування також піддавався 

корекції на відповідних етапах його становлення разом із модернізацією усіх факторів 

у сукупності.  

Розвиток та становлення бюджетування є наслідком ускладнення господарської 

діяльності та появи багатокомпонентних чинників, які формують собівартість 

кінцевої продукції, а також ускладнення кон’юнктури зовнішніх та внутрішніх 

ринків. Це в свою чергу, призводило до посилення конкуренції та підвищення ролі 

бюджетування, як необхідної складової оптимізації витрат та підвищення 

конкурентоспроможності.   

Еволюція бухгалтерського та поява його нових складових компонентів стало 

поштовхом до започаткування первинних елементів бюджетування. 
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Останній дозволяв вирішувати проблеми управління на основі аналізу 

результатів діяльності за центрами відповідальності та його ведення базувалося на 

використанні планових показників: показників плану витрат, існуючих положень і 

усталених факторів. Завдяки цьому при плануванні та обліку мала місце певна 

імплементація якісних характеристик та економічних ефектів в господарських 

процесах та поряд із цим оцінювання ефективності управлінської вертикалі. 

Бухгалтерський облік, що акумулює планові показники, отримав назву бюджетного, 

завданням якого було надання інформації, що характеризує прибутки та збитки, 

самофінансування, постачання, виробництво, реалізацію, діяльність центрів 

відповідальності [209, с. 30].  

Основними передумовами появи та розвитку системи бюджетування визначено 

появу камерального обліку, що сприяв схематичному та контрольованому 

визначенню етапів виробництва та його результатів на основі попередньо складеного 

кошторису та бюджету; появу балансових теорій (трактування бюджету як 

інструмента збалансування доходів і витрат). Відповідно, напрями становлення та 

розвитку бюджетування демонструє рис. 1.1. 

Два ключові фактори, зокрема: 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.  

На основі розглянутих основних тенденцій становлення і розвитку системи 

бюджетування систематизовано особливості етапів розвитку теорії бюджетування на 

рівні підприємств (табл. 1.1), розуміння яких є основою уникнення помилок на 

сучасному етапі господарювання при організації бюджетування та обліку його 

результатів для досягнення ефективності управління діяльністю підприємства. 
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Рис. 1.1. Напрями становлення та розвитку бюджетування* 
* власна розробка 

Таблиця 1.1 

Етапи розвитку теорії бюджетування на рівні підприємства* 
№ 

з/п 
Етапи розвитку Елементи бюджетування 

1 Європа XII – XVIII ст. Планування доходів і витрат 

2 
Європа XVIII – сер.  

XIX ст. 
Принципи складання бюджету 

4 Росія поч. XX ст. 

Планування витрат та формування бюджетних процесів під 

впливом удосконалених підходів та методів, інтеграція з іншими 

складовими  

5 СРСР з сер. ХХ ст.  Складання кошторисів витрат 

6 
Європа 60-і рр. 

XX ст. 

Бюджетування як засіб визначення фінансових показників та 

фінансового управління 

7 
Європа 80-і рр. 

XX ст. 

Синтез бюджетування з автоматизованими програмними 

комплексами 

8 
Кін. XX ст. – поч. 

XXI ст. 

Бюджетне управління як одна із підсистем загальної системи 

управління підприємством 

* систематизовано на основі [168] 
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Виробничий 

Необхідність здійснення розрахунків виробничо-економічного 

характеру, спрямованих на встановлення та реалізацію 

довгострокових йпоточних цілей виробничої та збутової 

діяльності підприємства у визначені проміжки часу 

Бюджетування є засобом визначення фінансових показників та 

фінансовогоуправління. Коефіцієнти, що використовуються у 

фінансовому плануванні, забезпечують керівників підприємств 

інформацією про фінансовий стан бізнесу, фінансову 

привабливість бізнес-проекту, напрями господарської діяльності, а 

також дозволяють оцінити прогнозний фінансовий стан 

підприємства в цілому за минулий період і на наступний 

бюджетний період 

Етап поєднання бюджетування з інформаційно-комп’ютерним 

забезпеченням. Метою є автоматизація тривіальних завдань і 

використання інформаційно-комп’ютерної підтримки для 

розв’язання більшскладних завдань. Теоретичною основою 

данного етапу є системний підхід, який застосовується для 

кодування оптимальної виробничої програми 

Фінансовий 

Технологічний 

Маркетинговий 

Бюджетування повинно реалізовувати стратегічну мету 

підприємства та відповідні тактичні кроки для миттєвої реакції на 

ситуацію, що включає в себе вирішення таких маркетингових 

завдань, як вивчення ринку, визначення позицій фірми на ринку, 

прогнозування попиту 



17 

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. 

Створення (планування діяльності) підприємства передбачає необхідність 

визначення напрямів і здійснення власниками стратегічного планування, яке включає 

цілі підприємства (господарсько-економічні, виробничо-технічні, науково-технічні, 

соціальні та екологічні), місію та стратегічну мету підприємства, а також здійснення 

аналізу зовнішнього й внутрішнього середовища. Планування реалізації виробленої 

стратегії підприємства стосується вибору ресурсів, що будуть використовуватися для 

досягнення запланованої мети.  

Відповідно, процес бюджетування починається з етапу створення (планування) 

господарської діяльності підприємства, який можна поділити на дві стадії (рис. 1.2): 

стратегічне планування діяльності та планування реалізації розробленої стратегії.  

 

Рис. 1.2. Процес розробки й реалізації стратегії для створення підприємства* 

* власна розробка 

 

Після процесу розробки стратегії підприємства настає стадія організаційного 

забезпечення діяльності підприємства, що передбачає застосування заходів з 
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поліпшення фінансового стану підприємства та підвищення його 

конкурентоспроможності. За наявності визначеної мети та сформульованої місії 

підприємства його власниками можлива розробка системи бюджетування.  

Бюджети відображають цілі й завдання кожного підрозділу, центрів 

відповідальності та підприємства в цілому. Цілями бюджетування є: здійснення 

періодичного планування; забезпечення координації, кооперації, комунікації; 

встановлення вимог до кількісного обґрунтування бюджетів; забезпечення 

поінформованості щодо витрат; створення системи оцінки й контролю виконання 

бюджетів; мотивація персоналу шляхом орієнтації на досягнення мети; виконання 

вимог чинного законодавства та господарських договорів [147]. 

Стратегічні цілі й бюджети підприємства є основою для цілей та бюджетів 

тактичних, а вони, в свою чергу, для операційних. Принципом, на якому базуються 

відмінності цих видів бюджетів, є концепція релевантного (прийнятного) рівня 

виробництва, тобто часових меж чи рівня виробництва (продажу в торгівлі), в межах 

якого зберігається певна залежність між економічними та фінансовими показниками 

(наприклад, характер залежності витрат від рівня виробництва). Для реалізації цих 

цілей бюджетування здійснюється за двома напрямами: підготовка функціональних 

бюджетів (планів підрозділів); розробка стандартів і норм витрат [91, c. 216]. 

Досягнення стратегічних цілей може вимагати тривалого часу. При цьому на 

кожному етапі розвитку підприємства повинні вирішуватися окремі завдання. 

Забезпечення виконання поставлених завдань передбачає розробку бізнес-планів на 

5-10 років, тому в процесі реалізації цілей процесу бюджетування виконується ряд 

завдань щодо планування: 

 основних напрямів діяльності підприємства в цілому та його структурних 

підрозділів; 

 доходів і витрат за різними напрямами діяльності;  

 придбання і використання необоротних активів; 

 зміни зобов’язань і власного капіталу; 

 використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 

 показників прогнозної фінансової звітності; 
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 дій зі здійснення контролю за виконанням бюджетів; 

 можливих змін фінансового стану підприємства в результаті реалізації 

бюджетів. 

Планування належить до функцій управління, які апріорі властиві 

функціонуючій соціально-економічній системі. Необхідність складання планів 

визначається багатьма причинами: обмеження в можливостях перспективного 

планування; домінуюче становище плану; мінімізація впливу економічних ризиків, 

ліміти виробничих резервів. Система планування та відповідні функціональні 

процеси на рівні суб’єкта господарювання представлені на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Функціонуюча система планування діяльності підприємства* 

* власна розробка 

 

Таким чином, бюджетування є інструментом виконання стратегії підприємства, 

адже за його допомогою забезпечується нерозривний зв’язок стратегічних цілей з 

планами, спрямованими на їх досягнення. Саме бюджетування приводить стратегію 
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підприємства в дію. Виділені на рис. 1.3 замкнені контури відповідають трьом видам 

планування: стратегічне, тактичне та оперативне. Стратегічний план передбачає 

формулювання мети, завдань, масштабів, сфер і напрямів розвитку підприємства, 

виходячи з його потенційних можливостей. Система тактичного планування 

передбачає розробку локальних планів щодо розвитку діючих і введення в дію нових 

виробничих ліній і виробництв, пріоритетів маркетингової, науково-дослідної та 

інвестиційної політики. Зміст і розробка планів залежать від складності 

організаційної та виробничої структури підприємства.  

Процес бюджетування на підприємстві доцільно здійснювати за одним із 

варіантів управлінських концепцій [187]: 

1. Від стратегічних планів до оперативних (а потім до бюджетів). В даному 

випадку слід скористатися корпоративними принципами цілеспрямованості. Цілі 

власників підприємства, зазвичай, базуються на психологічних міркуваннях і не 

пов’язані з діючою організаційною основою. Якщо на підприємстві відбувається 

реструктуризація бізнесу (вихід на нові ринки), слід використовувати оперативні 

плани, за допомогою яких здійснюється реалізація задуму. З цією метою 

встановлюється взаємозв’язок кожного напряму використання фінансових ресурсів з 

джерелами фінансування. 

2. Від поточних бюджетів до формування стратегічних планів. Стратегія 

формується «від можливого» шляхом прогнозування розвитку існуючого бізнесу з 

прорахованою його екстраполяцією на майбутнє і повним використанням існуючих 

можливостей: проводиться економічний аналіз, фінансовий аналіз (ліквідність, 

рентабельність тощо) та оцінюються перспективи розвитку виробництва, 

моделювання перспектив зростання. 

Організацію бюджетування на підприємстві слід здійснювати на основі 

науково-обґрунтованих принципів. Відсутність єдиного підходу до встановлення 

переліку та визначення сутності принципів бюджетування обумовили необхідність їх 

систематизації. Окреслені принципи бюджетування встановлюють загальні риси та 

сутність щодо менеджменту компаній, забезпечують можливість їх розвитку, 
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підвищують ефективність роботи підприємства та сприяють мінімізації можливих 

ризиків.  

Основні принципи розробки процесу бюджетного управління розглянуті в 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених: М.Д. Білик [18], І.О. Бланк [23], 

І.В. Горбатюк [126], Е. Добровольский [61], Я.В. Догадайло [62], Джай К. Шим [248], 

Джойл Г. Сигел [248], К.М. Казакова [135], Н. Каришин [90], Р. Квасницька [98], 

М. Колесник [109], О.Є. Кузьмін [123], І.Г. Кукукіна [124], В.І. Куцик [126], 

Н.Є. Лелюк [135], О.Г. Мельник [153], С.В. Онищенко [169], А.М. Пічка [177], 

В.П. Савчук [191], Ч.Т. Хорнгрен [234], А.Н. Шамрай [244] та ін. Зокрема, в 

дослідженні І.Г. Кукукіної виділено наступні принципи організації бюджетування: 

1)  єдність – визначається взаємозв’язком всіх бюджетів підприємства незалежно від 

їх видів і рівнів, а також через створення єдиної системи документації, нормативної бази, 

стимулів та методології розрахунків; 

2) розмежування доходів і витрат – повне закріплення витрат і доходів за центрами 

відповідальності, що входять до складу управлінської системи; 

3)  збалансованість – встановлення відповідності між доходами та запланованими 

витратами; 

4) самостійність – передбачає: а) наявність власних джерел доходів за центрами 

відповідальності; б) право управлінських одиниць самостійно здійснювати господарські 

операції, що входять в бюджетний процес; в) неприпустимість компенсації витрат 

доходами інших бюджетів і додаткових витрат; 

5) повнота відображення доходів і витрат в бюджеті – організація управлінського 

обліку за кожним центром відповідальності; 

6) загальне покриття витрат – витрати окремих підрозділів не повинні 

перевищувати загального доходу підприємства, тобто повинні покриватися доходами 

підприємства; 

7) ефективність використання коштів – досягнення поставлених цілей з 

використанням оптимального варіанту господарських операцій з урахуванням 

визначеного обсягу коштів; 

8) достовірність – надійність розрахунків витрат і доходів бюджету [124, с. 155]. 
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Оскільки принципи бюджетування на підприємстві повинні сприяти економії 

ресурсів, скороченню непродуктивних витрат, забезпеченню дієвості контролю за 

показниками бюджету та їх точності, вважається за доцільне до принципів 

бюджетування підприємства віднести наступні: 

1. Принцип інтеграції: приватні (локальні) бюджети пов’язуються з загальною 

системою бюджетування на основі контрольно-планових розрахунків, які дозволяють 

забезпечити внутрішню узгодженість бюджетів і корпоративної стратегії з точки зору 

ліквідності та рентабельності. 

2. Принцип послідовності: вихідні дані чи бази даних розрізнених бюджетів 

поєднуються за заздалегідь окресленим механізмом. Вихідний пункт – бюджет 

продажу. 

3. Принцип нормативного підходу: в основі формування бюджету лежить 

система норм і правил (нормативів). 

4. Принцип наскрізного бюджетування: формування головного бюджету 

повинно базуватися на основі локальних бюджетів. 

5. Принцип декомпозиції: кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією 

бюджету більш високого рівня. 

6. Принцип економічної цілісності: при створенні головного (консолідованого) 

бюджету підприємства з розгляду виключаються матеріальні та грошові обороти в 

межах підприємства. 

7. Принцип методичної співставності: для забезпечення якісного аналізу та 

контролю виконання бюджетів необхідно забезпечити єдність методичних підходів 

до порівняння доходів і витрат, фактичних і планових показників.  

Застосування на підприємстві перерахованих принципів дозволить 

організувати таку систему бюджетування, яка сприятиме удосконаленню управління 

підприємством і поліпшенню якісних параметрів його діяльності за рахунок 

розширення аналітичного обліку і формування необхідної інформації.  

Бюджетування сприяє ефективній реалізації двох найважливіших функцій 

управління: плануванню і контролю. За допомогою принципів бюджетування 

досягається координація роботи всіх функціональних підрозділів підприємства, тобто 
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діяльність різних центрів відповідальності об’єднується в єдине ціле. Тобто в цілому 

їх застосування пронизує всю систему бюджетного управління, особливості якої 

досліджено в ряді дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук України (додаток А) і Російської Федерації (додаток Б). Систематизація 

українських авторефератів за різними напрямами та відповідними спеціальностями за 

ключовим словом «бюджетування»  представлена в табл. 1.2.  

Таблиця 1.2 

Аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом «бюджетування» в 

Україні в розрізі економічних спеціальностей за період 2003-2015 рр. 

№ 

з/п 

Спеціальність Кількість 

авторефератів 

Питома 

вага, % 

Автори 

1 08.03.02 – Економіко-

математичне моделювання 

1 3,71 Новіков Д.Г. 

2 08.04.01 – Фінанси, 

грошовий обіг і кредит 

2 7,40 Онищенко С.В., Овдій Ю.Л. 

3 08.06.01 – Економіка, 

організація і управління 

підприємствами 

6 22,22 Жамойда О.А., Мельник О.Г., 

Смачило В.В., Вініченко 

М.М., Оліфірова Ю.О., 

Тарасюк М.В. 

4 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності) 

14 51,85 Калініна О.М., Бондаренко Я.П., 

Фендрікова А.А., Мамчур Р.М., 

Уткіна Г.А., Шеремета О.В., 

Бугас Н.В., Дроб’язко С.І., 

Мілінчук О.В., Риженко О.М., 

Яровий І.М., Поліщук С.В., 

Ананська М.О., Лігузова В.О. 

5 08.00.09 – Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит(за 

видами економічної 

діяльності) 

3 11,11 Чибісов Ю.В., Чухліб О.А., 

Григорів О.О. 

6 08.00.08 – Гроші, фінанси і 

кредит 

1 3,71 Шумило Ю.О. 

Всього 27 100 - 

* згруповано на основі додатку А 
 

Загальна кількість захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук України за досліджуваною тематикою – 27, з них 

найбільше досліджень – 14 (або 51,85 %) – за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 6 дисертацій (або 

22,22 %) – 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. За 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
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економічної діяльності) захищено 3 дисертації (або 11,11 % від загальної кількості), 

за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит захищено 2 дисертації – 

7,40 %. Однак лише по одній дисертації (або 3,71 %) захищено зі спеціальності 

08.03.02 – економіко-математичне моделювання та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

Російської Федерації, аналіз та їх групування за спеціальностями відображено в 

табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом «бюджетування» в 

Російській Федерації в розрізі економічних спеціальностей за період 2003-2015 рр.* 

* згруповано на основі додатку Б 

 

Виходячи з даних табл. 1.3 та додатку Б, дисертації з питань бюджетування в 

Російській Федерації виконувалися за різними спеціальностями. Переважно більша 

кількість робіт – 6 (або 46,1 %) – захищена за спеціальністю 08.00.05 – економіка та 

управління народним господарством, за спеціальністю 08.00.10 – фінанси, грошовий 

обіг і кредит – 5 (або 38,5 %). За спеціальністю 08.00.12 – бухгалтерський облік, 

статистика захищено 2 дисертації, які складають 15,4 % від загальної кількості 

захищених робіт.  

За підсумками здійсненого аналізу авторефератів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук України і Російської Федерації в 

межах визначених спеціальностей встановлено, що організаційно-методичні 

№ 

з/п 

Спеціальність Кількість 

авторефератів 

Питома 

вага, % 

Автори 

1 08.00.05 – Економіка та 

управління народним 

господарством  

6 46,1 Стрижова О.І., 

Кириллов А.О., 

Нирова Н.Г., 

Ткаченко Г.О., 

Андрєєва А.О., 

Васильєв М.А. 

 08.00.10 – Фінанси, грошовий 

обіг і кредит 

5 38,5 Івашкевич В.Є., 

Панов М.В.,Мисін П.Є., 

Пестравкин А.О.,  

Жукова В.В. 

2 08.00.12 – Бухгалтерський 

облік, статистика 

2 15,4 Чухрова О.В., 

Воскрєсєнска Н.В. 

Всього 13 100 - 
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проблемні питання застосування бюджетування суб’єктами господарювання та 

облікового відображення операцій з виконання бюджетів є досить актуальними. 

Подальшим етапом є вивчення динаміки виконаних дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук України і Російської Федерації 

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Динаміка кількості дисертаційних досліджень за ключовим словом 

«бюджетування» за роками захисту (Україна та Російська Федерація)* 

* розроблено на основі додатків А, Б 

 

Представлена на рис. 1.4 динаміка захисту дисертацій протягом 2003-2015 рр. 

дозволяє оцінити активність досліджень за вказаний часовий проміжок, а також 

визначити фактори, які обумовили дослідження окремих проблемних питань 

бюджетування. Кількість досліджень за ключовим словом «бюджетування» майже 

рівномірно розподіляється протягом 2013-2015 рр., коливаючись від 0 до 5 

захищених робіт в рік. Найбільша кількість українських дисертацій захищена в 2008 

та 2011 рр. – по 5 робіт, російських дисертацій в 2013 р. – 3 роботи. В інші 

досліджувані роки спостерігається коливання динаміки від 0 до 3 захищених робіт 

в рік. 

Отже, проаналізувавши дисертацій за ключовим словом «бюджетування», 

виконані та захищені науковцями в Україні та Російській Федерації на здобуття 

ступеня кандидата економічних наук, зроблено висновок, що при застосуванні 

системи бюджетування суб’єкти господарювання забезпечують підвищення 
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ефективності діяльності, адже бюджетування виникло як спосіб аналітичного обліку 

та оптимізації витрат. Зокрема, за допомогою системи бюджетування як одного з 

методів фінансового управління на підприємстві можна підвищити ефективність 

ведення бізнесу від 25-50 % і знизити витрати підприємства на 10-15 % за рахунок 

підвищення якості управління. Тому протягом досліджуваного періоду актуальними 

питаннями дослідження є теоретичні основи бюджетування, організація, технологія та 

механізм управління витратами за допомогою бюджетів, про що свідчить широкий спектр 

напрямів досліджень та їх динаміка. 

Впровадження системи бюджетування приводить в дію механізм підвищення 

ефективності діяльності підприємства, при цьому ефективність – це здатність 

підприємства досягати поставлених цілей, які втілені у вигляді фінансових 

показників. Бюджетування має ряд додаткових переваг: оперативне прогнозування 

забезпечення підприємства грошовими коштами, покращення показників ліквідності; 

раціональне управління ресурсами підприємства та підвищення ефективності їх 

використання; обґрунтування необхідності виділення фінансових ресурсів на різні 

напрями господарської діяльності; мотивація персоналу. Основними елементами 

системи бюджетування є: фінансова структура; бюджетна структура та положення 

про бюджетне управління. 

Фінансова структура по своїй суті означає формування центрів фінансової 

відповідальності (далі – ЦФВ), встановлення процедур щодо прийняття рішень та 

затвердження управлінської структури метою якої є забезпечення контролю над 

вартістю компаній. При цьому, ЦФВ є структурними підрозділами підприємства, що 

виділені не за функціональними особливостями, а за здатністю приносити 

підприємству доходи або акумулювати витрати, а також можливістю нести 

відповідальність за величину понесених витрат або отриманих доходів [86]. 

Під бюджетною структурою розуміється сукупність бюджетів, за якими 

відбуваються планування й облік результатів діяльності підприємства. Бюджетна 

структура, зазвичай, складається з трьох основних бюджетів: бюджет доходів і витрат 

(забезпечує управління прибутковістю/ рентабельністю підприємства); бюджет руху 

грошових коштів (сприяє управлінню ліквідністю підприємства); бюджет за 
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показниками балансу (призначений для управління активами підприємства). Крім 

того, використовуються операційні бюджети (бюджет продажу, бюджет прямих 

витрат, бюджет накладних витрат тощо), що є підставою для формування основних 

бюджетів. 

Положення про бюджетування на підприємстві призначене для організації 

бюджетної діяльності, що містять основні принципи бюджетування, зокрема 

визначення специфіки фінансової та бюджетної структури підприємства, 

регламентацію послідовності планування, порядку і методів оцінки досягнутих 

результатів. 

Об’єктом управління при бюджетуванні є технологія процесу, суб’єктом – 

власник процесу, результатом – бюджет. Схема управління процесом бюджетування 

на підприємстві наведена на рис. 1.5. 

На рис. 1.5 процес бюджетування наведено у вигляді двох підпроцесів: 

формування та виконання бюджету. В результаті процес бюджетування передбачає 

сукупність функцій (робіт), які виконуються в певному порядку, виконавців, вхідних 

і вихідних документів.  

В ролі суб’єкта контролю за процесом бюджетування виступає керівник 

відповідного структурного підрозділу підприємства, де розробляється бюджет. 

Підсумком роботи є проект бюджету, що надається керівнику підприємства. Проекти 

бюджетів складаються на основі планової інформації, наданої структурними 

підрозділами за формою і в строки, встановлені на підприємстві. Структурний 

підрозділ накопичує інформацію, перевіряє її на відповідність встановленим вимогам, 

аналізує і розробляє проект бюджету. Далі бюджети проходять процедуру узгодження 

з внутрішніми клієнтами – іншими структурними підрозділами, затверджуються і 

приймаються до виконання. В процесі виконання працівники структурних підрозділів 

систематизують фактичні дані, проводять план-фактний аналіз і контроль, складають 

та затверджують звіти щодо виконання бюджетів та надають їх власнику процесу – 

керівнику структурного підрозділу.  
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Рис. 1.5. Алгоритм формування, виконання та учасники процесу бюджетування 

на підприємстві* 

* власна розробка 
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звітів про виконання бюджетів за минулі періоди), з’ясування причин відхилень 

звітних показників від запланованих або нормативних. 

План-фактний аналіз передбачає здійснення контролю та моніторингу 

реалізації бюджетів, верифікуються і аналізуються невідповідності, фактори їх 

формування. (рис. 1.6). Серед ознак які мають вплив на формування відхилень 

фактичних величин від планових можна виділити наступні параметри: за вартісними 

параметрами; за параметрами фінансової структури підприємства (нові ЦФВ); за 

параметрами періоду (день, тиждень, місяць, квартал, рік тощо). Існують такі види 

відхилень: абсолютні відхилення; відносні та селективні відхилення (передбачають 

порівняння контрольованих величин у часовому розрізі: квартал, місяць). 

 

Рис. 1.6. Процес оперативного план-фактного аналізу* 

* власна розробка 
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діяльності підприємства, в т.ч. для розрахунків бюджетів на наступні планові періоди. 

У зв’язку з цим, об’єктивним буде його проведення за підсумками кварталу і року 

наростаючим підсумком. При цьому план-фактний аналіз повинен включати: аналіз 

виконання планових показників звітного періоду; аналіз динаміки фактичних значень 

показників звітного періоду порівняно з фактичними значеннями показників періоду, 

що передує звітному. Правильно організований план-фактний аналіз виконання 

бюджетів дозволить не тільки збільшити точність бюджетів, які будуть складатися на 

наступні планові періоди, але і поліпшити фінансовий стан підприємства [4].  

Отже, ефективна система бюджетування передбачає не тільки постановку 

планових завдань за центрами фінансової відповідальності, але і своєчасний контроль 

і аналіз виконання бюджетів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

Щоб система бюджетування ефективно функціонувала керівнику підприємства 

необхідно розробити регламент, який містить правила, послідовність і порядок її 

функціонування. Регламент бюджетування складається з регламенту розробки й 

впровадження системи бюджетування; регламенту розробки та коригування 

бюджетів; регламенту поточного управління на основі розроблених бюджетів; 

регламенту поліпшення бюджетного процесу. Впровадження бюджетування на 

підприємстві сприяє удосконаленню управління фінансовими ресурсами, 

оперативному моніторингу ліквідності та фінансової стійкості підприємства, 

встановленню оптимальних пропорцій в розподілі наявних економічних ресурсів 

суб’єкта господарювання, що дозволяє віднести систему бюджетування до складу 

інтегрованих. 

Інтегровану систему бюджетування на підприємстві характеризують наступні 

особливості:  

1) базується на використанні системного підходу;  

2) охоплює функції управління – планування, облік, контроль та аналіз 

(рис. 1.7). Планування передбачає постановку мети, розробку програми, плану дій та 

приведення системи у заданий стан. В свою чергу, облік і контроль передбачають 

спостереження, фіксацію, переробку різної інформації про фактичний стан діяльності 

підприємства з виявленням відхилень в їх причинно-наслідковому зв’язку та 
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взаємозалежності реального економічного прогресу від планової моделі. Аналіз 

полягає у порівнянні фактичних даних підприємства, що досліджується, із заданими 

параметрами, в розробці та наступній реалізації управлінських рішень з метою 

регулювання фактичного стану об’єкта управління; 

3) виконує життєво важливі функції управління підприємством, зокрема 

визначення завдань, планування ресурсів, оцінка діяльності, мотивація персоналу на 

основі оцінки.  

 

Рис. 1.7. Роль інтегрованої системи бюджетування в управлінні підприємством* 

* власна розробка 
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статистичної звітності, оскільки це підвищить ефективність нагромадження та 

опрацювання інформації, яка формуються у системі обліку [20]. 

Організація бюджетування пов’язує його технологію з організаційною 

структурою підприємства; формалізує процедури складання бюджетів, їх подання й 

погодження, нагромадження та опрацювання даних про виконання бюджетів; 

встановлює розподіл функцій між посадовими особами в бюджетному процесі, а 

також доцільність призначення осіб, які будуть займатися бюджетуванням на 

постійній основі.  

За допомогою комп’ютеризації процесу бюджетування спрощується механізм 

складання бюджетів та одержання оперативної інформації про виконання раніше 

затверджених бюджетів. Проте для її впровадження необхідно не тільки детально 

вивчити можливості прикладних комп’ютерних програм, але й переглянути вимоги 

щодо збору та передачі первинної інформації, яка підлягатиме опрацюванню через 

інформаційні технології [239, с. 476]. 

Формування системи бюджетування за допомогою автоматизованих 

комп’ютерних систем можна вважати найбільш раціональним. У зв’язку з цим, 

зростають можливості оперативного коригування показників бюджетів і внесення 

даних про поточні операції, аналізу бюджетів і результатів їх виконання. Питання 

застосування інформаційних технологій для бюджетування потребує подальшого 

дослідження.  

Отже, за результатами проведеного ретроспективного аналізу етапів 

становлення та розвитку бюджетування встановлено, що організація системи 

бюджетування з її модифікацією в умовах конкретного суб’єкта господарювання є 

основним інструментом планування з метою раціонального розподілу обмежених 

ресурсів. Саме бюджетування в умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього 

економічного середовища підприємства є ефективним методом управління доходами 

та витратами, інструментом, спрямованим на досягнення стратегічних цілей 

функціонування підприємства.  

Визначення місця бюджетування в системі управління підприємством 

дозволило окреслити основні тенденції модифікації бюджетування в сучасних умовах 
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господарювання на основі принципів його здійснення (інтеграції; послідовності; 

нормативного підходу; наскрізного бюджетування; декомпозиції; економічної 

цілісності; методичної спів ставності). 

 

 

1.2. Система бюджетування як інтеграція планування, обліку, аналізу і 

контролю: порівняльний аналіз 

 

Формування системи бюджетування на підприємстві та досягнення дієвості її 

застосування на практиці передбачає необхідність формування необхідної 

економічної інформації та налагодження способів її надання за рахунок належної 

організації бухгалтерського обліку, за даними якого можливе подальше здійснення 

контролю, аналізу та планування. Відповідно, актуальним завданням є обґрунтування 

можливостей інтеграції системи бюджетування зі складовими елементами системи 

управління підприємством. 

Система бюджетування являє собою систему планування показників бюджету 

на підставі поставлених цілей та завдань підприємства. З метою досягнення 

ефективності управління господарською діяльністю в процесі діяльності та після 

завершення звітного періоду за даними бухгалтерського обліку виявляються 

відхилення, аналізуються їх причини і приймаються відповідні управлінські 

рішення. 

Термін бюджет (англ. budget – торба, гаманець, сумка) в Англії з 1870 р. 

використовувався як назва документу, що включав затверджений парламентом план 

доходів і витрат країни. У вищий орган управління країни посилалися щорічні звіти, 

які містили не тільки перелік витрат за останній рік, а й кошторис витрат, здійснення 

яких заплановано на наступний період після здачі звіту [5]. Станом на теперішній 

час бюджетування являє процес планування витрат та фактичних результатів. Варто 

також зазначити, що йдеться саме про короткострокове планування.  Бюджет має 

ряд відмінностей від плану, оскільки останній залежить від довгострокових цілей 

підприємства. 



34 

Поняття «бюджетування» та «бюджет» широко використовуються не лише 

науковцями, але й бухгалтерами-практиками. Розробники програмного 

забезпечення для бухгалтерського обліку надають перевагу саме бюджетуванню. 

Термін «бюджет» не є новим у вітчизняному економічному лексиконі, але це 

поняття асоціюється з державним, місцевим або сімейним бюджетом, тобто «це 

розпис (відомість) доходів та витрат за певний період часу» [27, с. 84]. Розглянемо 

сутність терміну «бюджет» вітчизняними вченими (додаток В). Систематизацію 

результатів дослідження визначення сутності терміну «бюджет» наведено на 

рис. 1.8. 

 

Рис. 1.8. Систематизація наукових підходів до визначення  

сутності терміну «бюджет»* 

* згруповано на основі додатку В 
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фінансових показниках. При цьому більша частина науковців (рис. 1.8) трактують 

сутність терміну «бюджет» як плану майбутніх дій. З метою розмежування та 

уникнення ототожнення вищенаведених понять вважається за доцільне детальніше 

розглянути трактування сутності терміну «план» і «планування» в додатку Д.  

Виникає питання: чому б одразу не називати термін «бюджет» планом? Бюджет 

– це план, але план є більш містким поняттям, ніж бюджет. Цієї позиції дотримуються 

й зарубіжні дослідники, зокрема В.В. Ковальов [107, с. 295] наголошує, що «в 

англомовній економічній літературі проводиться достатньо чітке розмежування між 

поняттям «план» та «бюджет» (рис. 1.9). У більш широкому значенні під терміном 

«план» розуміють визначений спектр дій, спрямованих на досягнення цілей, а бюджет 

є більш вузьким поняттям, що передбачає кількісне представлення плану дій у 

вартісному вираженні. 

 

Рис. 1.9. Ключові відмінності між поняттями «план» та «бюджет»* 

* узагальнено на основі [107, с. 295] 
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надходженням і витрачанням активів підприємства та прийняття дієвих 

управлінських рішень.  

За допомогою системи бюджетів можна завчасно оцінити наслідки поточного 

стану діяльності підприємства і реалізувати стратегію функціонування у заданому 

напрямі. За допомогою бюджетування можна надати належну оцінку ефективності 

прогнозованих планів, розширення чи впровадження виробництва, прогнозованих 

планів розвитку. Термін «бюджетування» є похідним від терміну «бюджет». 

Розглянемо трактування терміну «бюджетування» вітчизняними вченими (додаток 

Ж) з його систематизацією на рис. 1.10. 

 

Рис. 1.10. Систематизація наукових підходів до дефініції поняття 

«бюджетування» в економічній літературі* 

* згруповано на основі додатку Ж 
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його як метод управління діяльністю підприємства, метод короткострокового 

планування, як технологію та систему планування й контролю. При цьому переважна 

більшість дослідників вважає, що бюджетування – це процес планування.  

Таким чином, охарактеризувати бюджетування можна як планування даних 

бюджетів, в сукупності з досягненням та реалізацією певних завдань, які сформовані 

на підставі загальних цілей, як стратегічних, так і тактичних; у індикації реального 

масиву даних в обліку та забезпечення ефективного контролю, що в свою чергу дає 

можливість верифікувати рівень реалізації підприємством завдань за допомогою 

порівняння даних певних періодів по відношенню до запланованих, верифікація 

невідповідностей, виявлення причин таких відхилень.  

Проведене дослідження дозволило визначити «бюджетування» як систему 

планування руху ресурсів, обліку, аналізу і контролю доходів і витрат, активів і 

пасивів, інших напрямів підприємницької діяльності за визначений період часу, а 

також з метою прийняття ефективних управлінських рішень для досягнення 

поставлених стратегічних цілей. Відповідно, бюджети центрів відповідальності 

виконують такі важливі функції бюджетування в процесі управління, як планування, 

організація, облік, контроль, аналіз та регулювання діяльності підприємства (рис. 1.11).  

За допомогою наведених функцій управлінський персонал підприємства має 

змогу контролювати роботу осіб, відповідальних за рівень визначених показників. 

Відповідно, бюджетування (планування) є однією з найбільш складних контрольних 

функцій в системі управлінського обліку. Основне завдання планування полягає у 

визначенні комплексу заходів, які повинні бути виконані для досягнення поставленої 

мети підприємства.  

Бюджетування є інструментом досягнення найбільш високих результатів 

діяльності підприємства за допомогою підвищення ефективності процесів 

управління. За допомогою цього інструменту можливо описувати майбутні й 

фактичні події у взаємозв’язку з поточними процесами підприємства та його 

підрозділами, що дає змогу визначити, як отримати необхідний результат, а також 

визначити необхідні ресурси та заходи. 
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Рис. 1.11. Функції бюджетування в процесі управління підприємством* 

* власна розробка 
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тобто втрата цільової орієнтації, що призводить, у свою чергу, до неефективного 

використання ресурсів і зниження рентабельності підприємства. За таких умов 

система бюджетування виступає в ролі сполучної ланки між стратегією і поточною 

діяльністю підприємства. У зв’язку з цим, система бюджетування повинна бути 

інтегрована (об’єднана) з рядом інших елементів системи управління (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Взаємозв’язок системи бюджетування з плануванням і управлінням за 

цільовими показниками* 

* власна розробка 
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передаються в систему бюджетування. Бюджетні передумови можуть формуватися 

на основі різних методів, що забезпечують гнучкість бюджетування і можливість 

формування різних видів бюджетів підприємства. 

Фактична облікова інформація використовується для контролю виконання 

бюджетів і виявлення причин відхилень (план-факт аналізу). Це важливо з точки зору 

прийняття стратегічних управлінських рішень та здійснення коригувань бюджетних 

показників. 

Інформація, яка надходить до системи бюджетування, включає бюджети 

окремих підрозділів підприємства, які є базисом для планування. Зведений бюджет 

підприємства можна використовувати як основу для формування зведеної бюджетної 

звітності підприємства в цілому, включаючи бюджетну звітність на основі план-факт 

аналізу. 

Таким чином, важлива роль системи бюджетування в процесі управління 

дозволяє ідентифікувати її як один з ключових елементів формування 

інформаційного базису для здійснення управління на підприємстві, оскільки 

бюджетування сприяє перетворенню стратегічних цілей в поточні плани. 

Термін інтеграція (від лат. integrum – ціле) означає поєднання, 

взаємопроникнення. Це процес об’єднання будь-яких елементів в одне ціле, процес 

взаємозближення і утворення взаємозв’язків [2].  

Відповідно, 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 

цілей діяльності підприємства. Доцільність впровадження інтегрованої системи 

бюджетування на підприємстві обумовлена забезпеченням якісно нового рівня 

планування з орієнтацією на стратегію та місію діяльності підприємства, що дозволяє 

більш гнучко реагувати на відхилення від стратегічних орієнтирів і підвищує дієвість 

системи бюджетування. 

Оскільки об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку та 

бюджетування на підприємствах хлібопекарської галузі, проведений огляд даної 
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галузі харчової промисловості України дозволив встановити, що щорічно в Україні 

виробляється близько 1,8 млн. тон хліба та хлібобулочних виробів, 70 % від 

загального обсягу випікають великі промислові підприємства, 30 % припадає на 

приватні пекарні, великі супермаркети та інших виробників1. Дана галузь відіграє 

значну соціальну та стратегічну роль у житті суспільства. 

Забезпечення потреб споживачів у якісних хлібобулочних виробах та розробку 

новітньої продукції, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємств 

галузі в умовах невизначеності економічного середовища та фінансово-економічних 

кризи, можливе передусім на основі формування інтегрованих зав’язків між 

системою бюджетування і такими елементами управління, як планування, 

бухгалтерський облік, контроль та аналіз (рис. 1.13).  

Представлена схема інтеграції бюджетування зі складовими системи 

управління дозволяє визначити бюджетування в якості важливої складової 

планування діяльності підприємства, оскільки передбачає розробку напрямів 

формування бюджетів у взаємозв’язку зі стратегічним планом для досягнення 

ефективного управління підприємством. Дана система базується на формуванні 

сукупності взаємозв’язків між бюджетуванням та елементами системи управління з 

метою формування дієвого механізму забезпечення ефективності функціонування та 

досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства. Таким чином, організація 

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.  

                                                           
1 За даними http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Рис. 1.13. Концептуальна схема обліку і бюджетування в управлінні діяльністю 

підприємства хлібопекарської галузі* 

* власна розробка 

 

На етапі планування діяльності формуються різного типу бюджети на основі 

цільових установок і з урахуванням загальної стратегії діяльності підприємства. 

Таким чином, з точки зору планування, бюджет – це стратегічні плани, на основі яких 

формуються середньострокові плани та визначаються оперативні завдання 

підприємства в цілому і в межах окремих підрозділів.  

За допомогою планування здійснюється встановлення конкретних цілей і 

розрахунок показників, досягти яких прагне підприємство. Плануванню передує 

проведення аналізу фінансової та нефінансової інформації за попередні звітні 

періоди. Оскільки фінансова інформація накопичується у системі бухгалтерського 
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обліку, існує прямий зв’язок між функціями обліку й планування. За допомогою 

обліку встановлюється також зворотній зв’язок: облікові дані сприяють здійсненню 

оцінки реальності запланованих показників, а отже, подальшому внесенню коректив 

у плани підприємства, вжиттю заходів щодо усунення негативних тенденцій в 

діяльності. 

Створення системи якісного та своєчасного інформаційного забезпечення 

підтримки прийняття управлінських рішень менеджерів різних рівнів управління на 

сьогодні здійснюється завдяки налагодженню чітких зв’язків між системою 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та системи бюджетування. 

Інтеграція системи бюджетування та обліку як елементу системи управління 

полягає в тому, що на основі статей та показників бюджету (планових показників) і 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку (фактичні показники) 

формуються ключові показники діяльності – основні орієнтири для стимулювання і 

мотивації персоналу, удосконалення здійснення бізнес-процесів і досягнення 

фінансової стабільності підприємства. Крім того, система внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку та система бюджетування інтегруються через формування 

спільного інформаційного забезпечення. Для формування та контролю виконання 

показників бюджетів необхідна інформація, яка формується в системі 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік виконання бюджетів 

дозволяє здійснити верифікацію якісних та кількісних показників в діяльності 

структурних та відокремлених підрозділів підприємства за звітні періоди.  

Формування чітких взаємозв’язків між системою бюджетування та 

внутрішньогосподарським (управлінським) обліком дозволяє формувати інформацію 

з урахуванням потреб керівників різних рівнів управління для прийняття ними 

ефективних рішень. 

Взаємозв’язок системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та 

системи бюджетування представлено на рис. 1.14. 
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Рис. 1.14. Взаємозв’язок внутрішньогосподарського (управлінського) обліку з 

системою бюджетування на підприємстві* 

* власна розробка 

 

Для управління підприємством використовується кількісна інформація 

інтегрованої системи бюджетування. Разом з тим, бюджетування займає вагоме місце 

в системі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, оскільки забезпечує 

управління витратами та на його основі органічний взаємозв’язок і взаємодію з 

іншими підсистемами управління. При цьому роль внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку в системі бюджетування полягає у встановленні основних 

тенденцій розвитку підприємства, формуванні інформаційної бази для прийняття 

управлінських рішень, раціональному використанні ресурсів і вдосконаленні 

організації управління. 

Оцінка дієвості системи планування та бюджетування на підприємстві повинна 

передбачати розробку відповідних заходів контролю за ступенем виконання 

бюджетів. До першочергових завдань контролю можна віднести верифікацію 

невідповідностей показників у співставленні із заданими та прогнозованими, аналіз 

факторів, що до цього призводять, забезпечення необхідним масивом даних 

відповідальних працівників для прийняття управлінських рішень. 
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Контроль за виконанням бюджетів дає можливість ідентифікувати відхилення 

від планових фактичних даних, ступінь їх невідповідності із нормативними 

показниками. 

Взаємозв’язок аналізу та системи бюджетування полягає в оцінці виконання 

бюджетів за диференційованими показниками, дослідженні напрямків та формування 

можливих прогнозів досягнення поставлених цілей, виявлень можливих причин, що 

перешкоджають цим цілям, напрацювання заходів вирішення цих завдань та 

відповідно підвищення якісних показників. Відповідно, зв’язок аналізу і 

бюджетування обумовлений тим, що, по-перше, аналіз повинен проводитися перед 

складанням бюджету, оскільки сприяє його обґрунтуванню; по-друге, аналіз повинен 

проводитися в ході виконання бюджету і після завершення планового періоду для 

виявлення відхилень і причин, що зумовили їх виникнення. За допомогою аналітичної 

роботи із показниками бюджету, даними обліку можна значно підвищити якість 

планування на підприємстві загалом. 

Дієвість системи бюджетування зростає за умови наявності тісного 

взаємозв’язку між аналізом, обліком і контролем на підприємстві. Ідентифікація 

відхилень від нормативних показників окремо взятих складових бюджету дає 

можливість співставлення цих показників із плановими, що власне й досягається за 

допомогою контролю. Таким чином, аналіз дає можливість дослідити ці відхилення 

та фактори, які до цього призводять, ідентифікувати способи корекції показників та 

вжити необхідних заходів, що фактично і є його основною функцією. За результатами 

контролю та аналізу виконання бюджетів приймаються управлінські рішення в 

частині їх коригування для забезпечення мінімізації витрат та досягнення високого 

рівня рентабельності й ліквідності діяльності підприємства. 

На думку деяких фахівців відсутність системи бюджетування може мати 

наслідком падіння рівня дохідності таких підприємств до 30-45 % [6]. Наявність 

реальної та валідної інформації у керівництва підприємства безумовно є тим 

інструментом, який убезпечить підприємство від неефективного витрачання ресурсів. 

Завдяки наявності необхідних даних обліку та показників бюджету менеджмент 
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підприємства отримає можливість проводити необхідну аналітичну роботу, виявляти 

прогалини та резерви для підвищення ефективності управління в цілому. 

Отже, особливості системи бюджетування полягають в наступному: 

 бюджетування завжди спрямоване на майбутнє, адже минуле в системі 

бюджетування не має цінності, а досягнуті результати є орієнтиром; 

 розробка бюджетів вимагає не лише постановки завдань, а й визначення 

шляхів їх досягнення, обсягу необхідних ресурсів та відповідальних осіб; 

 бюджетування як процес і показники бюджетів не мають цінності самі по 

собі, якщо вони не сприяють досягненню цілей підприємства та не дозволяють 

співставити фактично отримані результати із плановими показниками та цілями 

(план-фактний аналіз). 

Система бюджетування характеризується певною сукупністю складових, які 

внаслідок своєї взаємодії сприяють оптимальній організації роботи персоналу, 

узгодженню процесів постачання, виробництва та продажу відповідно до 

сформованих бюджетів з метою реалізації стратегії підприємства. Однак дотепер 

відсутні стандартні методичні схеми з впровадження системи бюджетування на 

вітчизняних підприємствах, що обумовлено наявністю особливостей діяльності 

суб’єктів господарювання, а також значною кількістю факторів зовнішнього впливу 

на діяльність підприємств.  

Погоджуємося, що організаційне забезпечення системи бюджетування полягає 

у приведенні у взаємодію сукупності елементів бюджетування, зокрема таких, як 

структура бюджетів, процедура формування, узгодження й затвердження бюджетів, 

контроль за їх фактичним виконанням, нормативна база, типові процедури й 

механізми прийняття управлінських рішень [137, c. 102]. Вважаємо за доцільне 

застосовувати 5 етапів впровадження системи бюджетування на підприємстві та 

вибору показників для оцінки ефективності системи (табл. 1.4). 
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Таблиця 1.4 

Етапи впровадження бюджетування на підприємстві та система показників для 

оцінки його ефективності* 

Етап Показник Формула 

Ф
ак

ти
ч
н

е 

зн
ач

ен
н

я
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я
 

1 2 3 4 5 

1. Підготовчий етап → 

розробка структури 

Коефіцієнт 

визначеності мети 

структурних 

підрозділів 

k(d) = d1 / d0 , де 

d1 – кількість підрозділів, в яких 

сформована і описана мета; 

d0 – кількість підрозділів всього 

0,9 1 

Коефіцієнт 

охоплення функції 

k(f) = f1 / f0 , де 

f1 – кількість функцій, відображених в 

нормативній документації; 

f0 – кількість фактично виконаних функцій 

1,02 1 

Коефіцієнт 

дублювання функцій 
k(fd) =

𝑓0− fd

𝑓1
, де 

fd – кількість дублювання функцій 

0,95 1 

2. Формування 

фінансової структури 

підприємства → 

визначається загальна 

схема формування 

зведеного бюджету 

підприємства 

Коефіцієнт 

визначення 

фінансової 

відповідальності 

структурних 

підрозділів 

k(pr) = pr / p0 , де 

pr – кількість посад, для яких визначена 

відповідальність згідно з нормативними 

документами; 

p0 – кількість посад всього 

0,8 1 

3. Формування 

бюджетно-облікової 

політики підприємства 

→ розробка методик і 

процедур 

управлінського обліку 

Коефіцієнт 

визначення 

фінансової 

відповідальності за 

бюджети 

k(br) = br / b0 , де 

br – кількість бюджетів, для яких визначено 

ЦФВ згідно з нормативними документами 

(стандартами); 

b0 – загальна кількість бюджетів 

1 1 

Коефіцієнт 

охоплення бюджетів 

ЦФВ 

k (bCFR) = ∑ ∑
bj

CFRi

m
j=1

n
i=1 , де 

bj – кількість бюджетів і-го ЦФВ згідно з 

нормативними документами 

(стандартами);  

CFRi – ЦФВ 

35 >n 

4. Розробка регламенту 

бюджетування → 

визначає процедури 

бюджетування та 

критерії невиконання 

бюджетів 

Питома вага часу 

узгодження 

бюджетів 

k(T) =  
∑

tx
Tx

n
x=1

n
, де 

Тх – час фактичного узгодження і-го 

бюджету; 

tx – час узгодження і-го бюджету, згідно з 

нормативними документами 

1,14 1 

Питома вага часу 

коригування та 

виправлення 

бюджетів 

k(tc) =  
∑

tc
Tx

n
c=1

n
, де 

tc – час коригування та виправлення і-го 

бюджету; 

0,04 0 
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  Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 

5. Аналіз виконання 

бюджетів та прийняття 

управлінських рішень 

за результатами 

бюджетування → 

включає роботу зі 

складання 

операційного й 

фінансового бюджетів 

на плановий період 

Коефіцієнт 

виконання статей 

бюджету 

k(w) = w1 / w0 , де 

w1 – фактичне значення статей і-го 

бюджету; 

w0 – планове значення статей і-го бюджету; 

1 1 

Рівень надійності 

бюджету 

k(bс) = bс / b0 , де 

bс – кількість скоригованих бюджетів 

(статей) в бюджетному періоді; 

b0 – загальна кількість бюджетів (статей) 

0,13 0 

Рівень надійності 

бюджету (статей) 

і-го ЦФВ 

k (bCFR) =  
∑

bс
CFRi

n
i=1

n
, де 

bc – кількість скоригованих бюджетів 

(статей) і-го ЦФВ згідно з нормативними 

документами (стандартами);  

CFRi – ЦФВ 

0,14 0 

* систематизовано на основі [129, с. 54] 

 

Наведені в табл. 1.4 фактичні значення коефіцієнтів можуть незначною мірою 

відрізнятися від рекомендованих, що є допустимим. Ефективність запропонованої 

системи впровадження бюджетування може підтверджуватися на підставі експертних 

оцінок і залежить від організаційного забезпечення умов функціонування системи на 

рівні певного суб’єкта господарювання. 

Зокрема, розроблювана на першому етапі модель структури бюджетування на 

основі фінансової структури підприємства дозволяє встановити відповідальність за 

виконання бюджетів і контролювати джерела виникнення доходів і витрат. При цьому 

з організаційних підрозділів підприємства формуються центри фінансової 

відповідальності, які поділяються на центри інвестицій (ЦІ), центри прибутку (ЦП), 

центри доходу (ЦД) і центри витрат (ЦВ). 

На другому етапі забезпечуються умови для формування всіма ЦФВ 

відповідних бюджетів за статтями витрат на підставі фактично одержаних даних і 

відповідно до цілей підприємства. На основі цих бюджетів створюються три 

прогнозних бюджети: бюджет про рух грошових коштів (БРГК) для управління 

ліквідністю; бюджет доходів/ витрат (БДВ) для управління рентабельністю; бюджет 

балансу (управлінський баланс) для управління вартістю бізнесу в цілому. 

Формування бюджетно-облікової політики підприємства на третьому етапі 

сприяє визначенню порядку планування, починаючи з формування плану продажів 
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до затвердження основного бюджету підприємства. Положення бюджетно-облікової 

політики підприємства повинні визначати учасників процесу бюджетування, 

регламент їх дій, формат документації і документообороту, пов’язаного з 

бюджетуванням, порядок захисту інформації з метою збереження комерційної 

таємниці. 

На четвертому етапі передбачається на основі формування регламенту 

бюджетування визначення і узгодження процедур зі складання бюджетів, оцінки їх 

виконання, аналізу відхилень на основі оцінки звітності про фактичне виконання 

бюджету окремих ЦФВ і підприємства в цілому як на проміжних етапах (тиждень, 

місяць, квартал), так і після завершення бюджетного періоду (року). Тобто, даний 

етап сприяє розробці методичного забезпечення процедур бюджетування. Результати 

застосування вказаних процедур використовуються для подальшого прийняття 

управлінських рішень в поточному режимі, а після завершення бюджетного періоду і 

формування нового бюджету – для коригування показників бюджетів на наступний 

звітний період. Регламент бюджетування охоплює комплекс організаційних 

документів, які регулюють питання бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, 

бюджетування тощо на рівні підприємства. 

В підсумку аналіз виконання бюджетів і подальше прийняття управлінських 

рішень за результатами бюджетування сприяє визначенню резервів для збільшення 

обсягів продажу та доходів, зниження дебіторської заборгованості, припинення росту 

кредитної маси, уникнення збоїв у постачанні запасів, скорочення витрат, підвищення 

якості продукції і послуг за рахунок оптимізації документообороту та зростання 

дієвості контролю й аналізу показників бюджетів. 

Отже, організація системи бюджетування є проектом, за розробку та реалізацію 

якого повинні відповідати відповідні фахівці з обліку, аналізу, контролю та 

бюджетування. Впровадження системи бюджетування є тривалим процесом, який 

потребує поєднання зусиль персоналу щодо здійснення комплексу операцій, 

спрямованих на конкретний результат. Витрати на впровадження системи 

бюджетування є економічно виправданими, якщо в результаті формування та 

виконання бюджетів відбулися позитивні зрушення, зокрема: 
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− максимальне наближення отриманих показників до потенційно можливих 

за рахунок здійснення планування та аналізу наявних ресурсів, встановлення шляхів 

їх найбільш оптимального використання; 

− скорочення виробничих та інших витрат, які формують собівартість 

продукції, за рахунок чіткого розподілу ресурсів та мотивації ЦФВ до скорочення 

понесених ними витрат; 

− уникнення економічно недоцільних виробничих замовлень на основі 

чіткого прорахунку їх забезпечення і відображення суми витрат на виробництво та 

рентабельності; 

− економія трудових витрат на проведення необхідних розрахунків, оскільки 

всі показники розраховуються на початок бюджетного періоду за допомогою 

регламентованих на підприємстві форм; 

− можливість підвищення процесів інформаційної комунікації за умови 

проведення комп’ютеризації бюджетного процесу та розробки оптимальної схеми 

документообороту. 

Не залежно від сфери діяльності підприємства, його місця на певних ринках, 

юридичної форми здійснення господарської діяльності, впровадження ефективних 

алгоритмів та бюджетних форм, забезпечує необхідним масивом даних для побудови 

стратегічних та тактичних цілей та їх ефективного досягнення, дає можливість 

вибудувати ефективний моніторинг ризиків, способів вдосконалення. Незважаючи на 

існування беззаперечних переваг, бюджетування також супроводжується рядом 

негативних наслідків для підприємств, які намагаються використати його в рамках 

існуючої системи фінансового планування (рис. 1.15).  

Для подолання розглянутих недоліків процесу бюджетування доцільно 

скористатися пропозицією Р.С. Квасницької [99] в частині дотримання наступних 

умов: удосконалення організаційної структури підприємства, що дозволить 

персоналізувати функції та відповідальність керівників підрозділів (ЦФВ); чітко 

структурувати процеси, визначаючи відповідальних осіб з метою комп’ютеризації 

операцій і спрощення процесу бюджетування; стандартизувати дані бюджетів для 

налагодження їх спільного використання всіма ЦФВ підприємства; удосконалювати 
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систему бухгалтерського обліку, яка є ключовим джерелом необхідних 

інформаційних даних; інтегрувати бюджетування з аналізом, контролем і 

плануванням. 

 

Рис. 1.15. Переваги та недоліки впровадження системи бюджетування на 

підприємстві* 

* власна розробка 

 

Таким чином, хоча система бюджетування у більшості випадків позитивно 

впливає на функціонування підприємства, за неналежної його організації та 

встановлення занадто високих вимог до персоналу, який виконує бюджети, можуть 

бути отримані неочікувані результати, що навпаки ускладнять досягнення цілей 

підприємства. Відповідно, перед переходом до застосування бюджетів необхідно 

об’єктивно оцінити не лише фінансовий стан підприємства, а й кваліфікаційну 

підготовку персоналу з розробки, виконання, контролю та аналізу показників 

бюджетів. 

Процес бюджетування охоплює всі стадії господарської діяльності 

підприємства. Оскільки бюджетування ґрунтується на системі відповідних 

бюджетів, доцільно розглянути загальний вигляд структури системи бюджетів 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ 

Недоліки Переваги 

 впливає на мотивацію у колективі; 

 забезпечує координацію діяльності 

підприємства в цілому; 

 аналіз бюджетів дозволяє вчасно вносити 

коригувальні зміни; 

 дозволяє накопичити досвід складання 

бюджетів минулих періодів для уникнення 

помилок; 

 дозволяє удосконалити процесс розподілу 

ресурсів; 

 сприяє процессам комунікації; 

 допомагає менеджерам нижчої ланки 

зрозуміти свою роль на підприємстві; 

 створює орієнтири діяльності для 

персоналу; 

 є інструментом порівняння досягнутих і 

бажаних результатів 

 різне сприйняття бюджетів у різних 

людей: бюджети не завжди здатні допомогти у 

вирішенні поточних проблем; надаючи чітку 

інформацію щодо показників, не 

передбачаються шляхи досягнення цілей;  

 бюджети, не доведені до відома кожного 

співробітника, практично ніяк не впливають 

на мотивацію і результати його роботи;  

 бюджети потребують від персоналу 

високої продуктивності праці;  

 працівники намагаються мінімізувати 

своє навантаження, що призводить до 

конфліктів, викликає стан пригніченості, 

страху, а отже, знижується продуктивність 

праці 
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підприємства (рис. 1.17).Структура розробки бюджету на підприємстві передбачає 

поетапну підготовку зведеного (узагальненого, основного, консолідованого, 

головного, генерального) бюджету, що включає в себе взаємопов’язану систему 

операційних та фінансових бюджетів, що становить функціональний аспект системи 

бюджетування.  

Зокрема, в операційному бюджеті (рис. 1.16) господарська діяльність 

підприємства відображається через систему економічних показників, що 

характеризують окремі стадії господарської діяльності підприємства. Найбільш 

поширеними операційними бюджетами є бюджети продажу; виробництва; запасів 

готової продукції; виробничих витрат (бюджет прямих витрат на оплату праці); 

потреб у матеріалах (прямих матеріальних витрат); загальновиробничих витрат; 

операційних витрат (бюджет адміністративних витрат, бюджет збутових витрат, 

бюджет інших операційних витрат).  

Фінансові бюджети забезпечують відображення передбачуваних джерел 

надходження коштів і напрями їх використання. Тобто, фінансовий рівень бюджетів 

характеризує узагальнення показників, які містяться в операційних бюджетах, що 

обумовлює необхідність розрахунку фінансових показників та приведення їх у 

відповідність. Показники, наведені у фінансових бюджетах, мають виключно 

вартісне вираження, на відміну від операційних, які включають також і натуральні 

показники.  

У своїй праці В.І. Куцик та І.В. Горбатюк досліджували практичне 

застосування системи бюджетування та основні бюджетні форми, що найчастіше 

використовуються на підприємствах хлібопекарської галузі (табл. 1.5). 
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Рис. 1.16. Функціональні аспекти системи бюджетування на підприємстві* 

* власна розробка 
 

Таблиця 1.5 

Бюджетні форми, які готують в рамках бюджетного процесу підприємства 

хлібопекарської галузі  

№ 

з/п 

Вид бюджету Частка, % 

1 Бюджет продажу (реалізації) 54,8 

2 Бюджет основних виробничих витрат 45,2 

3 Бюджет загальновиробничих витрат 54,8 

4 Бюджет адміністративних витрат 57,1 

5 Бюджет витрат на збут 52,4 

6 Баланс 38,1 

7 Звіт про фінансові результати 50,0 

8 Звіт про рух грошових коштів 52,4 

9 Бюджет капітальних інвестицій 50,0 

10 Бюджет витрат на персонал 45,2 

11 Платіжний бюджет 50,0 

12 Інші бюджети 19,0 

* за даними [126, с. 251] 
 

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ 

Операційні бюджети: 

– бюджет продажу; 

– бюджет виробництва; 

– бюджет прямих витрат на оплату праці; 

– бюджет адміністративних витрат; 

– бюджет виробничих запасів; 

– бюджет виробничих накладних витрат; 

– бюджет придбання активів 

Фінансові бюджети: 

– формування фінансових результатів; 

– бюджетний баланс; 

– бюджет руху грошових коштів; 

– інвестиційний план; 

– кредитний план; 

– план формування і використання власних і 

позикових коштів 

Витрати 

Продаж 

Придбання 

Виробництво 

Фінанси 
Інвестиці

ї 
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За даними табл. 1.5 встановлено, що найбільш вживаною формою бюджету на 

підприємствах хлібопекарської галузі є бюджет продажу (реалізації), що містить 

прогнозні показники, які характеризують доходи підприємства та рівень його ділової 

активності. Універсальність даного бюджету пояснюється тим, що саме з нього 

починається формування решти бюджетів, тобто він містить всі початкові дані та є 

базою для системи бюджетування на підприємстві. На противагу йому найрідше на 

підприємствах хлібопекарської галузі застосовується форма бюджету баланс, що 

можна пояснити більшою вагомістю поточних процесів та їх результатів, на які 

спрямована коригуюча дія бюджетів, ніж майнового стану, який, зазвичай, 

залишається більш сталим протягом тривалішого періоду. 

Виконання бюджетів, їх формування та формування статей бюджетів, їх видів, 

наділення необхідними управлінськими функціями є необхідними елементами для 

започаткування структури бюджетів, як операційного, та й фінансового, 

впровадження форм бюджетів. Необхідно зазначити, що кількість, види та форми 

бюджетів для підприємств управлінський персонал обирає самостійно, залежно від 

типу внутрішньої структури, профілю та видів діяльності, форми власності, 

спеціалізації, розміру, етапу життєвого циклу, особливостей середовища 

функціонування, стадії впровадження й застосування системи бюджетування.  

Кількість видів і форми бюджетів для застосування повинні розроблятися на 

рівні окремого підприємства залежно від того, що є предметом бюджету, розміру 

підприємства, рівня інтеграції бюджетування з фінансовою структурою 

підприємства, кваліфікації і досвіду персоналу. З урахуванням цільового 

застосування бюджетів, їх змісту та можливостей застосування для управління 

доцільно бюджети підприємства класифікувати за ознаками, наведеними на рис. 1.17. 

В практиці господарювання підприємств хлібопекарської галузі бюджети 

найчастіше розробляються на рік, у т.ч. з деталізацією по кварталах, місяцях і тижнях. 

Упродовж року бюджети можуть переглядатися та уточнюватися, тому процес 

бюджетування є безперервним. Бюджети можуть бути складені за кожним окремим 

видом діяльності підприємства (постачання, виробництво, продаж), структурним 
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підрозділом підприємства, бізнес-напрямом, видами витрат, бізнес-процесами 

підприємства, інноваційними або інвестиційними проектами тощо.  

 

Рис. 1.17. Класифікація бюджетів, що розробляються на підприємстві в процесі 

бюджетування* 

* власна розробка 

 

Найпоширенішими методами складання бюджетів, що представлені в [228, 

c. 425], є бюджетування через прирощення і бюджетування «з нуля».  

Бюджетування через прирощення означає, що складання бюджетів здійснюється 

на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому бюджетному періоді. 

За такого підходу фактичні показники попереднього періоду коригуються з 
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урахуванням цінової та податкової політики держави, а також інших факторів. 

Перевагою такого методу є простота, оскільки він не потребує значних витрат на 

розрахунки. Завдяки цьому бюджетування через прирощення набуло значного 

практичного поширення. Однак суттєвий недолік даного методу полягає у тому, що 

насамперед у процесі бюджетування не аналізується ефективність здійснення витрат, 

а досягнуті результати автоматично переносяться на наступний бюджетний період. 

Бюджетування «з нуля» відрізняється від попереднього тим, що формування 

бюджету за всіма видами діяльності структурних підрозділів обґрунтовується щоразу 

виходячи з припущення, що діяльність здійснюється вперше. Підприємство нібито 

створюється знову і при цьому відбувається перевірка, яка продукція (послуги), в 

якому обсязі та якої якості необхідні з точки зору накладних витрат. Метою 

застосування даного методу є зниження накладних витрат або спрямування коштів у 

більш важливі напрями діяльності.  

Керівники підприємства та співробітники відповідних ЦФВ узагальнюють 

необхідну інформацію для методу бюджетування «з нуля». Керівництво підприємства 

має не лише ініціювати процес бюджетування, а й приймати участь у ньому, діючи в 

якості вищої інстанції, що координує і затверджує запропоновані заходи та їх вплив 

на показники бюджетів, отримуючи підтримку спеціальної проектної групи, що 

складається з фахівців, які володіють методикою складання бюджету «з нуля» і 

здатних професійно консультувати підрозділи при розробці пропозицій. Відповідні 

уповноважені підрозділи забезпечують складання планів, реалізовують їх 

імплементацію, виконують наглядові функції за процесом формування зведеної 

інформації для менеджменту. 

Застосування вказаних методів бюджетування на практиці має узгоджуватися з 

підходами до організації процесу бюджетування, які доцільно застосовувати на 

стадіях планування, обліку, аналізу й контролю бюджетних показників: «знизу 

вгору»; «згори вниз» та комбінований підхід «знизу вгору/ згори вниз». 

Менеджери (управлінці) підприємства, зазвичай, віддають перевагу підходу 

підготовки бюджету «знизу вгору», що передбачає участь виконавців, на відміну від 
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методу «згори вниз». При бюджетуванні «знизу вгору» підготовка бюджету починається 

на нижньому рівні (рівні ЦФВ), в основі якого основні завдання діяльності.  

Перевагою бюджетування «знизу вгору» є висока точність бюджетних оцінок. 

Менеджери, відповідальні за виробничу діяльність, краще розуміють, яких 

результатів можна досягти і які витрати пов’язані з досягненням цих результатів. 

Підхід «знизу вгору» ефективний в тому випадку, якщо менеджери відділів 

позитивно налаштовані до змін. Менеджери знають, що повинно бути виконано, які є 

можливості, які проблеми необхідно усунути та як повинні розподілятися ресурси. 

Недоліком такого підходу є трудомісткість процесу, а також можлива недостатня 

компетенція керівників ЦФВ. Подібний метод не передбачає контролю над процесом, 

тому підготовлений бюджет може бути незбалансованим в частині взаємозв’язку 

витрат і доходів. 

Підхід «згори вниз», як правило, застосовується при довгостроковому 

плануванні. Бюджетування «згори вниз» ефективне, якщо перед менеджерами 

підрозділів поставлені конкретні завдання, обумовлені кризовою ситуацією, і 

необхідна чітка координація діяльності підрозділів. Недоліком такого підходу може 

бути неповна поінформованість центрального відділу планування, що перешкоджає 

підготовці бюджету в рамках кожного сегмента підприємства.  

На практиці доцільно застосовувати комбінований підхід «знизу вгору/ згори 

вниз», який дозволяє усунути недоліки обох підходів. При бюджетуванні «знизу 

вгору/ згори вниз» вище керівництво дає інструкції щодо цілей підприємства, а 

керівники нижньої і середньої ланки готують бюджет, спрямований на досягнення 

поставлених цілей. Потім кожен відділ повинен вирішити, яким чином він буде 

виконувати план, враховуючи наявні ресурси й витрати, які будуть здійснені для його 

виконання, щоб перевести заплановану діяльність в вартісні показники.  

Отже, за результатами дослідження удосконалено термінологічний апарат в 

частині уточнення змісту термінів “бюджет”, “бюджетування” та “інтегрована 

система бюджетування”, що сприяло усуненню неконвенційності та забезпеченню 

систематизації і впорядкування дефініцій за темою дослідження.  

Досягнення переваг функціонування системи бюджетування на підприємстві для 

забезпечення ефективного управління базується на узгоджених процедурах планування, 
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обліку, аналізу й контролю показників бюджетів, що дозволяє характеризувати систему 

бюджетування як інтегровану. Організація інтегрованої системи бюджетування на 

підприємстві передбачає визначення переліку бюджетів, які використовуються на 

підприємстві, а також способів і методів контролю за виконанням бюджетів; розробку 

методики відображення в обліку даних, отриманих в результаті виконання чи 

невиконання бюджетів; визначення прийомів і способів аналізу фактично отриманих 

показників порівняно з бажаними, виявити причини відхилень. Однак навіть повне 

врахування вимог до створення інтегрованої системи бюджетування не може забезпечити 

очікувані результати, якщо до уваги не приймається спосіб і методика формування 

облікових показників, які є основою для складання бюджетів на підприємстві. З цієї 

причини бюджетування необхідно розглядати у нерозривному взаємозв’язку з 

плануванням, обліком, аналізом і контролем. 

 

 

1.3. Фінансові та підприємницькі ризики в процесі бюджетування 

 

В ринкових умовах об’єктивно виникають ризики в усіх сферах господарської 

діяльності підприємства. Ринкове середовище вносить у діяльність підприємств 

елементи невизначеності та підвищує ймовірність виникнення ризикових ситуацій. 

Фінансові ризики є тим явищем, яке може мати місце в діяльності кожного 

підприємства і вони є наслідком ризикових ситуацій в діяльності компаній загалом. 

Проте, ліквідація багатьох підприємств [12], що відбувається останніми роками, 

свідчить про те, що багато з них не володіють ефективною системою управління 

фінансовими ризиками, а також погано розуміють характер і специфіку управління 

ризиками в системі бюджетування. Бюджетування, що охоплює процеси планування, 

обліку, аналізу й контролю діяльності для досягнення мети підприємства шляхом 

формування і виконання бюджетів, створює можливості для підготовки підприємства 

до можливих як негативних, так і позитивних змін, формування алгоритму дій, за 

яким підприємство буде діяти за певних умов, з метою досягнення поставлених цілей, 

а отже, підлягає дослідженню механізм управління фінансовими та 

підприємницькими ризиками в процесі бюджетування. 
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Теоретико-методичні основи та проблематику управління фінансовими й 

підприємницькими ризиками підприємства в системі бюджетування досліджували в 

своїх працях відомі вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Альгина, І.Т. Балабанов, 

В.Г. Бабенко, В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко, В.М. Гранатурова, 

Т.А. Говорушко Т.В. Головач, А.Н. Гуця, Л.І. Донець, А. Дрокін, М. Єршова, 

Євхен Брігхем, І.Ю. Івченко, М.А. Каючкіна, Л.О. Коваленко, С.А. Коробко, 

С. Кошеленко, Г.В. Ларіонов, О.І. Лебедева, В.В. Лук’янова, Л.М. Макаревича, 

В.В. Масалітіна, Д. Михайлова, І. Платонова, Ф.Лі Черг, О.Д. Шарапова, 

B.М. Шелудько, О. Ширинська та ін. Враховуючи результати досліджень 

попередників, встановлено, що управління ризиками можна визначити як поєднання 

певних заходів, способів та видів реагування на ідентифікацію ризиків, нейтралізації 

їх негативного ефекту в системі бюджетування. 

Узагальнюючий розрахунок ефективності діяльності підприємства можна 

забезпечити на основі бюджетування. Однак система бюджетування (планування) 

може бути недостатньою, якщо відхилення фактичних показників від планованих 

становить 35-40 % і більше [17]. Це свідчить про те, що система оперативного 

управління фінансовим ризиком у вигляді бюджетування в даній ситуації стає 

джерелом фінансового ризику. Тому в ринкових умовах господарювання особливу 

увагу потрібно приділяти постійному удосконаленню управління фінансовими 

ризиками, що набуває самостійного теоретичного та прикладного значення. 

Тривалий час в економічній теорії не зверталася увага на проблеми виникнення 

ризику в підприємництві. Неокласична теорія ХХ ст. досліджувала проблему 

розміщення ресурсів у ринковій економіці без урахування фактору ризику. Ризик як 

важливий чинник прийняття економічних рішень визнано в економічній науці лише 

у 40-х роках ХХ ст. після публікації дослідження Дж.Фон. Неймана та 

О. Моргенштерна «Теорія ігор і економічна поведінка», в якій вперше досліджено 

проблему максимізації корисності індивідуума та прибутку фірми з урахуванням 

фактору ризику [1, с. 689]. 

У 90-х роках ХХ ст. змінилася концепція управління ризиками, особливу увагу 

науковці та управлінський персонал почали приділяти процесу управління ризиками, 

а не кількісному аналізу ризиків. Поняття «ризик» застосовується у різних 
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контекстах, що пов’язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, 

невизначеності, непевності, випадковості, збитку, саме тому слід розглянути сутність 

цього терміну (табл. 1.6).  

Таблиця 1.6 

Дефініція терміну «ризик» 

№ 

з/п 

Джерело Суть терміну 

1 Азрилиян А.Н.  

[2, с. 956] 

Ризик визначається як можливість втрат, як вірогідність понести 

збитки або упустити вигоду 

2 Гранатуров В.М. 

[36] 

Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в 

ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно і 

якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, 

невдачі, відхилення від мети 

3 Дрокин А. [64] Ризик – подія, яка може наступити (або не наступити) в майбутньому 

і привести до погіршення економічних показників 

4 Економічна 

енциклопедія  

[162, с. 214] 

Ризик – це атрибут прийняття рішення у ситуації невизначеності 

5 Загородній А.Г. 

[75, с. 396]. 

Ризик – усвідомлена можливість небезпеки виникнення 

непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у 

зв’язку з випадковими змінами умов. 

Ризик – це ймовірність того чи іншого результату (отримати 

прибуток чи зазнати втрат) від реалізації певного господарського 

проекту чи операції, економічної діяльності через несприятливі 

обставини 

6 Каючкіна М.А. 

[97] 

Ризик – можливість втрати чи недоотримання доходів у порівнянні з 

проектним варіантом, розрахованим на раціональне використання 

ресурсів у даному виді діяльності 

7 Львова М.В. [142] Ризик – це наслідок подій або групи взаємозалежних подій, настання 

яких не забезпечує досягнення стратегічних цілей протягом 

конкретного відрізка часу спостереження 

8 Масленчіков Ю.С. 

[194] 

Ризик – дія, спрямована на привабливу мету, досягнення якої 

пов’язане з елементом небезпеки, загрозою втрати чи неуспіху 

9 Стоянова Е.С. 

[205] 

Ризик – імовірність виникнення збитків або неотримання доходів 

порівняно з прогнозованим варіантом 

10 Фесюк М.О. [226, 

c. 253] 

Ризик – це невід’ємна частина процесу стратегічного управління; 

його неможливо уникнути, але можна і потрібно враховувати 
 

Отже, ризик як економічна категорія – це багатоаспектне явище, що 

представляється динамічною величиною. Ризик можна визначити як можливість 

настання події для підприємства, яке прийняло рішення про способи досягнення 

поставленої мети, результатом якого можуть бути як сприятливі, так і несприятливі 

наслідки. Тобто, ризик є одним з параметрів якості управлінського рішення, що 

забезпечує порівнянність альтернативних варіантів прийнятих рішень і підвищує їх 
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обґрунтованість. Застосування системного підходу до визначення змісту поняття 

«ризик» дозволяє виявити структуру проблеми оперативного управління 

фінансовими ризиками, взаємозв’язку їх компонентів та послідовність формування 

системи оцінки ризиків на підприємстві. Враховуючи, що на ризики впливають 

організаційні, економічні, матеріальні, технічні та інші чинники, вони відрізняються 

за змістом, часом дії, особливостями впливу, величиною понесених витрат. 

Відповідно, вказані чинники потребують різних підходів до розробки заходів, 

спрямованих на зниження їх негативного впливу на результати діяльності 

підприємства, зокрема на основі ризик-менеджменту (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Підходи до визначення ризик-менеджменту 

№ 

з/п 

Джерело Суть терміну 

1 2 3 

1 Вітлінський В.В., 

Великоіваненко 

Г.І. [41, с. 318] 

Необхідність використовувати в управлінській діяльності різноманітні підходи, 

процеси, заходи, які дозволяють певною мірою прогнозувати можливість настання 

ризикованих подій і домагатися зниження ступеня ризику до допустимих меж 

2 Гранатуров В.М. 

[55, с. 7] 

Сукупність методів, прийомів, заходів, що дозволяють певною мірою 

прогнозувати настання ризикованих подій і вживати заходів щодо виключення 

або зниження негативних наслідків їх настання 

3 Донець Л.І.  

[63, с. 189] 

Специфічна галузь менеджменту, яка потребує знань предметної діяльності 

фірми, страхової справи, аналізу господарської діяльності підприємства, 

математичних методів оптимізації економічних завдань  

4 Кочетков В.М. 

[118, с. 151] 

Процес виявлення ризиків, з якими стикається суб’єкт господарської діяльності, 

їх якісний і кількісний аналіз, а також розробка стратегії поводження даного 

суб’єкта у випадку реалізації конкретних видів ризиків 

5 Лук’янова В.В., 

Головач Т.В. 

[138, с. 169] 

Комплекс управлінських дій та заходів впливу на суб’єкти господарської 

діяльності, який забезпечує максимально широке охоплення можливих 

ризиків, обґрунтоване прийняття і доведення їх впливу до оптимально 

можливих меж для зниження ймовірності настання стохастичних (випадкових) 

негативних подій і нейтралізації їх наслідків 

6 Устенко О.Л. 

[210] 

Процес впливу на суб’єкт господарювання, при якому забезпечується 

максимально широкий діапазон охоплення можливих ризиків, їх обґрунтоване 

прийняття та зведення ступеня їх впливу до мінімальних меж, а також розробка 

стратегії поведінки даного суб’єкта в разі реалізації конкретних видів ризику 

7 Хохлов Н.В. [236, 

с. 16] 

Багатоетапний процес, мета якого зменшити чи компенсувати збитки для 

об’єкта при настанні несприятливих подій 

8 Штефанич Д.А. 

[250] 

Сукупність дій економічного, організаційного і технічного характеру, 

спрямованих на встановлення видів, факторів, джерел ризику, оцінку 

величини, розробку і реалізацію заходів щодо зменшення його рівня та 

запобігання можливих втрат 
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Таким чином, ризик-менеджмент – це система аналізу, оцінки та управління 

ризиками, а також відповідними фінансовими відносинами, що виникають у процесі 

управління. Завдання ризик-менеджменту для досягнення підприємницьких цілей 

наведено на рис. 1.18. 

 

Рис. 1.18. Основні завдання ризик-менеджменту* 

* власна розробка 

 

Основні завдання для досягнення цілей ризик-менеджменту забезпечуються 

наявністю блоку прийняття рішень, безпосередньо спрямованих на зниження 

ступеня ризику. Блок прийняття рішень дає можливість оцінити ефективність 

розроблених стратегій і тактики ризик-менеджменту, обумовлений 

багатоваріантністю рішень, наявністю фактору неординарності фінансових 

ЗАВДАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 

Збір, аналіз, обробка та зберігання інформації про середовище підприємства 

Розробка моделі, технології, організації ризик-менеджменту та алгоритмів 

управління ризиками 

Побудова системи, схем і портфелів видів ризиків з урахуванням специфіки та 

організаційно-правового статусу підприємницьких структур 

Формування системи показників для оцінки ступеня ризику залежно від обсягу 

та достовірності інформації про середовище бізнесу 

Розробка програми управління ризиком, організація її виконання, включаючи 

контроль і аналіз отриманих результатів 

Встановлення ієрархічної системи правил вибору рішення для реалізації стратегії 

Визначення необхідності засобів і прийомів щодо зниження наслідків 

фінансового ризику до прийнятного рівня 

Організація та ведення статистичної та оперативної звітності по ризикових 

вкладеннях капіталу 

Аналіз і прогнозування можливих втрат ресурсів у процесі реалізації 

підприємницької діяльності 
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комбінацій, гнучкості та неповторності певних способів дій в конкретній ситуації 

[130].  

У процесі ризик-менеджменту Г.Я. Гольдштейн і А.Н. Гуц виділяють декілька 

етапів, основним з яких є вибір методів і інструментів управління ризиком:  

1) виявлення ризику з супутньою оцінкою ймовірності його реалізації та 

масштабу наслідків; 

2) здійснення розробки ризик-стратегії з метою зниження ймовірності 

реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків; 

3) вибір методів та інструментів управління ризиком; 

4) оцінка досягнутих результатів ризик-стратегії [49]. 

Ризик менеджмент може існувати на підприємствах із відповідними 

структурними підрозділами, які відповідають за його впровадження та реалізацію, 

наділеними необхідними повноваженнями. Практика господарювання великих 

західних підприємств підтверджує доцільність наявності в штаті менеджера з ризику, 

який входить до складу топ-менеджменту підприємства. Такі працівники серед своїх 

функціональних обов’язків повинні мати можливість впливу на процес прийняття 

рішень, пропонувати способи їх корекції. 

Відповідальні підрозділи підприємств з управління ризиками мають бути 

наділені належними функціями та мати можливість проводити постійну аналітичну 

роботу із наявною інформацією, показниками бюджетів, статистичними даними, 

масивом даних за попередні періоди та на підставі цього пропонувати ефективні 

способи оптимізації. Головним завданням ризик-менеджера є розробка стратегії і 

принципів управління ризиками на підприємстві, які повинні регулюватися 

організаційно-розпорядчими документами. Враховуючи необхідність економії 

коштів в умовах фінансово-економічної кризи, доцільно формувати штатний склад 

підрозділу ризик-менеджменту на підприємстві за одним із варіантів (рис. 1.19).  

Система ризик-менеджменту на підприємстві є безперервним процесом і 

вимагає злагодженої роботи керівників вищого рівня із підрозділами які їм 

підпорядковані та, власне, діяльність яких направлена на моніторинг і мінімізацію 

ризиків на підприємстві.  
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Рис. 1.19. Якісний склад підрозділу ризик-менеджменту на підприємстві* 

*на основі [149] 

 

Підприємствам, яким не вдалося налагодити процес управління ризиками, 

стикаються з різними наслідками – непередбачені і доволі значні фінансові втрати, 

що призводять до погіршення фінансового стану, передусім через зниження ділової 

активності підприємства [178].  

В ході процесу бюджетування для управління ризиками враховуються такі 

фактори: стадія життєвого циклу продукту; постійні та змінні потреби покупців; 

рівень конкуренції; трудові ресурси; тенденції у розвитку технології; рівень 

підприємницького і фінансового ризику; потреби і ресурси виробництва; запаси на 

складі; вартість сировини; маркетингові і рекламні умови тощо. 

Під підприємницьким ризиком О.В. Бондар розуміє ризик, що виникає за будь-

яких видів діяльності підприємства, пов’язаних із виробництвом продукції, товарів, 

послуг, їх операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-

технічних проектів 25. 

СКЛАД ПІДРОЗДІЛУ 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 

працівники, які мають бути обов’язково 

зараховані до штату підрозділу ризик-

менеджменту 

працівники, які мають бути у складі 

підрозділу на початкових етапах 

становлення та впровадження системи 

ризик-менеджменту на підприємстві 

працівники, які працюють на підприємстві і 

займаються управлінням ризиками, протее 

можуть і не входити до складу підрозділу 

ризик-менеджменту 

керівник підрозділу ризик-менеджменту, 

працівники з організації процессу ризик-

менеджменту, працівники з оцінки ризиків 

та аналітик виробничих ризиків 

працівники з аналізу конкретних видів 

ризиків, які мають великий вплив на 

діяльність підприємства, спеціаліст з 

ризиків інформаційної безпеки 

працівники, які спостерігають за впливом 

ризику та усувають його  
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У книзі «Курс экономики» під ред. Б.А. Райзберга [183] зазначено, що 

підприємницький ризик характеризується як небезпека потенційно можливої, 

ймовірної втрати ресурсів або недоотримання доходів порівняно з їх очікуваною 

величиною, орієнтованою на раціональне використання ресурсів. Також дослідник 

враховує, що цей вид ризику характеризує ймовірність відхилення від мети, кінцевого 

результату, які визначені при розробці планових показників. 

Взагалі, підприємницькі ризики пов’язують з господарською діяльністю, 

особливостями бізнесу, а також недостатністю інформації про стан зовнішнього 

середовища. Останній вид ризиків є найбільш важливим у сучасних умовах 

господарювання. Недостатність інформації про контрагентів і конкурентів може стати 

джерелом втрат на підприємстві. Ті ризики, які можуть виникати внаслідок 

особливостей певних бізнес процесів, залежать від рівня загальної обізнаності та 

якості цих знань менеджменту та й працівників підприємства загалом. Безумовно, на 

різних підприємствах фаховий рівень не є однаковим.  

Бюджетування в умовах підприємницького ризику передбачає комплексне 

дослідження можливостей і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища з метою 

розробки альтернативних заходів щодо ліквідації потенційних небезпек або використання 

сприятливих ситуацій. Таким чином, цей вид діяльності покликаний сформувати 

обґрунтовану інформаційну базу для розробки дієвих управлінських рішень. 

При прийнятті управлінських рішень керівник підприємства, зазвичай, 

усвідомлює і намагається прорахувати ступінь підприємницького ризику, який може 

вплинути на результат прийнятого рішення. Різноманітність факторів 

підприємницького ризику порушує стабільну діяльність підприємства. Тому слід 

застосовувати функцію управління підприємницьким ризиком, яка є однією з 

передумов забезпечення економічної безпеки підприємства. Вважаємо, що головним 

завданням управління підприємницькими ризиками є встановлення оптимального рівня 

ризику на основі врахування чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства. 

Управління підприємницьким ризиком підприємства складається із сукупності 

взаємозалежних елементів – цілей, принципів, функцій, критеріїв, результатів, а також 
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організаційно-правових, фінансово-економічних та інформаційно-методичних засобів.  

Важливо відмітити, що період бюджетування залежить не тільки від 

підприємницького, але й від фінансового ризику. У широкому розумінні під 

фінансовими ризиками М.О. Фесюк [226] визначає ризики, які характеризуються 

ймовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів) у підприємницькій 

діяльності. Дослідник також зазначає, що в цьому визначенні поняття «фінансовий 

ризик» тотожне поняттю «комерційний (підприємницький) ризик». 

Фінансові ризики відіграють вагому роль серед всіх видів ризиків підприємства. 

Вони становлять найбільшу частину сукупних господарських ризиків підприємства і 

впливають на різні аспекти його господарської діяльності. Фінансовий ризик повинен 

бути врахований при бюджетуванні доходів і витрат підприємства. 

Управління фінансовими ризиками являє собою напрацювання та 

імплементацію підходів які дають можливість зменшити негативні наслідки, а також 

впровадження системи прийняття рішень, за якої ефект випадковості буде 

максимально нейтралізований. При дослідженні підходів до формування системи 

управління фінансовим ризиком виявлено, що алгоритм управління фінансовими 

ризиками включає в себе цілі, завдання, методи оцінки ризиків та послідовність 

процедури оцінки (рис. 1.20). 

Таким чином, особливості процесу управління фінансовими ризиками на 

підприємстві обумовлені виконанням дій з виявлення ризиків, визначення їх виду, 

чинників, здійснення якісної і кількісної оцінки ризиків, формування та реалізації 

стратегії управління ризиками, здійснення оцінки й контролю результатів. Ефективна 

система управління ризиками на підприємстві включає верифікацію елементів, які 

можуть вважатись ризиковим у прийнятті рішень, що в свою чергу дає можливість 

уникнення ризиків при виявленні цих індикаторів. Метою управління фінансовими 

ризиками є забезпечення фінансової безпеки підприємства в процесі його розвитку та 

запобігання можливому зниженню його ринкової вартості. 



67 

 

Рис. 1.20. Схема управління фінансовими ризиками підприємства* 

* власна розробка 

 

Процес управління фінансовими ризиками обов’язково має бути орієнтований 

на систему бюджетування підприємства, що дозволить оперативно реагувати на 

вплив факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства. За 

допомогою цього процесу можна передбачити виникнення ризиків та визначитися зі 

способами мінімізації наслідків ризикових подій (фінансових втрат). При цьому 

управління ризиками має здійснюватися в межах таких підпроцесів бюджетування, 

як формування бюджету та виконання бюджету, які передбачають розробку 

механізму управління фінансовими ризиками в системі бюджетування на 

підприємствах хлібопекарної галузі (рис. 1.21).  

Наведений на рис. 1.21 підхід до управління фінансовими ризиками дозволяє:  

− виявляти та ідентифікувати ризикоутворюючі чинники на початковій стадії 

бюджетування (формування бюджету) господарської діяльності підприємства та в 

процесі виконання бюджету підприємства з урахуванням їх інтегративного впливу; 

− здійснювати безперервний контроль рівня ризику, що виникає в процесі 

функціонування підприємства; 
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Рис. 1.21. Механізм управління фінансовими ризиками в системі бюджетування 

підприємства* 

* власна розробка 

 

− розробляти контрольні процедури з узгодження роботи всіх структурних 

підрозділів підприємства незалежно від їх функціональної та адміністративної 

спрямованості. 

Управління фінансовими ризиками в системі бюджетування діяльності 
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діяльності підприємства [121, с. 83]. 

Вивчення існуючих підходів до сутності, місця і ролі бюджетування в системі 

управління фінансовими ризиками підприємства дозволило сформулювати такі 

висновки: з одного боку, бюджетування розглядається як метод фінансового 

планування, забезпечує виконання такої функції менеджменту, як управління 

фінансами; з іншого – як управлінська технологія, бізнес-процес, що описує як ця 

функція виконується (в якій послідовності), та як сприяє підвищенню 

обґрунтованості прийнятих управлінських рішень менеджерами різного рівня.  

Бюджетування в системі ефективного управління фінансовими ризиками є 

однією з найбільш ефективних управлінських технологій, мета якого полягає у 

підвищенні ефективності господарської діяльності підприємства в результаті цільової 

орієнтації і координації всіх подій, що охоплюють зміну оборотного капіталу і його 

джерел, а також підвищення гнучкості функціонування підприємства в умовах 

трансформації економічної системи.  

Таким чином, керівництву підприємства належить ключова роль у вирішенні 

проблеми управління фінансовими ризиками, оскільки в його компетенції перебуває 

встановлення прийнятного рівня ризику для даного періоду часу, визначення мети 

ризик-менеджменту, затвердження програми заходів щодо зниження ступеня ризику, 

прийняття рішення про початок їх реалізації в критичних ситуаціях, а також оцінка 

прийнятності досягнутого рівня ризику.  

З урахуванням сутності інтегрованої системи бюджетування за рахунок включених 

елементів створюються умови для виявлення ризиків з метою розробки альтернативних 

заходів щодо ліквідації потенційних небезпек або використання сприятливих ситуацій. 

Запропонований механізм управління фінансовими та підприємницькими ризиками на 

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

методи оцінки ризиків, процедури оцінки, передбачає виявлення ризиків, визначення їх 

видів, здійснення якісної і кількісної оцінки ризиків, формування та реалізацію стратегії 

управління ризиками, здійснення оцінки та контролю результатів. Практичне застосування 

описаного механізму сприяє виявленню та ідентифікації фінансових і підприємницьких 

ризиків для цілеспрямованого управлінського впливу на можливі наслідки їх настання. 
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Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретико-економічних основ процесу обліку й бюджетування на 

підприємствах хлібопекарської галузі відбувалося шляхом розкриття сутності та 

значення бюджетування в системі управління підприємством, що дозволило 

сформувати відповідні висновки щодо теоретичних аспектів облікового забезпечення 

процесу бюджетування, зокрема: 

1. Невизначеність економічного середовища функціонування вітчизняних 

підприємств, зокрема хлібопекарської галузі, обумовила визначення бюджетування як 

ефективного методу управління, який сприяє досягненню стратегічних цілей 

підприємства. У ході ретроспективного аналізу становлення і розвитку бюджетування 

визначені відповідні етапи (виробничий, фінансовий, технологічний, маркетинговий), 

перехід до кожного з яких відбувався під впливом теоретичних досліджень, а також 

загострення зовнішньої та внутрішньої конкуренції, що сприяло пошуку шляхів зниження 

та контролю витрат діяльності підприємств. Встановлено існування поступового 

переходу від затратного підходу до розуміння змісту бюджетування як інструмента 

управління підприємством. Зокрема, формуванню зворотного зв’язку між етапами 

процесу управління для організації бухгалтерського обліку за центрами відповідальності 

та дієвості бюджетування сприяє дотримання обґрунтованих принципів бюджетування 

(інтеграції; послідовності; нормативного підходу; наскрізного бюджетування; 

декомпозиції; економічної цілісності; методичної спів ставності). 

2. Наявність різних підходів вітчизняних і зарубіжних вчених з приводу поняття 

“бюджет” і “бюджетування” обумовили дослідження їх дефініцій і виявили 

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

“розпис”, “документ”. Запропоновано під поняттям “бюджет” 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; під 

«бюджетування» – систему планування руху ресурсів, обліку, аналізу і контролю 

доходів і витрат, активів і пасивів, інших напрямів підприємницької діяльності за 
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визначений період часу, а також з метою прийняття ефективних управлінських 

рішень для досягнення поставлених стратегічних цілей. Уточнення ключових понять 

дослідження дозволяє усунути неоднозначність та неповноту визначення змісту 

наведених дефініцій, чітко ідентифікуючи їх як об’єкти управління для їх пізнання та 

облікового відображення. 

Враховуючи обґрунтовані принципи бюджетування та складні умови 

функціонування підприємств хлібопекарської галузі за невизначеності економічного 

середовища, доведено необхідність формування інтегрованих зав’язків між системою 

бюджетування та такими елементами управління, як планування, бухгалтерський 

облік, контроль та аналіз. Запропонована в дисертації інтегрована система 

бюджетування за своїм змістом є організаційно-впорядкованою системою, яка 

базується на формуванні сукупності взаємозв’язків між бюджетуванням та 

елементами системи управління з метою формування дієвого механізму забезпечення 

ефективності функціонування та досягнення стратегічних цілей діяльності 

підприємства.  

3. Врахування вимог до створення умов для функціонування інтегрованої системи 

бюджетування сприяє виявленню ризиків діяльності з метою розробки альтернативних 

заходів щодо ліквідації потенційних небезпек або використання сприятливих ситуацій. З 

метою мінімізації негативних наслідків впливу загроз економічного середовища 

розроблено механізм управління фінансовими та підприємницькими ризиками в системі 

бюджетування для підприємств хлібопекарної галузі, зокрема в частині цілей, завдань, 

методів оцінки ризиків, процедур оцінки, виявлення ризиків, їх ідентифікації, контролю 

результатів, що сприяє цілеспрямованому впливу на можливі наслідки настання ризиків. 

 

Результати дослідження опубліковані в [213; 214; 215; 219; 221; 225]. 
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РОЗДІЛ 2 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

2.1. Облікове забезпечення управління виробничими витратами 

підприємств в умовах бюджетування: шляхи удосконалення  

 

Система управління підприємством є сукупністю трьох підсистем: власне 

управління, об’єкта управління та інформаційної підсистеми. Інформаційна 

підсистема управління передусім базується на даних бухгалтерського обліку, що 

створює масив інформації, який характеризує стан об’єкта управління та ефект від 

виконання управлінських рішень. Інформація для управління надалі аналізується і 

відповідно до отриманих результатів готуються проекти управлінських рішень.  

Впровадження дієвого бюджетування на підприємстві потребує пошуку 

можливостей удосконалення облікового забезпечення управління виробничими 

витратами, а також визначення особливостей формування інформаційної бази для 

управління із застосуванням комп’ютерних технологій. Відповідно, підлягає 

дослідженню механізм удосконалення облікового забезпечення управління 

виробничими витратами підприємств в умовах бюджетування. 

Процесом управління називається об’єктивно існуюча сукупність 

взаємопов’язаних цільових одиниць управлінської діяльності (залежно від масштабів 

аналізу – комплексів робіт, завдань), що має чітко визначені вхід і вихід, що протікає 

в рамках інформаційних зв’язків, закріплених існуючою організаційною структурою 

[1].  

Організаційна структура є формою управління, в той час як конкретні процеси 

управління є змістом управлінської діяльності. Розвиток інформаційних технологій 

та, як наслідок, своєчасна обізнаність відповідальних працівників та підрозділів 

також є компонентою яка впливає на якість управлінських рішень. Підприємства, які 
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мають складну організаційно-виробничу структуру, потребують оперативної 

економічної інформації, що дозволяє оптимізувати витрати та фінансові результати, 

приймати обґрунтовані управлінські рішення. Цього ж вимагає і жорстка конкурентна 

боротьба в умовах фінансово-економічної кризи. Все це неможливо без належним 

чином організованої системи бюджетування, пов’язаного зі стратегією підприємства. 

На сьогодні лише на окремих підприємствах система бюджетування організована 

таким чином, що інформація, яка формується за допомогою 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, є придатною для оперативного 

управління.  

За В.В. Ковальовим управління (від англ. management) – це процес 

цілеспрямованого, систематичного і безперервного впливу керуючої підсистеми на 

керовану за допомогою так званих загальних функцій управління. Функція 

управління підприємством означає реальне наповнення планів, їх ресурсне 

забезпечення та виконання. Оскільки видів забезпечення багато і, крім того, вони 

взаємопов’язані, дана функція виключно важлива як підтвердження реальності і 

реалізованості планів. Ця функція досить динамічна, оскільки в ході виконання планів 

неминуче виникає необхідність їх більш-менш істотного коригування, причому, як 

правило, подібні коригування пов’язані з втратами [108]. 

Інформаційна система загалом формується за допомогою перманентного 

накопичення первинної інформації. Така інформація формується в процесі прийняття 

управлінських рішень та в результаті взаємодії систем управління та відповідальних 

підрозділів підприємства, які приймають такі рішення. Впроваджена на підприємстві 

організаційна структура повинна реалізовувати та організовувати контроль таких 

рішень керівництва відповідними підрозділами. 

Система управління підприємством передбачає диференціацію та координацію 

управлінської діяльності за виконуваними функціями. Під функцією управління слід 

розуміти продукт поділу та спеціалізації управлінської праці, відокремлений напрям 

управлінської діяльності, що дозволяє здійснювати управлінський вплив. За ознакою 

інваріантності розрізняють загальні (ключові) функції, що розкривають склад 

процесу управління, і специфічні (конкретні) функції, що вказують напрям 
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цілеспрямованого впливу на той чи інший вид виробничої діяльності [7]. 

Оскільки до функцій управління належать облік, аналіз, планування, контроль, 

в сучасних умовах господарювання постає проблема більш детальної організації 

бухгалтерського обліку на підприємствах. Організація бухгалтерського обліку – це 

діяльність власника (керівництва) підприємства щодо створення, визначення мети і 

завдань системи обліку з метою оперативного забезпечення достовірною інформацією 

управлінський персонал підприємства та зовнішніх користувачів [6]. 

Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної та 

достовірної інформації про діяльність суб’єкта господарювання і його майновий стан, 

що необхідна внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності – керівникам, 

засновникам, учасникам і власникам майна підприємства, а також зовнішнім – 

інвесторам, кредиторам тощо. Серед завдань облікової політики підприємства є 

належна організація перманентного організованого контролю та аналізу, 

нарощування, фіксування і обробки даних щодо результатів та процесів в 

господарській діяльності. Результатом цього процесу має бути досягнення ефективної 

можливості обробки нагромадженої інформації відповідно до заданих алгоритмів, 

цілей та стратегічних завдань підприємства. 

Основоположним є мета та стратегічна ціль підприємства, його спеціалізація та 

набуті напрацювання. Місія змінюється, але досить повільно. Метою підприємства 

загалом є досягнення цілей використовуючи свої конкурентні преваги та здатність 

реалізовувати набуті досвід та знання, маркетингові підходи. Система взаємозв’язку 

місії підприємства та бюджетного управління представлена на рис. 2.1. 

Перший підхід до формулювання завдань бухгалтерського обліку зводився до 

розрахунку чистого прибутку в результаті складання балансу, який встановлює 

зв’язок між поточним і майбутнім періодами. Тому при визначенні бухгалтерського 

обліку акцент робився на процес збору даних і формування фінансових звітів. Аналіз 

кон’юнктури ринків та наявних внутрішніх ресурсів дає можливість сформувати мету 

та стратегію підприємства. Стратегія, яка є системою поглядів на те, що підприємству 

належить робити для досягнення поставленої мети, повинна бути переведена в 

довгостроковий план дій, який потім втілюється в довгостроковий бюджет. 
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Рис. 2.1. Система бюджетного управління підприємством* 

* власна розробка 

 

Стратегію слід розглядати як концепцію досягнення цілей підприємства в 

довгостроковому періоді. Цілі й завдання визначають те, чого намагається досягти 

підприємство. Цілі підприємства часто викладаються в загальних рисах і можуть 

офіційно формулюватися у вигляді стандартів або ідеалів, досягнути яких прагне 

підприємство. Завдання підприємства більш конкретні, ніж його мета. Завдання 

повинні підлягати кількісному вимірюванню і відповідати цілям підприємства, 

викладеним в офіційному формулюванні [11].  

Реалізація бюджету – це повсякденна діяльність підприємства, яка вимагає 

регулювання, контролю та моніторингу. Між реалізацією і контролем встановлюється 

оперативний зворотний зв’язок. На рис. 2.2 наведено вигоди, які отримує підприємство 
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через застосування бюджету як кількісного вираження планів. 

 

Рис. 2.2. Вигоди від впровадження бюджету* 

* складено на основі [124] 

 

Для забезпечення оперативності бюджет складається на короткостроковий 

період часу: зазвичай, рік з розбивкою по кварталах і навіть по днях. Іноді для 

першого кварталу або півріччя бюджет розбивається на місяці, а в міру наближення 

другого кварталу або півріччя формуються місячні бюджети. При цьому наприкінці 

кожного кварталу чи півріччя бюджет продовжується за рахунок додавання іншого 

кварталу або півріччя. 

На відміну від радянського періоду, коли техпромфінплани мали стандартний 

формат і процедури розробки та затвердження, підприємства в ринковій економіці 

самостійно організовують процес бюджетування. Західноєвропейські підприємства 

мають бюджетний комітет і затверджені основні зразки бюджетів. Бюджетний 

комітет, що складається з декількох керівників, розробляє вимоги та інструкції для 

бюджетування, координує окремі бюджети і усуває невідповідності, що виникли між 

бюджетами різних відділів, складає остаточний варіант бюджету і направляє для 

схвалення відповідальним виконавцем і радою директорів. 

На кожному підприємстві є обмежуючий (критичний) фактор, що встановлює 

граничні можливості рівня діяльності. Якщо попит на продукцію високий і стійкий, 

то таким фактором може бути виробнича потужність або доступність енергетичних 

Бюджет 

спонукає керівника думати про майбутнє 

слугує інструментом координування складних операцій бізнесу 

є засобом передачі інформації про плани підприємства 

стимулює керівників усіх рівнів добре виконувати роботу 

відіграє роль вимірника фактично виконаної роботи 
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ресурсів. В іншому випадку обмежуючим фактором можуть бути фінансові або 

трудові ресурси. Очевидно, що бюджетування повинно мати точку відліку з 

обмежуючого чинника. Не слід збільшувати обсяги виробництва у випадку, якщо на 

ринку відсутній попит на продукцію. Проте, слід мати на увазі, що в процесі 

планування обмежуючий фактор може змінитися. Наприклад, прогнозування 

продажу (фактор першої черги) може виявити більш критичний чинник – фінанси, 

який має вагоме значення в умовах кризових явищ в економіці. Системно вимоги до 

методичного забезпечення процесу формування бюджетів представлені на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Методичне забезпечення процесу бюджетування: вимоги задля 

дієвості* 

* власна розробка 

Дотримання вказаних вимог сприяє досягненню дієвості бюджетування за 

рахунок наявності відповідної умовам господарювання методики. Так, наприклад, 

бюджет виробництва – це одна зі складових операційного бюджету. До економічних 

факторів, що впливають на план виробництва, належать обсяг і розрахунок часу 

продажу, виробничі потужності, матеріально-технічна база, трудові ресурси. 

Показники бюджету щодо виробництва повинні відповідати показникам щодо 
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Локальні бюджети ув’язуються в загальну систему бюджетування на основі 

контролю планових розрахунків, які дозволяють забезпечити внутрішню 

несуперечливість прогнозом реалізації корпоративної стратегії з погляду ліквідності 

і рентабельності 

Інтеграція (консолідація) окремих бюджетів відповідно до заданих алгоритмом 

кроків. Вихідний пункт – це бюджет продажів1 

Бюджетування базується на основі норм і нормативів, визначених на рівні 2 актів 

або розпорядчих документів підприємства2 

Формування головного операційного бюджету і бюджетів за показниками 3 

звітності має базуватися на системі локальних бюджетів3 

Кожен бюджет більш низького рівня є деталізацією бюджету вищого рівня4 

Складання консолідованого бюджету підприємства виключає матеріальні та 

грошові обороти в межах суб’єкта господарювання5 

Забезпечення якісного аналізу та контролю виконання бюджетів передбачає 

єдність методик для порівняння доходів і витрат, фактичних і планових 

показників6 
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продажів. Як зазначається у дослідженні [124, с. 152-155], на практиці дана 

відповідність може бути порушена, що обумовлено передусім проблемами методики 

бюджетування. 

Бюджети в тій чи іншій формі, прямо або опосередковано повинні містити 

наступні види інформації (рис. 2.4). 

По-перше, як зазначається у [61, c. 72-73] в поточному бюджеті обов’язково 

повинна бути представлена планова інформація з довгострокового бюджету. Навіть 

якщо довгостроковий бюджет переглядався у зв’язку з виникненням відхилень, 

коригування спочатку повинні здійснюватися в довгостроковому бюджеті, а потім в 

поточному. Характер планової інформації може бути будь-яким: вартісним, 

кількісним, якісним. 

По-друге, інформація з фінансової звітності повинна бути доповнена 

інформацією внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, який ведеться у 

натуральних одиницях – метрах, літрах, тоннах, людино-годинах, машино-годинах. 

Це необхідно для аналізу та оцінки рівня і динаміки економічних показників, які 

відображають виробничі процеси: ритмічність роботи обладнання і рівень 

завантаження персоналу, продуктивність праці та виробництва продукції, 

використання виробничих площ тощо. Крім того, дані бухгалтерського обліку 

повинні бути відкориговані таким чином, щоб відображати діяльність підприємства 

не за стандартизованими правилами, а відповідно до специфіки його діяльності. 

Тобто, акцент робиться на деталізованій бухгалтерській інформації, використання 

якої без додаткових розшифрувань і доповнень є основою для управління. 
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Рис. 2.4. Інформація для складання поточного бюджету* 

* складено на основі [61, c. 71] 

 

По-третє, інформація бухгалтерського, в т.ч. внутрішньогосподарського 

(управлінського), належним чином оброблена й узагальнена за декілька періодів, 

перетворюється на статистичну інформацію, необхідну для коригування вже 

існуючих бюджетів і складання нових. 

По-четверте, з усієї статистичної інформації слід виділити нормативну 

інформацію, що є орієнтиром для різного роду оцінок: 

− норми витрат матеріалів – дозволяють оцінити ступінь дотримання 

технології та якість робіт; 

− норми виробітку – розкривають вимоги до кваліфікації працівників і 

трудової дисципліни; 

− частка заробітної плати в доходах – визначають ефективність використання 

трудових ресурсів. 

Дані, отримані за результатами здійснення моніторингу, використовуються для 

аналізу виконання поточного бюджету. За результатами аналізу виконання поточного 

бюджету відбувається коригування, по-перше, бюджету більш високого рівня, а по-

друге, наступного бюджету того ж рівня. 

Скориговані бюджети більш високого рівня звіряються на відповідність 
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довгостроковому бюджету. Якщо їх виправлення все ще роблять можливою 

реалізацію довгострокового бюджету, він залишається без змін. Якщо 

довгостроковий бюджет неможливо виконати або, навпаки, його потрібно 

«підвищувати», він теж коригується. Як правило, коригування довгострокового 

бюджету означає і коригування стратегії підприємства. Останнім кроком є 

коригування мети суб’єкта господарювання, якщо аналіз зміни стратегії виявить, що 

досягнення актуальної мети ні за якої з реально реалізованих стратегій є неможливим 

[61, с. 81-84]. 

Система бюджетування є складовою, за допомогою якої втілюється стратегія, 

показники ефективності діяльності підприємства, формування ефективної системи 

взаємозв’язків на підприємстві, ефективність його діяльності загалом.  

Однією з основ сучасної практики управління є те, що підприємство досягає 

цілей, організовуючи та управляючи бізнес-процесами, які постійно повинні 

змінюватися відповідно до зміни умов зовнішнього середовища. Бізнес-процеси 

стають основним об’єктом управління. Сьогодні ефективно управляти підприємством 

означає чітко структурувати всі бізнес-процеси, вчасно виявляти порушення в них 

задля уникнення стану погіршення ефективності діяльності підприємства. 

Оскільки бюджетування як функція управління визначає перспективи розвитку 

економічної системи та її майбутній стан, обумовлені темпами розвитку, джерелами, 

обраними методами і формами виробництва для досягнення сформульованої мети у 

вигляді конкретних планових моделей (розрахунків) завдань і показників з 

установленням термінів виконання [116, с. 9-12], за його допомогою відбувається 

налагодження на підприємстві повного управлінського циклу від планування до 

обліку, контролю та аналізу. Лише повний замкнутий управлінський цикл дозволяє 

ефективно керувати підприємством і його фінансовим станом. Оперативне 

бюджетування і подальший контроль виконання планових завдань неможливі без 

формування бюджету як основного інструменту гнучкого управління, що забезпечує 

вище керівництво точною, повною і своєчасною інформацією про реалізацію заходів 

щодо досягнення цілей розвитку суб’єкта господарювання.  

Правильно організована система бюджетування повинна допомагати не тільки 



81 

вирішувати завдання оперативного управління, а й сприяти досягненню стратегічних 

цілей. При цьому на кожному підприємстві призначення бюджетування може 

відрізнятися залежно від об’єкта фінансового планування та системи фінансових і 

нефінансових цілей.  

Серед фахівців і практиків розгорнулася широка дискусія про доцільність та 

ефективність використання на підприємствах бюджетування. Зважаючи на те, що 

використання бюджетування підсилює систему внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку і створює передумови для подальшого упорядкування цієї 

системи, на основі бюджетів можливо здійснювати порівняння затверджених 

показників з фактичними даними виробництва і виявити відхилення. Відповідальні 

фахівці також мають можливість ухвалення більш ефективних рішень під час 

складання бюджетів, замінюючи неефективні складові.  Також важливим є те, що при 

впровадженні бюджетів працівники, які були залучені до цього процесу мають 

додаткову мотивацію контролювати їх виконання та досягнення цілей.  

Під час розгляду бюджетування як управлінської технології, за підходом 

Д.П. Бірюліна, слід виділити три його елементи [17]: 

1)  організаційне забезпечення – стосується питань внутрішньої організації 

підрозділів і служб підприємства, які несуть відповідальність за забезпечення та 

підтримку процесу бюджетування, а також передбачають вибір особи, яка б 

відповідала за правильне й своєчасне виконання процесу; 

2)  безпосередньо процес бюджетування, який розбивається на окремі 

процедури: планування, виконання бюджетів, збір і аналіз фактичних даних і т.д. При 

цьому повинен бути розроблений та затверджений регламент, за допомогою якого 

контролюється виконання вказаних процедур; 

3)  технологія бюджетування – включає в себе формування і консолідацію 

бюджетів підприємства. Для цього розробляється фінансова структура підприємства, 

що представляє собою сукупність центрів відповідальності, для кожного з яких 

окремо формується відповідний бюджет. 

Узагальнюючи досвід підприємств з питань бюджетування, можна схематично 

представити загальну методику формування системи бюджетування (рис. 2.5). З 
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урахуванням інформаційних економічних зв’язків, що формуються всередині 

підприємств хлібопекарської галузі, основний акцент для досягнення дієвості 

бюджетування повинен робитися на використанні організаційно-економічних 

аспектів діяльності підприємства. 

 

Рис. 2.5. Модель інформаційно-економічних зв’язків підприємствах у межах 

процесу бюджетування* 

* складено на основі [189]. 

 

Перший етап реалізується безпосередньо керівництвом підприємства і групою 

управління бюджетуванням, які використовують інформаційні потоки, отримані в 

обліково-аналітичному блоці для розробки стратегічних планів розвитку, а також 

аналізу оперативної роботи. 
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Другий етап є проміжним і складається з основних внутрішніх нормативних 

документів підприємства, розроблених на етапі формалізації фінансової структури й 

опису бізнес-процесів підрозділів. 

На третьому етапі безпосередньо реалізуються функції основних учасників 

обліково-аналітичного процесу: бухгалтерської служби, групи управління 

бюджетування і центрів фінансової відповідальності підприємства. В цьому блоці 

створюється єдиний інформаційний простір, що використовує уніфіковані аналітичні 

розрізи управлінського обліку – єдиний класифікатор статей витрат і підрозділів, 

форми звітності та документообороту. 

Організаційне забезпечення процесу бюджетування багатоваріантне і залежить 

від багатьох факторів: масштабів підприємства, цілей і завдань застосовуваної 

системи управлінського обліку. 

Зокрема, облік виконання бюджетів повинен представляти фактичні і 

нормативні бюджетні витрати і результати, розробляти рекомендації щодо їх 

оптимізації. Виходячи із завдань, поставлених вищою управлінською ланкою, 

суб’єкти контролю повинні розрахувати очікуваний результат діяльності за видами 

бізнесу і оцінити реальність його досягнення. Крім того, фахівці з економічного 

аналізу повинні прогнозувати економічну ситуацію підприємства після закінчення 

певного періоду шляхом проведення аналізу виконання бюджетів. Тому можна 

стверджувати, що облік виконання бюджетів забезпечує ефективний управлінський 

контроль результатів господарювання, об’єднуючи контроль майбутніх витрат і 

майбутніх результатів, пов’язаних з відповідальністю, в момент формування 

бюджетів, та контроль в ході виконання бюджету, що дозволяє здійснювати 

коригування в ході одного і того ж економічного процесу. 

Враховуючи визначальне значення бухгалтерської інформації для 

бюджетування, розвиток обліку виконання бюджетів може розвиватися за двома 

напрямами: 

− у вигляді інтегрованого обліку виконання бюджету у складі фінансового або 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку; 

− як самостійний вид обліку, побудований на інформації 
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внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

Виходячи з цього, можливі три форми взаємозв’язку фінансового, 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та обліку виконання бюджетів. 

Перший варіант – автономна система з виділенням обліку виконання бюджетів 

в самостійну підсистему, що використовує дані управлінського обліку. При другому 

варіанті існує відокремлений облік виконання бюджету у складі 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Третій варіант передбачає 

інтегровану систему, в якій об’єднані фінансовий, внутрішньогосподарський 

(управлінський) та облік виконання бюджетів, на основі використання єдиної системи 

рахунків і бухгалтерських проводок, узгодженню показників за допомогою 

контрольних рахунків доходів і витрат. 

Організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку в системі 

бюджетування залежить від змісту бюджетів та послідовності їх формування. 

Найбільш поширена наступна послідовність бюджетування: 

− виділення сегментів діяльності і визначення програми дій;  

− формування комерційного бюджету; 

− складання бюджету виробничих витрат; 

− формування бюджету закупівель; 

− складання бюджету адміністративних витрат; 

− формування бюджету інвестицій; 

− складання прогнозу (бюджету) руху грошових коштів (фінансового 

бюджету); 

− формування прогнозу прибутків і збитків, прогнозного балансу. 

Вибір методичних процедур, які використовуються при формуванні головного 

бюджету, здійснюється з-поміж тих, що використовуються при відображенні 

фактичних операцій, при цьому кінцевий результат обчислень і узагальнень 

фіксується у фінансовій звітності. Однак на методику обліку впливатимуть наступні 

особливості: по-перше, бюджетні суми відображають заплановану діяльність, а не 

минулі події; по-друге, фіксація компонентів бюджетів та їх виконання ведеться, як 

правило, позасистемним методом. 
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Таким чином, організація бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 

повинна здійснюватися з урахуванням економічних взаємозв’язків між структурними 

підрозділами підприємства та відповідних інформаційних потоків. Бухгалтерський 

облік на підприємстві доцільно регламентувати з орієнтацією на систему 

бюджетування, що забезпечується узгодженням принципів облікової політики та 

принципів бюджетування. Врахування даної вимоги сприяло визначенню елементів 

облікової політики підприємства в розрізі організаційної, методичної та технічної 

складових (рис. 2.6).  

Впровадження запропонованої моделі облікової політики в умовах 

бюджетування виробничих витрат на ТОВ “Торговий Дім “Хмельницькхліб” 

забезпечило оптимізацію процесу облікового відображення та контролю виробничих 

витрат на підприємстві, а також реалізацію контрольної функції бухгалтерського 

обліку за рахунок дотримання принципів бюджетування. 

Враховуючи розкриті особливості облікової політики, встановлено, що 

бухгалтерський облік у системі бюджетування виконує функцію зворотного зв’язку. 

Використовуючи зворотний зв’язок, формується інформація, що відображає фактичні 

значення бюджетних показників, на підставі якої можливо своєчасно виявляти 

відхилення між фактичними та бюджетними показниками. Контрольне значення 

бухгалтерської інформації досягається за умови належного забезпечення 

документообороту, комп’ютеризації процесу та підбору кваліфікованого персоналу з 

орієнтацією вимог до формування інформації на потреби управління. В системі 

бюджетування особливі вимоги висуваються до своєчасної обробки інформації, що 

ускладнюється її аналітичністю у зв’язку зі змістом показників бюджетів. 
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Рис. 2.6. Модель облікової політики в умовах бюджетування виробничих витрат підприємств  

хлібопекарської галузі 
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В умовах висококонкурентного середовища підприємствам необхідно 

впроваджувати єдину інтегровану інформаційну систему управління. Одним із 

напрямів підвищення дієвості та результативності інформаційного забезпечення 

сучасного менеджменту є застосування системи бюджетування, яка дозволяє на 

підставі достовірної інформації про діяльність суб’єкта господарювання і стан 

зовнішнього середовища приймати управлінські рішення, спрямовані на підвищення 

ефективності та прибутковості діяльності підприємства. Організація обліку витрат за 

центрами відповідальності передбачає створення належної системи бюджетування, 

використання якої забезпечує можливість здійснення дієвого контролю за рівнем 

витрат і процесу формування собівартості продукції. 

 

 

2.2. Формування інформаційної бази управління підприємством в умовах 

комп’ютеризації бюджетування 

 

Потреба чіткої систематизації інформації, оперативного реагування на зміну 

умов зовнішнього середовища, проведення всебічного аналізу результатів діяльності 

підприємства звітного та попереднього періодів зумовлює необхідність 

комп’ютеризації процесу бюджетування на підприємствах хлібопекарської галузі. 

Аналіз особливостей функціонування підприємств галузі (специфіки процесу 

виробництва, багатономенклатурності продукції тощо) свідчить про актуальність 

проведення комплексної комп’ютеризації бюджетування. Відповідно, підлягають 

дослідженню особливості формування інформаційної бази управління підприємством 

в умовах автоматизації. 

Завдяки комп’ютеризації процесу бюджетування можна оперативно 

прогнозувати розвиток підприємства в короткостроковій та довгостроковій 

перспективі, контролювати виконання запланованих показників, обираючи 

правильну стратегію розвитку, контролювати витрати та здійснювати ефективне 

управління грошовими коштами. 
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Формування комп’ютеризованої системи бюджетування має беззаперечні 

переваги, зокрема в напрямі формування бюджетів різного рівня, спрощення процедур 

накопичення фактичних даних для потреб оцінки рівня виконання бюджетів, аналізу 

бюджетів та відхилень за окремими аналітичними показниками бюджетів. 

Інформаційне забезпечення системи бюджетування в умовах комп’ютеризації 

є комплексною інформаційною модифікацією прикладних рішень стосовно 

організаційних і техніко-методологічних аспектів, які поширюються на всі процеси 

діяльності та структурні підрозділи підприємства для вирішення наступних завдань: 

налагодження інформаційних зв’язків між структурними підрозділами 

підприємства; забезпечення контрольованості ефективної роботи підрозділів 

підприємства; комп’ютеризація технологічних етапів процесу виробництва 

продукції відповідно до специфіки галузі; формування нормативів витрат і 

складання бюджетів у розрізі центрів витрат; забезпечення належного рівня безпеки 

і захисту інформації. Відповідно, причини застосування комп’ютеризованої системи 

бюджетування на підприємстві представлені на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Причини застосування комп’ютеризованої системи бюджетування* 

* складено на основі [54] 

Причини, пов’язані з  

технологічним розвитком 

Наявність великих обсягів операцій, які необхідно обробити в найкоротші 

строки та передати у вигляді якісної інформації для прийняття управлінських 

рішень 
 

Необхідність отримати в узагальненому та спрощеному вигляді даних про 

порівняння витрат і доходів підприємства, «вузькі місця» діяльності  

Необхідність підвищення фінансової стійкості підприємства та 

конкурентоспроможності 

Залежать від вибору виду програмного забезпечення, яке впроваджуватиметься 

Причини, обумовлені інформаційним 

забезпеченням управління  
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Погоджуємося з підходом [54], що впровадження ефективної системи 

бюджетування на підприємстві передбачає проведення комплексу заходів щодо: 

− визначення ролі і місця комп’ютеризованої системи бюджетування у складі 

комп’ютерної інформаційної системи підприємства; 

− ефективне поєднання та інтеграція управлінського обліку та системи 

бюджетування за допомогою автоматизованих програм обробки даних, 

комп’ютерних систем, являє собою також впровадження та розробку певних 

алгоритмів, форм, таблиць, методик обробки інформації, якісних систем 

документообороту на підставі ефективних прикладів; 

− Надання переваги тому чи іншому програмну забезпеченню із врахування 

загальних показників та їх можливостей, а також можливостей адаптації під 

потреби конкретного підприємства, здатність обробляти інформацію на підставі 

заданих алгоритмів. 

 Питанням впровадження інформаційних комп’ютерних технологій та їх 

впливу на систему обліку, аналізу і контролю на підприємстві присвячені праці 

вітчизняних вчених: М.М. Бенька [15], А.Д. Бутка [35], В.П. Завгороднього [74], 

С.В. Івахненкова [83], Є.В. Мниха [159] та ін. Проте питання застосування 

комп’ютерних технологій у системі бюджетування підприємства досліджені 

недостатньо. 

При впроваджені комп’ютеризованої системи бюджетування, залежно від 

рівня комп’ютеризації обробки інформації, можливі два варіанти:  

– впровадження системи бюджетування у випадках коли інформація 

обробляється за відсутності комп’ютерної інформаційної системи;  

– впровадження системи бюджетування в існуючу комп’ютерну інформаційну 

систему підприємства. 

Системи бюджетування в умовах ручної обробки інформації на даний час 

зустрічаються рідко. Разом з тим, за таких умов у відповідних підрозділів не має 

обмежень які накладають технічні можливості системи. 

Впровадження системи бюджетування в існуючу комп’ютерну інформаційну 

систему підприємства з метою забезпечення комплексного вирішення завдань 
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управління необхідно проводити проводити шляхом інтеграції системи на основі 

встановлення системних пріоритетів, що передбачає створення єдиного 

інформаційного середовища. Це забезпечить реєстрацію господарських операцій та 

їх подальшу відповідну інтерпретацію і трансформацію в необхідну інформацію. 

Управлінський персонал підприємств хлібопекарської галузі при прийнятті 

рішення про комп’ютеризацію бюджетування може обрати один з наступних 

варіантів її здійснення: 

– використання в діяльності підприємства програмного забезпечення, 

розробленого професійними підприємствами;  

– використання типових форм бюджетів та їх комп’ютеризація за допомогою 

Microsoft Excel;  

– створення власної автоматизованої системи бюджетування (розробленої на 

підприємстві власними силами або із залученням ІТ-фахівців). 

Вважаємо, що на підприємствах хлібопекарської галузі найбільш ефективним є 

останній варіант комп’ютеризації процесу бюджетування, а саме створення єдиної 

комплексної системи управління підприємством, що включає власну 

комп’ютеризовану підсистему бюджетування. 

Інтеграція управлінського обліку та бюджетування на підприємстві при 

впровадженні автоматичних систем є одним із головних завдань, що є доволі 

складним в реалізації. У дослідженні [54] це можна обґрунтувати тим, що в даному 

випадку вимагається ефективна робота технічних фахівців із розробки систем 

бюджетування із бухгалтерськими службами та відповідальними підрозділами з 

питань управлінського обліку. 

Розглянемо основні етапи організації системи бюджетування для її ефективної 

реалізації в умовах комп’ютеризації (рис. 2.8). 

За результатами втілення перелічених заходів в системі буде можливість 

управляти плановими показниками нарівні з фактичними, можливість 

порівняльного аналізу, верифікація невідповідностей. З’явиться можливість 

реагування та корекції бюджетів, можливість відображення аналітичного балансу.  
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Рис. 2.8. Етапи організаційного забезпечення бюджетування для досягнення 

його ефективності в умовах комп’ютеризації* 

* власна розробка 

 

Серед основних завдань програмних комплексів автоматичних систем 

бюджетування можна виокремити: 

1. Формування базових бюджетів, бюджетів що формують оперативне 

відображення та допоміжних бюджетів. 

2. Контроль та аналіз виконання бюджетів. 

3. Корекція бюджетів до первісного стану [105]. 

Загалом, без впровадження програмного забезпечення фактично можна 

стверджувати, що багатоваріантне планування, яке є важливим елементом у 

бюджетному процесі,  значною мірою буде ускладнене чи неможливе. 

На зарубіжних ринках понад 50 років пропонуються, а на вітчизняному ринку 

почали застосовуватися програмні продукти для комп’ютеризації бюджетування. На 

ринку систем бюджетування в даний час презентовано біля 10-ти програмних 

Визначення цілей бюджетування та розробка фінансової структури підприємства 

Визначення цілей підприємства та видів операцій, здійснюваних ним 

Визначення та розробка бюджетів і відповідних звітних форм, на основі яких 

прийматимуться управлінські рішення 

Забезпечення прив’язки матеріально-відповідальних осіб до бюджетів 

Налагодження передачі фактичних даних (даних управлінського обліку) 

Розробка кореспонденції рахунків, коригування плану рахунків 

Перенесення початкових і кінцевих залишків по рахунках 
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продуктів, які відрізняються функціональними можливостями, а також вартістю та 

масштабом підприємства, на якому їх можна застосувати. Із західних систем 

найбільш відомі [87]: Oracle Financial Analyzer (OFA); Hyperion Pillar; Adaytum e. 

Planning Analyst; EPS Prophix Budgets; Comshare MPS. Із програмних продуктів 

найбільш поширені: «Інталев: Корпоративні фінанси»; «Красный директор»; Врlаn; 

Кис:бюджетирование. Можна відзначити, що програмні продукти, які набирають 

поширення, мають різного роду функціональні можливості та здатність 

використовувати задані алгоритми. 

Аналіз зарубіжних та вітчизняних інформаційних продуктів свідчить, що для 

комп’ютеризації бізнес-процесів управління, в тому числі й бюджетування, у великих 

корпораціях та холдингових компаніях часто використовують програмні продукти, 

що належать до певного класу інтегрованих систем управління (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Основні класи інтегрованих систем управління  

Види інтегрованих систем 

управління 

Змістовна характеристика 

MRP (Manufacturing 

Requirements Planning) 

Передбачає управління лише виробництвом 

MRP II (Manufacturing 

Resource Planning) 

Включає бізнес-планування, планування попиту, реалізації, 

виробництва, потреби у матеріальних ресурсах, виробничих 

потужностях, управління замовленнями клієнтів, оцінку 

виконання тощо 

ERP 

(EnterpriseResourcePlanning) 

Передбачає управління усіма різновидами ресурсів 

підприємства, включаючи моделювання, різноманітні 

аналітичні інструменти, оптимізацію прийняття управлінських 

рішень (цей стандарт трансформував систему MRP II та 

поповнився такими функціональними модулями, як 

прогнозування попиту, управління проектами, витратами, 

складами, опрацюванням технологічної інформації тощо) 

ERP II (Enterprise Resource 

and Relationship Planning) 

Створює можливості для управління (на противагу попереднім 

системам) зовнішніми відносинами підприємства із 

постачальниками, замовниками, партнерами тощо 

S-MES (Standardised 

Manufacturing Executions 

System) 

Забезпечує контроль стану і розподілу ресурсів, 

диспетчеризацію виробничих процесів, збір і обробку даних, 

управління виробничими процесами, планування і супровід 

виробництва, управління якістю продукції, аналіз 

продуктивності, складання графіків робіт, формування системи 

документообороту, управління персоналом, управління 

виробничими засобами тощо 

* власна розробка 
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Об’єднані управлінські системи матимуть змогу підвищити якісний рівень 

виробничих процесів, оптимізувати виробничі процеси, підвищити якість продукції 

та ефективність документообороту. Однак системи таких класів є надзвичайно 

дорогими, характеризуються низьким рівнем адаптивності, тривалістю 

впровадження, налагодження та тестування, складністю навчання користувачів [157]. 

В умовах висококонкурентного середовища підприємствам хлібопекарської 

галузі необхідно впроваджувати єдину інтегровану інформаційну систему управління 

класу ERP (Enterprise Resource Planning). Така система підтримує багатоаспектний 

аналіз даних, управління корпоративними базами даних, характеризується 

модульною структурою (виокремлення різних функціональних блоків у розрізі 

бізнес-процесів), використанням єдиних довідників та аналітичного інструментарію. 

Консолідація інформації для потреб управління та взаємодія всіх програмних модулів 

здійснюється за рахунок сумісності нормативного, технічного та програмного 

забезпечення. 

Ефективність процесу комп’ютеризації процесу бюджетування залежить від 

правильного вибору програмного продукту та визначення чітких критеріїв його 

вибору. За результатами дослідження специфіки функціонування підприємств 

хлібопекарської галузі (збереження на ринку великої кількості конкуруючих між 

собою підприємств; ліквідація та перепрофілювання великих та середніх підприємств 

з метою залучення іноземних інвестицій та розвитку малого бізнесу; формування 

вертикально інтегрованих комплексів, що об’єднують весь виробничий цикл – від 

вирощування зерна до продажу готової продукції; створення горизонтально 

інтегрованих об’єднань за рахунок укрупнення виробництва хлібобулочних виробів) 

систематизовані наступні критерії, які слід врахувати перед початком автоматизації 

процесу бюджетування для здійснення вибору програми, за допомогою якої даний 

процес буде реалізований в подальшому (рис. 2.9).  

Програмне забезпечення комп’ютеризації бюджетування повинно дозволяти 

імпортувати фактичні дані з облікових систем, формувати можливості відстежувати 

ліміти за статтями, нормативи та ключові показники виконання бюджетів.   
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Критерії вибору програмного забезпечення для комп’ютеризації 

процесу бюджетування 

Інтеграція з інформаційною системою підприємства, уникнення 

дублювання інформації 

Можливість формування бюджетів різних видів, реалізація концепції 

гнучкого бюджету 

Побудова агрегованих та деталізованих звітів про стан виконання 

бюджетів 

Довільний вибір інтервалу планування та прогнозування 

Можливість реалізації прийнятого на підприємстві регламенту 

складання та затвердження бюджетів 

Ціна та витрати на придбання програмного забезпечення  

Функціональність програмного забезпечення 

Вартісні та трудові витрати на впровадження 

Можливість налаштування програмного забезпечення користувачем 

Період впровадження повинен відповідати вимогам підприємства 

Розрахунок прогнозних фінансових та не фінансових показників 

Можливість здійснення контролю та аналізу виконання бюджетів  

Період впровадження та відповідність масштабу підприємства  

Масштаб застосування (для великих, середніх чи малих підприємств) 

 

Рис. 2.9. Критерії вибору програмного забезпечення для комп’ютеризації 

бюджетування 

* власна розробка 

 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних програмних продуктів з комп’ютеризації 

процесу бюджетування свідчить, що багато з них є схожими за функціональними 

якостями, однак суттєво відрізняються за ступенем масштабності, рівнем захисту 

інформації, вартістю впровадження. Характеристика основних програм, призначених 

для комп’ютеризації процесу бюджетування, їх переваги та недоліки наведені в табл. 

2.2. 
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Таблиця 2.2 

Характеристика, переваги та недоліки використання програмних продуктів 

для комп’ютеризації бюджетування 

Назва програми Характеристика Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

Plan Designer Гнучкий, прийнятний для 

масштабних підприємств, 

має зручні засоби 

графічного відображення 

бюджетної моделі та 

взаємозв’язків між 

бюджетами 

Доступність 

налаштування 

інтерфейсу, форм 

бюджетів, необхідних 

рівнів аналітики, 

мультиваріантність 

погодження бюджетів 

Висока вартість, 

реалізація всіх 

можливостей системи 

вимагає багато часу 

ВPlan Програма для ефективного 

вирішення завдань 

бюджетування шляхом 

моделювання системи 

бюджетів у вигляді 

сукупності пов’язаних 

таблиць. Найкраще 

використовувати на малих 

та середніх підприємствах 

Легкість налаштування, 

своєчасний аналіз 

відхилень, що дозволяє 

коригувати процес 

виконання бюджету і 

досягнення цільових 

показників 

Відсутність інтеграції 

з іншими обліковими 

системами 

Інталєв: 

Корпоративні 

фінанси 

Призначена для 

автоматизації 

управлінського обліку, 

бюджетування, контролю 

та аналізу всіх напрямів 

господарської діяльності 

підприємства. Орієнтована 

на великі торгові та 

виробничі підприємства, 

холдинги 

Інтегрується з 

програмою “1 С: 

Підприємство 8.2”, 

можливість побудови 

будь-якої бюджетної 

моделі, формування та 

налаштування звітів за 

різними аналітичними 

напрямами 

Перезавантаженість 

інтерфейсу програми 

Красный 

директор 

Програма для 

бюджетування з 

мінімальним набором 

функцій  

Містить якісні 

показники реалізації 

платіжного календаря, 

простота інтерфейсу, 

має можливість 

створення декількох 

сценаріїв розвитку 

підприємства і 

подальшого план-факт-

аналізу 

Відсутність 

можливості 

формування та 

налагодження 

(нестандартних) 

звітів 

PROPHIX Багатогалузевий 

програмний продукт, 

призначений для складання 

бюджетів, управлінської та 

фінансової консолідованої 

звітності, проведення 

фінансового аналізу 

Простий та зручний 

інтерфейс, можливість 

формування різни видів 

бюджетів, зручний 

пошук інформації 

Обмежена 

можливість побудови 

власних моделей 

бюджетування 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 

Быстрый старт. 

Бюджетирование 

Програма призначена для 

виробничих, торгівельних 

та проектно-орієнтованих 

підприємств. Має 

мінімально необхідний 

набір функцій та 

вбудованих звітів 

Гнучкість налашування 

бюджетів, можливість 

розрахунку планових 

показників, зручність 

роботи в програмі 

Потребує серйозного 

доопрацювання з 

урахуванням потреб 

підприємства 

1С:  

Консолідація 8 

Дозволяє посилити 

фінансовий контроль в 

рамках холдингу або 

багатогалузевого 

підприємства 

Дозволяє оперативно 

отримувати достовірну 

корпоративну звітність, 

знизити витрати на її 

підготовку; раціонально 

нормувати ресурси і 

лімітувати витрати; 

швидко включати нові 

активи в бюджетний 

процес 

Програма призначена 

для управління, 

бюджетування та 

формування 

фінансової звітності 

холдингових 

структур, що 

складаються з 

декількох юридичних 

осіб 

Галактика Програма для автоматичної 

побудови консолідованих 

бюджетів, автоматизації 

процедур узгодження 

бюджетів, формування і 

аналізу різних варіантів 

бюджетів 

Гнучке налаштування 

аналітичних ознак 

статей та їх візуального 

представлення в 

типових формах 

бюджетів; 

налаштування форм 

бюджетів для кожного 

підрозділу; формування 

фактичних показників 

бюджету в 

автоматичному режимі 

на основі оперативних і 

бухгалтерських даних 

Надлишковий 

аналітичний 

інструментарій, 

висока вартість 

придбання 

Oracle Financial 

Analyzer (OFA) 

Багатофункціональний 

інструмент моделювання 

бюджетів 

Дозволяє застосовувати 

формули будь-якого 

ступеня складності, 

проводити 

багатовимірний аналіз 

даних в будь-якому 

розрізі 

Інтерфейс не 

достатньо наочний, 

тому вимагає 

складного і 

витратного 

налаштування. 

Система доступна в 

англійському варіанті 

* власна розробка 

 

Комп’ютеризацію бюджетування слід здійснювати з використанням 

інтегрованих програм (рис. 2.10). Спектр інтегрованих програмних продуктів, їх 

функціональних можливостей і вартісних характеристик може задовольнити потреби 

підприємства, що розрізняються як за масштабами, так і видами діяльності. Для 
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здійснення вибору правильного рішення з безлічі альтернатив необхідно попередньо 

визначитися, як буде організовано процес бюджетування на підприємстві. 

 

Рис. 2.10. Інтегровані програми, які використовуються в процесі 

комп’ютеризації бюджетування* 

* власна розробка 

 

Таким чином, складання бюджету виконується за допомогою електронних 

таблиць, в які заносяться дані по кожному підрозділу підприємства. Для цього 

використовується комп’ютерна технологія OLAP – це оперативна аналітична обробка 

інформації, що включає складання і динамічну публікацію звітів і документів. 

Використання OLAP-технології дає позитивний результат тільки у випадку 

застосування сучасних комп’ютерних баз даних. 

Аналіз переваг і недоліків застосування програмних продуктів для 

комп’ютеризації бюджетування дозволяє зробити висновок, що для підприємств 

Розмір підприємства 

Планування 

 

Облік 

Аналіз і 

контроль 

Планування 

 

Облік 

Аналіз і 

контроль 

Продаж Закупівля Обслуговування 

клієнтів 

Виробництво 

– АРМ –автоматизовані робочі місця 

– BPM (Business Performance Management) – інформаційна система, 

призначена для автоматизації процесів управлінського планування і 

контролю 

 

– ERP (enterprisere source planning) – інформаційна система бюджетного 

управління ресурсами підприємства, ведеться бухгалтерський облік, 

здійснюються функції виробничого планування і планування закупок 

– OLAP –засіб аналітичної обробки даних в реальному режимі часу 
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хлібопекарської галузі доцільно використовувати програму “Інталєв: Корпоративні 

фінанси”.  

Дослідники Н.В. Гордополова та В.Ю. Гордополов зазначають, що вибір саме 

цього програмного продукту пояснюється наступними причинами: 

– програма є додатком до типових конфігурацій для “1С: Підприємства”, 

“Комплексна”, “Торгівля і склад”, “Бухгалтерія”, що дозволяє без додаткових витрат 

провести інтеграцію існуючих на підприємстві інформаційних систем; 

– програма розроблена з урахуванням можливості об’єднання з різними 

нетиповими конфігураціями; 

– програма має відносно недорогу вартість порівняно з програмами даного 

типу; 

– програма може використовуватися як готовий модуль при створенні 

нетипових конфігурацій, в проектах комп’ютеризації будь-якого рівня складності з 

використанням “1С: Підприємства 7.7”; 

– програма дозволяє експортувати дані у вищопорядкові управлінські системи, 

що забезпечують управління ефективністю бізнесу (Инталев: Навигатор); 

– програма може забезпечувати управління документами та бізнес-процесами 

завдяки інтеграції комплексами управління документами (Enterprise Content 

Management) та бізнес-процессами (Business Process & Workflow Management) [54, 

c. 52]. 

Таким чином, ключовими перевагами використання програми “Інталєв: 

Корпоративні фінанси” підприємствами хлібопекарської галузі є: орієнтація на 

застосування великими та середніми підприємствами різних форм власності; 

можливість бюджетування за центрами відповідальності; наявність спеціалізованих 

моделей бюджетування; інтеграція з обліковою системою підприємства (“1С: 

Підприємство 8.2”); підтримка ведення бухгалтерського обліку за національними 

стандартами, МСФЗ в натуральному та вартісному вимірнику; консолідація даних та 

звітності з різних джерел. 

Програма “Інталєв: Корпоративні фінанси” впроваджується як окремий модуль 

в “1С: Підприємство 8.2” (ведеться бухгалтерський та управлінський облік), що 
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дозволяє планувати доходи та витрати підприємства, здійснювати контроль та аналіз 

виконання бюджетів. Така інтеграція дозволяє реалізувати принцип однократного 

введення даних в інформаційну систему підприємства. Основні функціональні 

можливості програми “Інталєв: Корпоративні фінанси” представлені в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Функціональні можливості програми “Інталєв: Корпоративні фінанси”* 

№ 

з/п 

Функції, що 

підлягають 

комп’ютеризації  

Характеристика 

1 Бюджетування Розробка всіх бюджетів підприємства, в т.ч. бюджету руху грошових 

коштів, бюджету доходів і витрат тощо. 

Гнучке налаштування власної моделі бюджетування, включаючи зміст 

та форми бюджетів, механізм розробки та консолідації даних. 

Різні способи планування (бюджетування): індексний, статистичний 

методи, агреговане планування. 

Можливість автоматичного складання оптимальних бюджетів за 

встановленими критеріями. 

Спеціальна підтримка складання виробничих планів: бюджет випуску 

готової продукції, бюджет виробничих витрат, бюджет придбання 

сировини і матеріалів тощо. 

Ведення платіжного календаря і механізм оперативного контролю 

виконання бюджетів. 

Інтеграція з фактичними даними для цілей планування та аналізу. 

Передбачені наступні варіанти бюджетування: “зверху-вниз”; “знизу-

верх”; “автоматичний”; “комбінований” 

2 Управлінський 

облік 

Формування управлінської звітності. 

Гнучкий і швидкий зв’язок з первинними документами і 

бухгалтерськими проводками для формування управлінської звітності за 

всіма розділами обліку і планування. 

Підтримка різних планів рахунків і облікових політик. Можливість 

ведення управлінського обліку за національними стандартами, МСФЗ 

або визначеними користувачем. 

Підтримка єдиного формату планування і управлінського обліку з усіх 

розділів обліку 

3 Фінансовий 

аналіз 

Фінансовий аналіз планових і фактичних даних. Побудова 

індивідуальних ключових показників. 

Побудова системи показників фінансового аналізу з можливістю зміни 

запропонованої схеми показників. 

Факторний і індексний аналіз даних, застосування статистичних методів 

аналізу даних. Аналіз беззбитковості; 

Використання останніх розробок в галузі OLAP-аналізу 

* власна розробка 

 

Наведені характеристики програми “Інталєв: Корпоративні фінанси” свідчать, що 

її використання на підприємствах хлібопекарської галузі дозволяє сформувати єдиний 

інформаційний базис для здійснення бюджетування на основі даних управлінського 
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обліку та фінансового аналізу, що оптимізує процес розробки та погодження бюджетів. 

Наявність в програмі багатоваріантних форм звітності для здійснення контролю та 

аналізу відхилень дозволяє з однієї форми звітності отримати необхідну звітність в 

табличній та графічній формах, а також здійснити деталізацію даних до рівня первинних 

документів. 

Процес впровадження комп’ютеризованої системи бюджетування на 

підприємствах хлібопекарської галузі з використанням програми “Інталєв: 

Корпоративні фінанси” передбачає відповідну послідовність дій (рис. 2.11). 

 

Вибір програми “Інталєв: Корпоративні фінанси” за визначеними управлінським 

персоналом критеріями та показниками 

Придбання програми “Інталєв: Корпоративні фінанси” у компанії – розробника 

Налаштування моделі бюджетування підприємства з використанням програми “Інталєв: 

Корпоративні фінанси” та з урахуванням розроблених регламентів бюджетного процесу 

Візуальне проектування документів, проформ бюджетів, процедур бюджетування з 

урахуванням вимог управлінського персоналу 

Налаштування порядку формування звітності та здійснення контролю за результатами 

виконання бюджетів 

Отримання інформації про відхилення та організація аналізу показників виконання 

бюджетів та ефективності діяльності підприємства 

Перевірка відповідності результатів впровадження автоматизованої системи 

бюджетування визначеним цілям 

Внесення коригувань та доопрацювання програми з урахуванням виявлених недоліків та 

відхилень від попередньо встановлених завдань 

Визначення показників та оцінка ефекту від впровадження автоматизованої системи 

бюджетування на підприємстві 

 

Рис. 2.11. Процес комп’ютеризації бюджетування на підприємствах 

хлібопекарської галузі з використанням програми “Інталєв: Корпоративні 

фінанси” 

* власна розробка 
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На першому етапі здійснюється вибір і придбання програми “Інталєв: 

Корпоративні фінанси” у компанії розробника. Вибір зазначеної програми повинен 

здійснюватися управлінським персоналом відповідно до встановлених критеріїв з 

урахуванням специфіки діяльності підприємства. 

На другому етапі відбувається безпосереднє впровадження комп’ютеризованої 

системи бюджетування. Комп’ютеризація системи бюджетування повинна 

відбуватися з урахуванням аналізу фінансової структури підприємства у вигляді 

взаємопов’язаних бюджетів. 

Комп’ютеризація системи бюджетування повинна здійснюватися на основі 

розроблених на підприємстві бюджетних регламентів, зокрема: 

1. Концепція бюджетування – документ, в якому описані правила 

функціонування системи бюджетування підприємства. 

2. Положення про фінансову структуру підприємства – документ, що описує 

основні напрями діяльності, основні види витрат, структуру центрів відповідальності, 

їх структурний склад (найменування, структурні підрозділи, основні статті доходів, 

надходження грошових коштів, основні статті витрат), сферу повноважень і 

відповідальності керівників центрів відповідальності. 

3. Положення про бюджетування (методика бюджетування, бюджетні форми і 

план-фактний аналіз) – документ, що містить опис методики бюджетування, шаблони 

бюджетів, порядок проведення план-фактного аналізу тощо. 

4. Бюджетний регламент – опис маршрутів розробки, узгодження, коригування, 

аналізу і затвердження бюджетів у вигляді схем бізнес-процесів. 

На основі зазначених бюджетних регламентів здійснюється налаштування 

моделі бюджетування в програмі. Саме на даному етапі комп’ютеризації 

забезпечується взаємозв’язок системи бюджетів із програмним забезпеченням 

підприємства. 

Другий етап впровадження комп’ютеризованої системи бюджетування є 

найдовшим за тривалістю та найскладнішим, оскільки крім побудови моделі 

бюджетування на даному етапі також здійснюється візуальне проектування 

документів, проформ бюджетів (універсальних форм бюджетів, адаптованих під 
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потреби підприємства). Також на даному етапі здійснюється налаштування 

багатоманітності форм звітності за результатами виконання бюджетів, порядку 

здійснення контролю. Можливість здійснення фінансового аналізу в програмі 

“Інталєв: Корпоративні фінанси” передбачає визначення показників для аналізу рівня 

виконання бюджетів, встановлення причин виникнення відхилень і пошук 

невикористаних резервів. 

На заключному етапі здійснюється оцінка впровадження комп’ютеризованої 

системи бюджетування. На даному етапі відбується тестування комп’ютеризованої 

системи бюджетування, навчання користувачів в частині користування програмою, 

здійснюється оцінка ефективності впровадження бюджетування. У випадку 

виявлення відхилень від заданих параметрів при впровадженні програми “Інталєв: 

Корпоративні фінанси” вносяться коригування та здійснюється доопрацювання з 

урахуванням виявлених недоліків. 

Проект з комп’ютеризації бюджетування можна вважати успішним, якщо 

досягаються поставлені стратегічні цілі; система планування дозволяє усунути 

відхилення та недоліки діяльності або передбачити можливі проблеми для прийняття 

заздалегідь правильного управлінського рішення; відхилення фактичних результатів 

від планових незначні (бюджети виконуються); підвищується загальна керованість 

бізнесом.  

При впровадженні комп’ютеризованої системи бюджетування слід враховувати 

приховані ефекти, які не підлягають формалізованій оцінці у вартісному вираженні. 

Наприклад, до таких ефектів належить виникнення розширених можливостей для 

аналітичної діяльності менеджерів, що дозволяє оперативно отримувати необхідну 

інформацію в зручному для аналізу вигляді. В результаті такої діяльності виникають 

різні тактичні та стратегічні ідеї, втілення яких може вивести підприємство на 

принципово новий якісний рівень розвитку. Основним ефектом від комп’ютеризації 

бюджетування є підвищення якості управління, що сприяє мінімізації витрат та 

підвищенню доходів. 

Отже, впровадження комп’ютеризованої системи бюджетування на 

підприємствах хлібопекарської галузі сприяє підвищенню ефективності виробничих 
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процесів і забезпечує гнучкість функціонування фінансової системи підприємств, а 

також подальший розвиток та удосконалення системи бюджетування. Необхідність 

комп’ютеризації внутрішньогосподарського (управлінського) обліку обумовлена 

вимогами системи управління щодо чіткості в систематизації інформації, 

оперативному реагуванні на зміну умов зовнішнього середовища, проведенні 

всебічного аналізу результатів діяльності підприємства у звітному та попередньому 

періодах. Для підприємств хлібопекарської галузі найбільш ефективним вважається 

створення єдиної комплексної системи управління підприємством, що включає 

автоматизовану підсистему бюджетування та внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку. 

З метою підвищення ефективності та оперативності надання інформації з 

урахуванням запитів системи управління систематизовано основні критерії вибору 

програм для комп’ютеризації бюджетування (функціональність програмного 

забезпечення; вартісні та трудові витрати на впровадження; період упровадження; 

відповідність масштабу підприємства). Обґрунтовано доцільність використання 

автоматизованого програмного комплексу, адаптованого до специфіки діяльності 

підприємств хлібопекарської галузі, що оптимізує розробку та погодження бюджетів 

на основі підвищення оперативності аналітичного обліку доходів і витрат.  

 

 

2.3. Особливості організації обліку та звітності за центрами 

відповідальності в системі бюджетування витрат підприємств 

 

Потреба забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємств 

хлібопекарської галузі в умовах низької платоспроможності споживачів продукції 

зумовлює актуальність пошуку шляхів підвищення фінансових результатів на основі 

зниження витрат виробництва.  

Удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку витрат 

виробництва, надання оперативної та достовірної інформації для потреб управління 

ними є можливим при децентралізації управління на підприємствах хлібопекарської 
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галузі. Сутність децентралізації управління полягає у делегуванні повноважень від 

вищого на нижчі рівні управління для вирішення питань різного характеру та типу, 

що належать до компетенції керівного органу або керівника. 

Відповідно, підлягають дослідженню елементи організації обліку та підготовки 

звітності в умовах децентралізації для ефективності системи бюджетування витрат 

підприємства. 

Перевагами використання децентралізованої системи управління є прийняття 

рішень менеджерами, які найкраще розуміються на сутності проблеми; оперативне 

прийняття управлінських рішень на різних рівнях управління; зосередження вищого 

управлінського персоналу на вирішенні стратегічних проблем діяльності 

підприємства. 

Централізована система управління передбачає обов’язкову узгодженість 

управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії управління. Серед переваг централізації 

управління слід виділити чіткий контроль та координацію функцій управління й 

діяльності менеджерів; зниження кількості прийняття помилкових рішень. 

Децентралізована система управління витратами підприємства є значно 

ефективнішою порівняно з централізованою. Децентралізація управління дозволяє 

впливати на витрати під час відповідних етапів їх формування. Здебільшого, це є 

наслідком пришвидшення процесу формування аналітичної звітності та аналітичної 

інформації. За централізованої системі управління - таке планування витрат є 

недосяжною метою. Процес децентралізації управління та обліку витрат потребує 

якісної зміни структури служби управління та обліку. Це, в свою чергу, потребує 

налагодження нових інформаційних зв’язків між бухгалтерськими та 

адміністративними службами центрального управління і центрів відповідальності. 

Значних змін зазнає документування, поточний та підсумковий облік [243]. 

Визначення найбільш оптимальної структури рентабельних видів продукції 

підприємств хлібопекарської галузі зумовлює потребу підвищення повноти та 

достовірності інформації про виробничі витрати, яка надається окремими 

структурними підрозділами. В даному випадку слід застосовувати концепцію повної 

собівартості за принципом віднесення на готову продукцію витрат, ідентифікованих 
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за місцем їх виникнення. Реалізація зазначеної концепції можлива при організації 

системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку за центрами 

відповідальності. 

Впровадження системи бюджетування та досягнення її дієвості передбачає 

організацію бухгалтерського обліку за центрами відповідальності. Враховуючи, що 

облік за центрами відповідальності – це система обліку, що забезпечує контроль і 

оцінку діяльності кожного центру відповідальності [253, с. 406], його організація 

дозволить контролювати діяльність центрів відповідальності та підприємства в 

цілому; оперативно приймати управлінські рішення та перевіряти їх правильність, 

доцільність, ефективність; визначити права, обов’язки та відповідальність кожного 

структурного підрозділу; досягти узгодженості між діяльністю окремих підрозділів і 

видами діяльності для досягнення мети створення підприємства в цілому. 

На сьогоднішній день на підприємствах хлібопекарської галузі облік витрат 

ведеться за видами продукції. Вважаємо, що доцільніше вести облік за центрами 

витрат та центрами відповідальності, оскільки така організація дозволить налагодити 

чітку систему проведення аналізу ефективності здійснення витрат та їх вплив на 

собівартість виготовленої продукції підприємствами хлібопекарної галузі. Крім того, 

подібне налагодження обліку забезпечить також оцінку діяльності кожного центру, 

що дозволить своєчасно виявляти перевитрати зі встановленням винних осіб та 

знаходити шляхи економії, що позитивно вплине на діяльність підприємства [56]. 

Облік за центрами відповідальності у своїх працях розглядали багато вчених: 

Р.А. Алборов, М.А. Бахрушина, Ф.Ф. Бутинець, К. Друрі, В.Б. Івашкевич, 

Р.С. Каплан, В.Є. Керимов, Л.В. Нападовська, В.О. Ніколаєв, В.В. Сопко, В.Ф. Палій, 

А. Хіггінс, які науково обґрунтували та дали визначення поняття «центр 

відповідальності», обгрунтували переваги та недоліки ведення бухгалтерського 

обліку витрат за центрами відповідальності з метою покращення системи управління 

підприємством. Зазначені автори розглядали теоретичні та практичні аспекти обліку 

за центрами відповідальності, однак теоретично не вирішеним і практично не 

апробованим залишається питання організації та впровадження обліку за центрами 
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відповідальності на великих підприємствах хлібопекарської галузі, які з розвитком 

ринкової економіки набувають розповсюдження в Україні та світі. 

Значний внесок у вирішення питань, пов’язаних з організацією обліку витрат за 

центрами відповідальності, зробили відомі українські і російські вчені-економісти: 

П.Й. Атамас, А.А. Жамойда, В.Б. Івашкевич, Й.В. Канак, В.О. Ластовецький, 

С. Левицька, Ю.А. Мішин, В.З. Папінко, С.М. Петренко, Н.І. Попова, Л.О. Сухарева, 

К.А. Ягмур та ін. 

В економічній літературі можна виділити різні погляди на вирішення даного 

питання. Більшість науковців, А.Д. Амігуд [6, с. 12], П.Й. Атамас [10, с. 340], 

А.А. Жамойда [72, с. 96], В.Б. Івашкевич [81, с. 163], Й.В. Канак [88, с. 43], 

В.О. Ластовецький [132], С. Левицька [133, с. 28], Ю.А. Мішин [156, с. 62], 

В.З. Папінко [171, с. 400], С.М. Петренко [175], Н.І. Попова [180, с. 33], Л.О. Сухарева 

[208, с. 63-64], К.А. Ягмур [254, с. 332] розглядають «центр відповідальності» як 

структурний підрозділ або елемент підприємства, що містить центри витрат та місця 

їх виникнення. За принципом ієрархічності центру відповідальності відводиться 

найголовніше місце – вершина пірамідальної структури.  

Ідея обліку витрат за центрами відповідальності в процесі еволюції 

сформувалася на необхідності здійснення самоконтролю [47, с. 289]. Вперше 

концепцію центрів відповідальності розроблено американським вченим Дж. 

Хіггінсом у 1952 р. Її поява пов’язана з потребою посилення контролю за 

використанням ресурсів [9, с. 340]. На сьогоднішній день в економічній літературі 

відсутнє однозначне трактування терміну «центр відповідальності», що 

підтверджується аналізом літературних джерел (додаток К). 

Вчені С.Ф. Голов і Є.П. Яковлєв підкреслюють, що центр відповідальності – це 

сфера або сегмент діяльності, в межах якої встановлена персональна відповідальність 

менеджера [255, с. 53].  

Контрольні функції реалізуються за умови ефективності застосування правила 

контролю «знизу-вверх» і «зверху-вниз». Такої ж думки дотримуються 

С.М. Петренко, Л.О. Сухарева, К.А. Ягмур. Наприклад, С.М. Петренко і 

Л.О. Сухарєва зазначають: «менеджери центрів відповідальності здійснюють 
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контроль за функціонуванням підзвітних їм центрів з однієї сторони, а з іншої 

сторони, їх діяльність контролюється вищим керівництвом» [175, с. 66].  

Узагальнення визначень поняття “центр відповідальності” в літературних 

джерелах дає змогу уточнити його трактування та здійснити групування поглядів 

вчених у цьому контексті в розрізі 5 груп (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Групування підходів до визначення змісту поняття «центр відповідальності» 

№ 

з/п 

Назва групи Результати аналізу 

1 

 

 

 

1.1 

Центр відповідальності – це 

структурний підрозділ 

підприємства, керівник якого 

відповідає: 

- за фінансові показники 

підрозділу 

Можна віднести перших два визначення, запропонованих 

М. Вахрушиною та Л. Нападовською. Друге визначення 

сюди віднесено умовно, адже під словом «витрати» 

мається на увазі витрачання матеріальних ресурсів, тобто 

нефінансові показники 

1.2 

 

- за показники підрозділу Входять визначення поняття центру відповідальності, 

запропоновані К. Друрі та Р. Хенсеном. Вчені вважають, 

що керівник (менеджер) підприємства відповідає за всі 

показники: фінансові та нефінансові 

2 

 

Центр відповідальності – це 

сфера (сегмент) діяльності, 

керівник якого відповідає за всі 

показники даної сфери 

Другу групу складають визначення Ф. Бутинця та 

С. Голова. Кожен з них розглядає центр відповідальності 

як сферу (сегмент) діяльності підприємства 

3 Центр відповідальності – це 

підрозділ підприємства, 

наділений високим рівнем 

самостійності 

До третьої групи ватро віднести визначення, наведене О. 

Карпенко та Ч. Хорнгреном. Тобто вчені не виділяють 

менеджера даного підрозділу і його відповідальність за 

показники, що свідчить про високий рівень самостійності 

такого підрозділу 

4 Центр відповідальності – це 

групування витрат, що об’єднує 

місця виникнення витрат з 

відповідальністю їх керівників 

Визначення, зроблене Т. Карповою, не можна віднести до 

жодної з вищенаведених груп. У ньому виражається 

оригінальна концепція, що центр відповідальності – це 

групування витрат, яке дозволяє сумістити місце 

виникнення витрат з відповідальністю керівника 

5 Центр відповідальності – це 

спеціальний центр 

В п’яту групу віднесено А. Апчерча, П. Атамаса, 

М. Чумаченко. Вони вважають, що центр відповідальності 

– це спеціальний центр. Проте А. Апчерч і П. Атамас 

наголошують на відповідальності менеджера, а М. 

Чумаченко – ні 
 

Зважаючи на існуючі наукові доробки центром фінансової відповідальності  є 

структура підприємства де керівник є ключовою відповідальною особою за 

впровадження показників бюджету в процесі господарювання зважаючи на прийняті 
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рішення та обсяг його оперативних та стратегічних функцій і можливостей впливати 

на роботу підприємства з метою досягнення поставлених цілей.   

Функціональне призначення центрів відповідальності М.С. Пушкар і 

Ю.С. Цаль-Цалко розкривають в напрямі управління собівартістю продукції, а 

центрів витрат – з її калькулюванням [181; 238, с. 255-256].  

Особливості діяльності та відповідальності менеджерів зумовлюють 

виокремлення чотирьох типів центрів відповідальності: центри витрат, центри 

доходів, центри прибутку та центри інвестицій. Узагальнений перелік центрів 

відповідальності наведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Центри відповідальності суб’єктів господарювання* 

Міжнародна 

практика 

Вітчизняна практика управлінського обліку 

підприємства 

різних форм 

власності 

бюджетні 

установи 

суб’єкти органів державного сектору – 

виконавці бюджетних програм 

Центр 

витрат 

Центр витрат Центр видатків Центр затрат 

Центр 

доходу  

Центр виручки Центр доходу Центр прибутку 

Центр 

прибутку 

Центр 

прибутку 

Центр результатів 

виконання 

кошторису за 

загальним та 

спеціальним 

фондами 

Центр виконання кошторису бюджетної 

програми 

Центр 

інвестицій 

Центр 

інвестицій 

Центр асигнувань 

(для загального 

фонду), центр 

фінансування (для 

спеціального 

фонду) 

Центр цільового бюджетного фінансування 

* власна розробка 

 

Вчений С.А. Стуков відмічає важливість для підприємства раціонального 

поділу центрів відповідальності, що містять цехи, бригади, дільниці, підкреслюючи, 

що поняття «центр відповідальності» і «центр витрат» є однаковими за змістом, але 

мають незначні відмінності [206, с. 38], зокрема: 

1. Центр відповідальності (Responsibility Center) – підрозділ суб’єкта 

господарювання, керівництво якого наділене певними ресурсами та повноваженнями, 
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достатніми для виконання встановлених планових завдань, і несе відповідальність за 

діяльність підрозділу та виконання планових завдань. Прийнято виділяти різні види 

центрів відповідальності: 

- центр відповідальності доходів (Revenue Center) – центр відповідальності, 

керівництво якого контролюється за показниками доходів [152]. Дані центри надають 

інформацію про рентабельні вироби або товари, а результати діяльності таких центрів 

оцінюють переважно за обсягом та структурою продажу у натуральному та 

вартісному вимірниках [182, с. 200]; 

- центр відповідальності витрат (Cost Center) – центр відповідальності, для 

якого ключовими індикаторами є витрати. Керівництво центру працює за 

затвердженою з тим або іншим ступенем деталізації кошторисом витрат, за виконання 

якого несе відповідальність. Такими центрами с виробничі цехи, що не випускають 

кінцевої або завершеної продукції та напівфабрикатів, відділи заводоуправління, 

соціальні служби тощо [182, с. 200]. Основними документами центру витрат є: 

затверджений керівником підприємства кошторис діяльності, форми внутрішньої 

звітності, документи первинного обліку операцій, положення про діяльність центру, 

штатний розклад із вказаними функціональними обов'язками, графік документообігу 

тощо [133, с. 36]; 

2. Центр відповідальності інвестиційно-розвиваючий (Investment Center) – 

центр відповідальності, керівництво якого наділене повноваженнями здійснювати 

інвестиції, якщо очікувана норма прибутку не нижче встановленої межі. Основний 

критерій, за яким контролюється керівництво даного підрозділу, – прибуток і (або) 

рентабельність продажу. Центром інвестицій зазвичай є підприємство загалом, а 

також дочірні підприємства та філії, керівники яких мають широкі повноваження [47, 

с. 409]. 

3. Центр відповідальності прибутку (Profit Center) – центр відповідальності, для 

якого в якості основного критерію ефективності діяльності використовується 

прибуток або рентабельність продажів. Такими підрозділами можуть бути окремі 

підприємства у складі об'єднання, філії, дочірні підприємства, торгові 

представництва, крамниці, фірми тощо. Процес визначення прибутковості 
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конкретного підрозділу підприємства полягає в порівнянні прибутку,  

який приніс цей відділ або підрозділ, з витратами, пов'язаними з його 

функціонуванням [192, c. 337]. 

Водночас, центром відповідальності є структурний підрозділ підприємства, що 

містить центр витрат (бригади, дільниці, служби) як один з його різновидів (центр 

доходу, центр прибутку, центр інвестицій). Більш дискусійним є питання визначення 

«центру витрат» і «місця виникнення витрат». Такі науковці, як А.Д. Амігуд [6, с. 12], 

П.Й. Атамас [10], С.Ф. Голов [47], А.А. Жамойда [72], Й.В. Канак [88], В.О. 

Ластовецький [132], В.З. Папінко [171], С.А. Стуков [206], І.Д. Фаріон [211, с. 44], 

Н.В. Фірсова [227], Ю.П. Яковлєв [255] не приділяють увагу поняттю «місце 

виникнення витрат». 

В результаті проведеного теоретичного аналізу встановлено, що майже всі 

вчені-економісти дотримуються однієї думки щодо неправомірності ототожнення 

понять, що досліджуються. Так, Н.А. Блатов, В.Б. Івашкевич, Н.І. Попова та 

Ю.А. Мішин вважають, що терміни «центр витрат» і «місце виникнення витрат» не є 

синонімами. Серед науковців відсутня єдина думка, оскільки Н.А. Блатов [24, с. 255], 

Н.І. Попова [180, с. 175-180], Ю.С. Цаль-Цалко [238] та К.А. Ягмур [254] вважають 

центр витрат ширшим ніж місце витрат, а В.Б. Івашкевич [81] – навпаки. 

Справедливо підкреслити, що Ю.А. Мішин виділяє центри фінансової 

відповідальності, що містять центри витрат, за ієрархічним принципом [156, с. 63]. 

Автор визначає центри витрат як первинні виробничі та обслуговуючі одиниці, що 

відрізняються одноманітністю функцій і виробничих операцій, рівнем технічної 

оснащеності і організації праці, цільовим призначенням витрат, які, крім виконання 

функціональних завдань, несуть відповідальність за результати своєї діяльності.  

Для досягнення дієвості контролю та забезпечення підзвітності менеджерів 

центрів відповідальності необхідно організувати чітку систему обліку, яка б 

забезпечувана збір, обробку та передачу інформації про результати діяльності. Як 

зазначено в дослідженні [190], правильно організований управлінський облік 

діяльності центрів відповідальності дозволить надавати інформацію виробничим 
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центрам відповідальності для проведення процедури контролю за витратами. 

Відповідно, організація системи обліку за центрами відповідальності передбачає: 

– визначення центрів відповідальності з урахуванням особливостей 

організаційної структури підприємства; 

– складання бюджету для кожного центру відповідальності; 

– регулярне складання звітності про виконання центрів відповідальності; 

– своєчасний аналіз причин відхилень та оцінка діяльності центрів 

відповідальності. 

Критеріями системи обліку, сформованої за центрами відповідальності, метою 

якої є  відповідність системі бюджетування за основними показниками є: 

− фіксування та відображення наявних даних про операції підприємства, що 

здійснюються його структурними одиницями; 

− формування інформації про ефективність діяльності центру 

відповідальності; 

− надання своєчасної та оперативної інформації для прийняття управлінських 

рішень [53]. 

Ефективна система обліку за центрами відповідальності ґрунтується на таких 

принципах: 1) менеджери відповідають лише за ту діяльність, що перебуває під їх 

контролем; 2) менеджери беруть участь у визначенні цілей, за якими 

оцінюватиметься їх діяльність; 3) менеджери намагаються досягти поставленої мети 

перед ними та їх підрозділами; 4) чітка визначеність ролі обліку в системі 

заохочення працівників; 5) звіти про виконання бюджетів складаються регулярно 

[47, с. 406]. 

Під час процесу формування бухгалтерського обліку за центрами 

відповідальності, важливим є врахування наступних прерогатив: 

− центри відповідальності необхідно виділяти з урахуванням галузевих 

особливостей діяльності суб’єкта господарювання; 

− визначення керівника центру відповідальності повинно відбуватися з 

окресленням меж його обов’язків і відповідальності; 
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−  забезпечити процес формування бюджетів і імплементації показників, 

організації контролю та аналізу, репрезентувати способи вирішення стосовно дій 

центрів фінансової відповідальності; 

− на основі бюджетних термінів впровадити систему подання звітної 

інформації центрами фінансової відповідальності. 

За умов вжиття вказаних заходів  можна впровадити систему обліку, основні 

показники діяльності якої були б тотожними із системою бюджетування і, як 

наслідок, це давало б можливість покращити діяльність підприємства. 

На створення центрів відповідальності впливають виробнича й організаційна 

структура підприємства. Виробнича структура відображає: 

− види виробництва (основне, допоміжні); 

− склад і структуру бригад, підрозділів і їх виробничий потенціал; 

− форми організації та взаємозв’язок центрів відповідальності на основі 

передачі інформації на кожному рівні управління. 

При серійному виробництві продукції хлібопекарської галузі основне завдання 

виробничого центру відповідальності – це контроль витрат за випуском продукції в 

місцях споживання ресурсів. При організації системи управління витратами повинні 

розглядатися тільки фактично контрольовані витрати (в середньому це 80-90 % від 

виробничої собівартості продукції). Контроль за витратами доцільно здійснювати за 

стандартною процедурою управління: планування витрат, облік витрат і аналіз 

відхилень. 

Кожен центр відповідальності має очолювати посадова особа, відповідальна за 

ефективність діяльності – бригадир, керівник підрозділу. Для кожного центру 

відповідальності повинні бути розроблені кошториси, виробничі завдання і визначені 

показники оцінки ефективності їх діяльності. 

В цілому ефективність діяльності всіх центрів залежить від ефективності 

діяльності виробничих центрів відповідальності. Тому всі зусилля інших центрів 

відповідальності повинні бути спрямовані на всебічне підвищення ефективності 

виробництва продукції хліба.  



113 

Обґрунтування планів і можливість оцінки витрат, пов’язаних з їх 

виникненням, в процесі бюджетування здійснюється в двох напрямах. Перший 

напрям пов’язаний з підготовкою функціональних бюджетів підрозділів 

підприємства – центрів відповідальності. Другим напрямом є розробка нормативних 

витрат на виробництво окремих видів продукції [51]. 

На рис. 2.12 зображено взаємозв’язок напрямів бюджетування зі складанням 

бюджетів центрів відповідальності і кошторисів витрат на виробництво окремих 

видів продукції.  

Вказаний взаємозв’язок виражається у визначенні ставки розподілу витрат 

центрів відповідальності між видами продукції, що випускається. Узагальнення в 

процесі бюджетування кошторису витрат на виробництво продукції і непрямих 

витрат підрозділів забезпечує можливість складання нормативної калькуляції 

виробничої собівартості одиниці продукції. 

Представлена схема бюджетування за центрами відповідальності передбачає, 

що дані бюджетів усіх центрів об’єднуються в узагальнений бюджет підприємства. 

Деталізація показників узагальненого бюджету полягає в його розмежуванні на 

операційні, функціональні та фінансові бюджети. 

Операційні бюджети є бюджетами доходів і витрат, які забезпечують складання 

бюджетного звіту про прибуток. До операційних належать бюджети обсягів продажу, 

виробництва, собівартості виготовленої і реалізованої продукції. Узагальнюючим є 

бюджетний звіт про прибуток.  

Функціональними є бюджети адміністративних витрат і витрат на збут, 

зведений бюджет операційних і фінансових результатів діяльності підприємства.  

Фінансові бюджети відображають заплановані грошові потоки і фінансовий 

стан підприємства. До їх складу входять бюджет грошових коштів і бюджетний 

баланс.  
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Рис. 2.12. Схема бюджетування за центрами відповідальності* 

*складено на основі [51, c. 86] 
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Як зазначено в дослідженні [243], проблема організації ефективної системи 

обліку та аналізу витрат за центрами відповідальності постає досить гостро, адже 

найважливішим елементом обліку за центрами відповідальності є можливість 

організувати облік витрат виробництва з метою управління та контролю на основі 

нормування та бюджетування показників витрат. Тобто, виникає посилена увага до 

об’єктів такого обліку, тобто місць виникнення витрат – сегментів діяльності 

підприємства, в якому виникають витрати. Під сегментом діяльності слід розуміти 

«економічну та інформаційну одиницю, в рамках якої регулярно порівнюються 

можливості та фактична їх реалізація по витратах» [47, с. 42]. 

Функціонування системи обліку витрат на основі центрів відповідальності та 

місць виникнення витрат для забезпечення процедур бюджетування передбачає 

відповідні зміни в системі документообороту та формах носіїв облікової інформації. 

Зокрема, це стосується питання розробки носіїв звітної інформації керівниками 

структурних підрозділів (центрів відповідальності) та представниками вищої ланки 

управління. Не зайвим є впровадження такої системи фіксації витрат компаній, за якої 

код витрат містив би  інформацію про об’єкт витрат, а також й щодо можливостей 

ідентифікації місця їх виникнення, спрямованість цих витрат загалом в загальному 

виробничому та управлінському циклі, тощо. 

Ефективність бюджетування зростає, якщо методика обліку витрат за центрами 

відповідальності сприяє: отриманню оперативної інформації для прийняття 

своєчасних управлінських рішень; прийняттю оперативних управлінських рішень як 

на рівні окремих центрів відповідальності, так і на рівні підприємства; підвищенню 

відповідальності та економічного інтересу керівництва окремих підрозділів; 

зменшенню потоку оперативної несистематизованої інформації про витрати і доходи 

центрів відповідальності для керівництва підприємства в цілому; можливості 

зосередження на розв’язанні стратегічних завдань. 

Показниками ефективності в діяльності центрів відповідальності є їх 

порівняльний аналіз, тому для обліку витрат за «місцями виникнення» та «центрами 

відповідальності» є характерним відокремлення нормативних витрат від фактичних.    

Елементами обліку витрат є процедури їх фіксації, що також характеризуються 
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загальним накопиченням інформації на аналітичних рахунках на різних етапах рівня 

завантаженості виробничих ліній підприємства, збільшення чи зменшення кількісних 

показників. При цьому специфічним є облік відхилень від планових (нормативних) 

показників. Після отримання звіту керівництво підприємства детально його аналізує 

та дає оцінку діяльності відповідного центру відповідальності з урахуванням 

пропозицій аналітиків щодо усунення недоліків. Крім того, аналіз та оцінка 

результатів діяльності проводиться також керівництвом центру відповідальності, що 

дає змогу детальніше дослідити причини негативних витрат та шляхи їх усунення 

[241]. 

На нашу думку, центри витрат на підприємствах хлібопекарської галузі можуть 

не співпадати з місцями їх виникнення. Типом центру відповідальності є центр 

витрат, який містить місця їх виникнення, тобто на вершині ієрархічної структури 

(піраміди) знаходяться центри відповідальності, на другій сходинці – центри витрат, 

на третій – місця виникнення витрат. Ця ієрархічна структура дозволяє створити 

відповідні умови, при яких керівники структурних підрозділів підприємства несуть 

відповідальність за виконання поставлених завдань як у своїх функціональних 

службах так і у первинних виробничих підрозділах. Вважаємо за доцільне на 

підприємствах хлібопекарської галузі організовувати ведення обліку витрат за 

наступними центрами відповідальності (рис. 2.13).  

Рекомендований підхід до організації обліку витрат за центрами 

відповідальності можна розширити, враховуючи зростаючі вимоги до фінансової та 

виробничої діяльності підприємства з урахуванням процедур бюджетування. 

Організований процес бюджетування витрат з урахуванням особливостей 

технологічного процесу на підприємствах галузі забезпечить можливість здійснення 

дієвого контролю за рівнем витрат і процесом формування собівартості продукції. 

На підприємствах хлібопекарської галузі бюджетування здійснюється за 

такими напрямами (рис. 2.14). 
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Рис. 2.13. Центри відповідальності в структурі підприємства хлібопекарської 

галузі для системи бюджетування 

*власна розробка 

 

На практиці бюджетування в цілому та окремі його стадії повторюються 

декілька разів, уточнюються, узгоджуються з планами центрів відповідальності, 

стратегією діяльності, реальними можливостями та потребами виконавців – 

структурних підрозділів підприємства. Бюджетування починається з вибору та 

планування обмежувального чинника, переважно обсягу продажу. 

Операційний бюджет на досліджуваних підприємствах формується на 1 рік і 

передбачає: 

− прогнозування загальних економічних і виробничих умов; 

− встановлення основних припущень; 

− з’ясування основних цілей виробничої діяльності; 
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− підготовку деталізованого бюджету продажу (за видами продукції, 

регіонами, споживачами, термінами здійснення); 

− підготовку бюджету виробництва продукції, витрат і грошових коштів; 

− переведення різних бюджетів у загальний фінансовий план прибутків і 

збитків, руху грошових коштів та прогнозний баланс.  

 

 

Рис. 2.14. Основні напрями бюджетування на підприємствах хлібопекарської 

галузі * 

* складено на основі [164] 

 

Обмеження можливостей в нарощуванні виробництва певних видів продукції 

призводить до того, що під час формування бюджету домінуючою ознакою є 

дохідність певних видів продукції та забезпечення умов переорієнтації на випуск саме 

такої продукції за існуючої ресурсної та виробничої бази.  

Прогноз обсягів продажу є першим етапом або початковим моментом процесу 

бюджетування, тобто бюджет виробництва та постачання повністю залежить від 

обсягів продажу. Бюджет продажу – основа для розробки бюджету виробництва, 

причому до обсягу продажу слід додати плановий запас продукції на кінець періоду 

та відняти запас продукції на початок періоду. 
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Основним критерієм для бюджетування за центрами відповідальності є 

максимізація фінансових результатів, тобто підвищення ефективності діяльності 

підприємства в цілому. Проте для успішної діяльності необхідно враховувати не 

менш суттєвий критерій – підтримку на належному рівні фінансової стійкості 

підприємства. 

Бюджет продажу за періодами та видами продукції – це основа виробничої 

програми, складання якої спрощує процес бюджетування. Тому від бюджету продажу 

потрібно переходити до розробки бюджету виробництва. Для цього попередньо слід 

здійснити планування всіх видів затрат, зокрема матеріальних. Потреба в матеріалах, 

яка визначається в процесі формування виробничої програми, є основою бюджету 

матеріально-технічного забезпечення, в розробці якого має брати участь керівник 

відділу матеріально-технічного забезпечення. Вихідною інформацією під час 

бюджетування мають стати такі чинники, як збільшення цін, знижки, умови 

комерційного кредиту, замінники матеріалів, валютні курси. Розрахунки слід 

здійснювати за кожним видом матеріальних ресурсів, необхідних для виконання 

виробничої програми, з урахуванням змін залишків на складах.  

Виробнича програма розробляється з урахуванням залишків готової продукції 

на початок планового періоду відповідно до величини виробничих потужностей та 

очікуваних залишків готової продукції на кінець періоду. 

Бюджет виробництва – це документ, який містить прогнозну інформацію щодо 

обсягу виробництва та продажу продукції, планових залишків готової продукції на 

кінець і початок періоду бюджетування за видами продукції. 

Під час складання бюджету виробництва важливо враховувати можливі сезонні 

коливання попиту на продукцію, забезпеченість виробничим потужностями, 

трудовими та матеріально-технічними ресурсами. 

Взаємодія системи бухгалтерського обліку і бюджетування здійснюється через 

облікове відображення виконання бюджетів та формування інформаційної бази для 

планування витрат в розрізі центрів відповідальності. Облікове відображення 

виконання бюджетів сприяє порівнянню та оцінці внеску кожного центру 

відповідальності у зміну фінансових результатів підприємства. Використання 
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бюджетів дозволяє встановити відхилення від планових показників за місцями 

виникнення, а також в розрізі відповідальної особи кожного центру відповідальності 

та центру витрат. 

У зв’язку з цим, запропоновано форму бюджету виробництва для підприємств 

хлібопекарської галузі (додаток Л), яка містить 7 груп показників, що характеризують 

ефективність бізнес-процесу «Виробництво»: 

− обсяг виробництва; 

− відсоток завантаження виробничих потужностей; 

− коефіцієнт використання обладнання; 

− рівень незавершеного виробництва (може вимірюватися у відсотках від 

обсягів виробництва); 

− відсоток виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів; 

− відповідність внутрішнім і зовнішнім стандартам якості; 

− продуктивність праці (обсяги виробництва з урахуванням кількості 

персоналу). 

Слід звернути увагу, що частина показників бюджету виробництва 

розраховується за продуктовими групами, решта – за виробничими лініями. 

Враховується також, що такі виробничі лінії можуть бути переорієнтовані на інші 

потреби.  Такий показник, як коефіцієнт використання устаткування, не дублює 

показник відсотка завантаження виробничих потужностей. Показник використання 

виробничих потужностей дає можливість проведення аналізу обсягів реалізації та 

виробництва. Показники використання потужностей виробництва відображає якісні 

характеристики їх завантаження та використання, наявність резервів. У випадку ж 

коли показник використання потужностей значною мірою відмінний від коефіцієнта 

використання, це може бути індикатором того, що загальний обсяг виготовленої 

продукції є недостатній, попри те, що асортиментний перелік є доволі високим. Це, в 

свою чергу, збільшує витрати виробництва. 

Використання запропонованої форми бюджету виробництва на підприємствах 

хлібопекарської галузі сприятиме встановленню участі кожного центру 

відповідальності у формуванні фінансових результатів діяльності. 
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Бюджет виробничих витрат є ефективним індикатором того, які зусилля та 

капіталовкладення необхідно зреалізувати задля досягнення запланованих показників 

бюджету та досягти прогнозованих величин. Бюджет виробничих витрат містить 

інформацію про витрати, пов’язані безпосередньо з виробництвом обсягу продукції, 

який зафіксований у бюджеті виробництва. Тобто, бюджет виробничих витрат 

містить інформацію про витрати підприємства для виконання виробничого плану і 

підтримки його виробничих активів, які забезпечують виконання бюджету 

виробництва. 

Бюджет виробничих витрат (додаток М) містить інформацію щодо змінних і 

постійних виробничих витрат, крім цього в ньому можуть міститися й інші 

економічні показники, що характеризують ефективність бізнес-процесу 

«Виробництво».  

Бюджет виробничих витрат може складатися з декількох бюджетів з їх різною 

структуризацією. Наприклад, можливе виділення в окремі бюджети основних статей 

виробничих витрат. При цьому на підприємстві можуть формуватися, наприклад, такі 

бюджети, як бюджет витрат на сировину, матеріали, бюджет витрат на оплату праці 

робітників, бюджет загальновиробничих накладних витрат. Останній, у свою чергу, 

також може розбиватися на підбюджети, в яких більш детально представлена 

інформація за істотними статтями бюджету загальновиробничих накладних витрат: 

витрати на ремонт, витрати на енергію тощо. Бюджет виробничих витрат може 

диференціюватися за видами виробництв підприємства. Тобто, якщо на 

підприємствах хлібопекарської галузі є декілька різнопрофільних цехів, які 

виконують свої функції на відповідних виробничих переділах, то можна складати 

бюджети виробничих витрат по кожному такому виду виробництва. У даному 

випадку бюджет містить 9 груп показників, що характеризують ефективність бізнес-

процесу «Виробництво»: 

− виробничі витрати (виробничі витрати, які несе підприємство); 

− змінні виробничі витрати (змінюються пропорційно до зміни обсягів 

виробництва); 

− постійні виробничі витрати; 
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− відсоток виконання виробничих нормативів; 

− понаднормативні втрати матеріальних ресурсів при виробництві; 

− відсоток браку; 

− виробнича собівартість (за кожним видом продукції); 

− запаси готової продукції; 

− рентабельність виробничих активів (є аналогом показника рентабельності 

комерційних активів).  

Безпосередньо з бюджетом виробництва пов’язаний бюджет прямих 

матеріальних витрат, до яких належать витрати найважливіших видів сировини та 

матеріалів, що є матеріальною основою продукції та елементами його собівартості. 

Складаючи бюджет прямих матеріальних витрат, слід дотримуватися 

припущення, що норми витрачання матеріалів і ціни не змінювалися. Однак на 

практиці досить часто ці показники змінюються, тому протягом операційного періоду 

показники бюджету слід переглядати і вносити відповідні корективи, тобто бюджет 

має бути гнучким, щоб бути ефективним важелем бюджетування. Зміна норм 

витрачання сировини та матеріалів відбувається внаслідок впровадження нових видів 

технологічного обладнання та оснащення, замінників матеріалів, а також нових 

технологій. 

Бюджет прямих матеріальних витрат – це документ, який містить прогнозні 

дані щодо цін матеріалів, обсягів використання різних видів матеріалів у 

натуральному та вартісному вираженні за видами продукції. 

Ціни на сировину залежать від якісних характеристик (споживчих 

властивостей), коливань попиту та пропозицій на ринку, обсягів закупівель, способів 

транспортування, вміння скористатися знижками та багатьох інших чинників [164, с. 

438-445]. 

Бюджет прямих витрат на оплату праці складається на основі виробничої 

програми. Для визначення планових витрат на оплату праці прогнозний обсяг 

виробництва кожного виду продукції множиться на трудомісткість одиниці 

продукції, а отримана трудомісткість випуску – на середню годинну тарифну ставку. 
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Бюджет загальновиробничих витрат містить цехові витрати і витрати на утримання 

та експлуатацію обладнання.  

Бюджет прибутків та збитків є прогнозом звіту про прибутки і збитки, оскільки 

акумулює інформацію з інших бюджетів: відомості про продаж, змінні та постійні 

витрати. 

Бюджет комерційних витрат включає витрати поточного характеру, пов’язані з 

реалізацією продукції, маркетинговою діяльністю (вивченням ринку, рекламою 

тощо) [30, с. 73-78]. 

Одним із важливих етапів організації обліку за центрами відповідальності на 

підприємствах хлібопекарської галузі є розробка форм внутрішньої звітності про 

виконання бюджетних показників з метою оцінки фактичного досягнення 

запланованих результатів, аналізу причин виникнення відхилень фактичних витрат 

від запланованих та встановлення винних осіб, а також для загальної оцінки 

ефективності діяльності центрів відповідальності. Для підприємств хлібопекарської 

галузі необхідно розробити форми внутрішньої звітності, які доцільно застосовувати 

для здійснення контролю за дотриманням бюджету витрат. 

Формування внутрішньої звітності центрами відповідальності базується на 

вимозі, що бюджети складаються по підприємству в цілому, його підрозділах і для 

кожного центру відповідальності. Бюджети дозволяють планувати, порівнювати, 

аналізувати показники за різні періоди діяльності, розробляти контрольні критерії і 

покращувати координацію функціонування структурних підрозділів підприємства. 

Тому внутрішня звітність центрів відповідальності повинна містити оперативну 

інформацію для здійснення впливу на динаміку результатів діяльності підрозділів, 

надавати інформацію про відхилення для подальшого їх аналізу.  

Порядок складання та надання внутрішніх звітів центрами відповідальності 

(особи відповідальні за складання внутрішніх звітів, періодичність формування, 

користувачі, порядок надання) слід передбачити в обліковій політиці підприємства.  

Вважаємо, що звіт про виконання бюджету витрат на підприємствах 

хлібопекарської галузі повинен складати бухгалтер-аналітик з подальшим його 

наданням менеджеру, що відповідає за прийняття відповідних управлінських рішень. 
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Періодичність складання та подання звіту про виконання бюджету витрат повинна 

встановлюватися управлінським персоналом (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік 

та наростаючим підсумком з початку року). Метою складання звіту про виконання 

бюджету витрат є визначення факторів, що зумовили відхилення, а також розробка 

пропозицій щодо попередження їх виникнення в майбутньому для покращення якості 

бюджетування витрат підприємства. 

Пропонується на підприємствах хлібопекарської галузі використовувати 

наступну форму звіту про виконання бюджету витрат, яка містить всі необхідні 

показники для оцінки виконання показників бюджету та результативності 

функціонування центрів відповідальності (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Запропонована форма звіту про виконання бюджету витрат підприємства 

 

 

Статті 

витрат 

 

 

Код 

План Факт Віхилення  

 

Примітки 
сума, 

грн. 

пито-

ма 

вага, 

% 

сума, 

грн. 

пито-

ма 

вага, 

% 

абсо-

лютне, 

грн. 

темп 

зростання, 

% 

за попе-

редній 

період, 

грн. 

Сировина і 

матеріали 

01.01.00 298720 44,2 2162222 40,3 -82497 -27,6 -56420 несприят-

ливе 

Запасні 

частини 

01.02.00 32560 8,6 33210 8,8 +650 +1,9 +850 несприят-

ливе 

Паливо 01.03.00 18000 5,3 10250 4,2 -7750 -43,1 -7750 сприят-

ливе 

<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…> 
Разом 23501496 100 25469203 100 1967707 +8,3 +558962 х 

*на основі звітності ТОВ “Торговий Дім “Хмельницькхліб” 

 

Ефективність використання запропонованого звіту про виконання бюджету 

витрат забезпечується поданням інформації в горизонтальному аспекті (дослідження 

динаміки витрат та їх відхилень у звітному періоді порівняно з показниками 

відхилень попереднього); в аспекті досягнення запланованих результатів (порівняння 

фактичних витрат із плановими, виявлення відхилень, встановлення причин та 

відповідальних осіб, розробка коригуючих заходів); у вертикальному аспекті 

(визначення питомої ваги кожного виду витрат у загальній сумі витрат підприємства). 

Наявність даних про відхилення у звіті про виконання бюджету витрат сприяє 

здійсненню поточного контролю показників діяльності та виявленню тенденцій 

розвитку центру відповідальності, а також коригування показників бюджетів. 
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Включення у звіт про виконання бюджету витрат показника відхилення від 

показників за попередній період дозволяє оцінити динаміку таких відхилень і одразу 

виявляти негативні і позитивні тенденції. 

До складеного звіту про виконання бюджету витрат керівник центру 

відповідальності надає в письмовому вигляді пояснювальну записку, в якій 

наводяться пояснення щодо виконання бюджету, перелік причин  

виникнення відхилень та відповідальних осіб, пропозиції щодо коригування 

показників бюджету витрат. 

Менеджмент підприємства має можливість проводити аналіз ефективності 

центрів відповідальності та приймати необхідні управлінські рішення в результаті 

цього. Безпосередньо відповідальні працівники центрів відповідальності також 

проводять аналіз показників бюджету та вживають заходів для покращення 

результатів роботи визначають необхідні заходи щодо підвищення якісних 

результатів роботи.  

Звіт про виконання бюджету витрат забезпечує менеджерів різного рівня 

управління інформацією про хід виробничого процесу і динаміку витрат з метою 

прийняття управлінських рішень. Організація обліку витрат за центрами 

відповідальності забезпечить відображення, накопичення, аналіз та надання 

інформації про витрати та результати структурних одиниць, дозволить оцінювати та 

контролювати діяльність менеджерів, що, у свою чергу, створює основу для 

поліпшення фінансового стану підприємств хлібопекарської галузі. 

Таким чином, доведено, що взаємодія бухгалтерського обліку та бюджетування 

можлива на основі облікового відображення виконання бюджетів і формування 

інформаційної бази для планування витрат. Тому запропоновано форму внутрішнього 

звіту для формування бюджету виробництва на підприємствах хлібопекарської галузі, 

яка містить 7 груп показників для характеристики ефективності такого бізнес-процесу, 

як “Виробництво” (обсяг виробництва; відсоток завантаження виробничих 

потужностей; коефіцієнт використання обладнання; рівень незавершеного виробництва; 

показник реалізації графіків необхідних ремонтів; відповідність внутрішнім і зовнішнім 

стандартам якості; продуктивність праці). Відповідна регламентація графіком 
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документообороту запропонованої форми бюджету виробництва на підприємствах 

галузі дозволяє удосконалити аналітичний облік виробничих витрат і забезпечити 

формування даних про участь кожного центру відповідальності в отриманні прибутку. 

Оскільки внутрішня бухгалтерська звітність є основою оцінки результатів 

виконання показників бюджету та досягнення запланованих результатів, 

запропонована форма звіту про виконання бюджету витрат, використання якої на 

підприємствах хлібопекарської галузі дозволяє ідентифікувати фактори появи 

відхилень у показниках бюджету, розробляти пропозиції щодо попередження їх 

виникнення в майбутньому. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження шляхів удосконалення облікового забезпечення управління 

виробничими витратами підприємств хлібопекарської галузі в умовах бюджетування 

дозволило зробити наступні висновки. 

1. Для дієвості організації та ведення бухгалтерського обліку виробничих витрат 

на підприємстві необхідно враховувати взаємозв’язки структурних підрозділів 

підприємства та генерування ними відповідних інформаційних потоків. Відомості 

про стан і рівень виконання поточних бюджетів повинні генеруватися в інтегрованій 

системі облікового відображення виконання бюджетів. Доведено, що принципи 

бюджетування повинні відповідати принципам бухгалтерського обліку, на основі 

чого запропоновані елементи облікової політики підприємства в розрізі 

організаційної, методичної та технічної складових для оптимізації процесу 

облікового відображення та контролю виробничих витрат, а також дотримання 

принципів бюджетування. 

2. Необхідність автоматизації внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку обумовлена потребами чіткої систематизації інформації, оперативного 

реагування на зміну умов зовнішнього середовища, а також проведення всебічного 

аналізу результатів діяльності підприємства у звітному та попередньому періодах. 
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Тому для підприємств хлібопекарської галузі доцільним є створення єдиної 

комплексної системи управління підприємством, що включає комп’ютеризовану 

підсистему бюджетування та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.  

Систематизовані критерії вибору програм комп’ютеризації процесу 

бюджетування (функціональність програмного забезпечення; вартісні та трудові 

витрати на впровадження; період упровадження; відповідність масштабу підприємства), 

критичний аналіз переваг та недоліків існуючих програмних продуктів сприяли 

обґрунтуванню доцільності використання автоматизованого програмного комплексу, 

адаптованого до специфіки діяльності підприємств хлібопекарської галузі.  

3. З метою удосконалення облікового відображення виконання бюджетів на 

основі порівняння та оцінки внеску кожного центру відповідальності у зміну 

фінансових результатів підприємства запропонована форма внутрішнього звіту для 

формування бюджету виробництва на підприємствах хлібопекарської галузі. 

Запропонована форма звітності містить такі показники: обсяг виробництва; відсоток 

завантаження виробничих потужностей; коефіцієнт використання обладнання; рівень 

незавершеного виробництва; відсоток виконання графіків планово-

попереджувальних ремонтів; відповідність внутрішнім і зовнішнім стандартам 

якості; продуктивність праці, тому її використання сприятиме удосконаленню 

аналітичного обліку виробничих витрат і встановленню участі кожного центру 

відповідальності у формуванні фінансового результату діяльності. 

З метою оцінки виконання показників бюджету на предмет фактичного 

досягнення запланованих результатів, аналізу причин виникнення відхилень 

фактичних витрат від запланованих та встановлення винних осіб запропоновано форму 

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. 

Результати дослідження опубліковані в [214; 217; 218; 220; 223; 224].  
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РОЗДІЛ 3 

БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ І НАПРЯМИ ЙОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

 

3.1. Теоретичні аспекти бюджетування у системі контролю діяльності 

підприємства 

 

У сучасних умовах господарювання за активної розробки нормативної бази 

бухгалтерського обліку відповідно до вимог і принципів міжнародних стандартів 

виникає об’єктивна необхідність розробки теоретичних положень і практичних 

аспектів наукової організації внутрішнього управлінського контролю як основи 

реформування системи бюджетування на підприємствах хлібопекарської галузі. 

Основною передумовою удосконалення діяльності підприємства є зміна 

системи управління виробництвом на базі реформування внутрішнього 

управлінського контролю. Водночас, як наголошується в дослідженні [112], 

ефективне функціонування системи внутрішнього управлінського контролю 

залежить від розвитку системи управління, рівня професійної кваліфікації 

працівників (апарату) управління і професійної культури роботи в нових умовах. 

Враховуючи вагоме значення бюджетування для системи управління 

підприємством, підлягають дослідженню підходи до застосування бюджетування у 

процесі реалізації контролю. Теоретичне обґрунтування місця бюджетування у 

системі контролю діяльності підприємства сприятиме вивченню особливостей 

бюджетування як складової планування і контролю за центрами відповідальності, а 

також обґрунтуванню можливостей моделювання бізнес-процесів як інструменту 

бюджетування. 

Управління – це дія, спрямована на досягнення поставленої мети, яка полягає в 

контролі і регулюванні об’єкта управління. Володіння повною інформацією про 

керований об’єкт дозволяє керівникам порівнювати цільові та досягнуті показники 

його діяльності, робити висновки про його стан, динаміку та тенденції змін [110]. 
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На думку К. Друрі, управління – це процес, призначений для того, щоб 

діяльність підприємства відповідала його планам і щоб воно досягло поставлених 

цілей [66]. За відсутності плану та цілей неможливо здійснювати управління, так як 

адже вони задають бажаний для підприємства тип поведінки його персоналу, 

визначаючи основні правила й процедури, якими повинні керуватися на підприємстві 

працівники, щоб досягти цілей діяльності підприємства в цілому. 

Так, Друкер Питер Ф. у своїй праці пояснює різницю між сутністю термінів 

«контроль» і «управління»: контроль – це вимірювання та інформація, 

управління – це насамперед дія [67]. Тобто, метою контролю є виявлення того, що 

відбувається, метою управління – забезпечення відповідності виконуваної роботи 

початковим планам.  

Під контролем В.А. Дерій розуміє внутрішньогосподарський 

(внутрішньофірмовий) та зовнішній контроль господарської діяльності підприємства. 

Жиганшина Д.Р. [73], даючи визначення контролю, пов’язує його з системою 

бюджетування і в якості основи контролю називає виявлення відхилень, спостереження 

за процесом функціонування керованого об’єкта та перевірку його фактичного стану з 

метою оцінки обґрунтованості та ефективності прийнятих управлінських рішень. 

Дослідники В.А. Кабашкін та В.А. Мишов [84] систему внутрішнього контролю 

характеризують як одну з функцій управління, яка включає комплекс організаційних 

заходів, методик, процедур, що здійснюються суб’єктами внутрішнього контролю 

для забезпечення збереження активів, забезпечення чіткого розподілу прав і 

обов’язків персоналу, впорядкованого та ефективного функціонування підприємства, 

а також для оцінки обґрунтованості й доцільності прийнятих управлінських рішень, 

виявлення відхилень і несприятливих ситуацій. 

На думку С.Р. Концевої, В.А. Карасьової та Н.К. Костенкової [112], внутрішній 

контроль – це один з видів економічного контролю фінансово-господарської 

діяльності підприємства і впорядкована система спостереження, перевірки 

господарських операцій, збору й інтерпретації інформації про них з метою 

встановлення достовірності, об’єктивності, економічної та юридичної доцільності, 

реальності відображених або майбутніх господарських фактів та прийняття 
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управлінських рішень щодо їх регулювання.  

З точки зору ролі і місця в системі бюджетування, на наш погляд, найбільш 

повноцінне визначення контролю надано К.В. Щиборщем [252]: «Система 

внутрішнього контролю виконання бюджету – це логічна структура формальних і 

(або) неформальних процедур, призначена для аналізу та оцінки ефективності 

управління ресурсами, витратами, зобов’язаннями підприємства протягом 

бюджетного періоду (періодичний моніторинг поточної діяльності, порівняння 

обсягів та витрат з бюджетними стандартами і уникнути надмірних витрат)». При 

цьому під процедурами контролю розуміється складова технологічних процедур 

управління, технології управління в цілому. 

Внутрішній управлінський контроль і бюджетування, на думку С.Р. Концевої, 

В.А. Карасьова та Н.К. Костенкової [112], – це основні функції управління, що 

реалізуються шляхом порівняння планових даних та бухгалтерської інформації. 

Подібний підхід характерний для вчених Джай К. Шим та Джойгл Г. Сигел [248, 

с. 352], які стверджують, що контроль, передбачений бюджетом, – це дії відповідно до 

бюджетного плану. Застосування бюджету в якості інструмента контролю передбачає, що 

менеджери виконують сформовані плани та завдання, а їх діяльність оцінюється шляхом 

порівняння фактичних показників діяльності із запланованими в бюджеті. Бюджет є 

основою для заохочення або застосування санкцій, а також для коригування планів і 

бюджетів майбутніх періодів. 

У своєму дослідженні Р.М. Мамчур наголошує, що бюджети встановлюють 

норми для контролю використання ресурсів підприємства та мотивації працівників 

[147, c. 94]. Автор вважає, що контроль за допомогою бюджетування показує, як 

здійснюється діяльність підприємства для досягнення цілей, що в загальних рисах 

окреслені бюджетами підприємства. Завдяки постійному контролю за допомогою 

бюджетування зменшується ймовірність виникнення проблем у процесі виробництва. 

Таким чином, сутність внутрішнього управлінського контролю для досягнення 

завдань бюджетування є досить багатогранною, оскільки контроль стосується багатьох 

аспектів діяльності підприємства завдяки своїй ролі: 

1. Контроль є ефективним засіб попередження, виявлення та запобігання 
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порушенням. 

2. Контроль є складовою господарського управління, його функцією, методом 

реалізації управлінських рішень. 

3. В системі контролю формується інформація про позитивні й негативні явища на 

всіх ділянках господарської діяльності. 

4. Контроль як систематична конструктивна діяльність керівників органів 

управління спрямований на наближення фактичного виконання до поставленої мети. 

Таким чином, контроль – це систематичне спостереження та перевірка процесу 

функціонування як кожного центру відповідальності, так і підприємства в цілому з 

метою встановлення відхилень від заданих параметрів, що характеризують об’єкти 

управлінського обліку. Внутрішній управлінський контроль є однією з основних 

функцій управління виробництвом. Без контролю практично неможливим є 

прийняття суб’єктом управління раціональних управлінських рішень.  

Як специфічний вид діяльності контроль передбачає перевірку фактичних 

показників на їх відповідність бюджетним показникам з метою відслідковування, 

усунення та попередження відхилень, а отже, отримується інформація для 

управління. Функція контролю для забезпечення дієвості бюджетування передусім 

спрямована на визначення величини небажаних або сприятливих відхилень від 

заданих показників бюджету, виявлення причин коливання показників і встановлення 

відповідальних осіб, що дозволяє виходячи з суб’єктів і об’єктів здійснення 

ідентифікувати такий контроль як внутрішній управлінський.  

Для здійснення контролю дієвості системи бюджетування необхідно мати 

заздалегідь підготовлені бюджети. Практика свідчить, що відхилення від показників 

бюджетів можуть виникати з наступних причин: 

− бюджети є нереальними (або їх не існувало); 

− інформація про фактичні дані надходила до менеджерів із запізненням або 

викривленням; 

− не приймалися жодні дії за наявності індикаторів про відхилення фактичних 

даних від запланованих. 

В умовах невизначеності економічного середовища ведення господарської 
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діяльності буде успішним, якщо система управління спрямована на підготовку та 

реалізацію (виконання) управлінських рішень за найбільш ефективного використання 

ресурсів у процесі виробництва продукції. Для прийняття управлінських рішень з 

оптимізації виробництва та відповідних бюджетів, наприклад в частині збереження 

та ефективності використання активів підприємства для виробничих цілей, 

основоположною є інтерпретована інформація внутрішнього управлінського 

контролю як результат внутрішньої контрольної діяльності на будь-якому 

підприємстві. Це дозволяє визначити місце внутрішнього управлінського контролю у 

системі бюджетування та управління підприємством в цілому (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Місце внутрішнього управлінського контролю в системі 

бюджетування та управління підприємством* 

*власна розробка 

 

На рис. 3.1 зображено, що в напрямі «1» здійснюється потік вихідної інформації 

управлінського обліку, інтерпретованої в системі внутрішнього контролю і 

використаної в системі управління; в напрямі «2» – потік вхідної зовнішньої 

інформації, що підлягає внутрішній перевірці і використовується в процесі 

бюджетування і прогнозування ризиків, невизначеностей, ринкової кон’юнктури 

тощо; у напрямі «3» здійснюється передача інформації, перевіреної системою 

внутрішнього контролю, з підсистеми фінансового обліку зовнішнім користувачам 

облікових даних та звітності; в напрямі «4» – інформація внутрішнього контролю, що 
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використовується в системі аналізу та управління в якості доказів для прийняття 

ефективних рішень.  

Таким чином, інформація управлінського обліку, перевірена в системі 

внутрішнього управлінського контролю використовується в бюджетуванні для 

прийняття ефективних управлінських рішень. Інформація фінансового обліку та 

аналізу використовується в процесі організації діяльності підприємства, регулювання 

господарських операцій, здійснення бюджетування, при складанні бухгалтерської 

звітності, встановленні ступеня збереження активів. 

Відповідно, елементами системи внутрішнього управлінського контролю є: 

суб’єкт, об’єкт, предмет, метод, техніка й технологія контролю, процес контролю; 

збір та обробка вихідних даних для проведення контролю; інформаційний аналіз 

результатів контролю; суб’єкт, який приймає рішення за результатами контролю; 

результати контролю. 

Методологія для практичного впровадження внутрішнього управлінського 

контролю не має єдиної платформи. Однак можна зробити висновок, що роль 

внутрішнього управлінського контролю полягає в: 

− постійному спостереженні та перевірці діяльності підприємства; 

− забезпеченні обґрунтованості та ефективності прийнятих рішень; 

− виявленні відхилень і несприятливих ситуацій; 

− своєчасному інформуванні керівництва для прийняття управлінських рішень; 

− зниженні ризиків; 

− забезпеченні збереженості активів та запобігання порушень; 

− виявленні резервів зростання ефективності. 

Оскільки у процесі діяльності підприємства відбувається кругооборот 

господарських засобів, в якому виділяються процеси, пов’язані з основними та іншими 

видами діяльності [101], ряд науковців, зокрема Ю.Г Бреусов, А.Л. Бикова[37], 

Т.В. Зирянова, Ю.С. Тарновська [78] початковим процесом бюджетування діяльності 

вважають процес постачання.  

Діяльність підприємства як об’єкта управління можна розкласти на окремі 

процеси, які відносяться до основного виду діяльності (заготівля, виробництво, 



134 

реалізація).  

Процес постачання є стадією, на якій підприємство купує засоби виробництва 

(предмети праці та засоби праці), розраховуючись за них грошовими коштами та 

іншими активами. У процес постачання включаються такі господарські операції, як: 

1) надходження від постачальників основних засобів, нематеріальних активів, 

сировини, матеріалів, необхідних для виробничих та управлінських потреб; 

2) оплата транспортних витрат за доставку. 

У процесі виробництва реалізуються завдання, пов’язані з виробництвом 

продукції, виконанням робіт, наданням послуг, враховується нарахування заробітної 

плати, нарахування амортизації (зносу) основних засобів і т.д.  

У процесі продажу: 

1) виконуються договірні зобов’язання перед покупцями і замовниками за продаж 

готової продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг; 

2) враховуються надходження на рахунок в банку виручки від продажу, списання 

виробничої собівартості продукції, розрахунок прибутку (збитку). 

Кожен процес, у свою чергу, відбувається за рахунок таких функцій управління, 

як планування, облік, аналіз і контроль. Лише за умови виконання цих функцій в 

комплексі процес може називатися «бізнес-процесом», що сприяє досягненню в 

кінцевому рахунку мети діяльності підприємства– отримання економічних вигод [78]. 

Схематично процес діяльності підприємства в системі управління ним зображено на 

рис. 3.2. 

Таким чином, всі господарські процеси на підприємстві взаємодіють один з 

одним: закінчення одного процесу є початком іншого. Процесна модель включає в 

себе сукупність процесів, кожний з яких впливає на функціонування інших процесів 

та всієї системи в цілому. 
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Рис. 3.2. Кругооборот діяльності підприємства в системі функцій управління* 

* власна розробка 

 

В сукупність процесів, що протікають на підприємстві, слід включати тільки ті 

процеси, які беруть участь у створенні продукту або послуги для споживача, а також 

процеси, що забезпечують діяльність підприємства, які обов’язкові для забезпечення 

відповідності діяльності підприємства вимогам як зовнішніх регулюючих органів, 

так і законодавства. 

На нашу думку, доцільніше починати бюджетування, виходячи з процесу 

продажу, адже інтеграція продажу та постачання починаються задовго до самого 

процесу виробництва. При цьому ініціативною стороною є саме виробництво, основою 

якого є дані про необхідний обсяг продажу продукції. Разом з тим, виробничі процеси 

не можуть відбуватись гармонійно у випадку, коли не приділяється належної роботи 

щодо формування запасів. 

Внутрішній управлінський контроль в системі управління підприємством може 

функціонувати тільки у взаємозв’язку з іншими функціями управління. Так, будучи 

функціями управління, бухгалтерський облік і внутрішній контроль тісно 

взаємодіють. Зв’язок облікового і контрольного процесів дозволяє найкращим чином 

вирішити проблему інформаційного забезпечення управління. 

Крім того, внутрішній управлінський контроль слід узгодити з плануванням, 

організацією діяльності, регулюванням господарських процесів та їх аналізом. Для 

цього потрібні взаємопроникнення контролю в інші функції управління. 
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Нерозривність процесів планування та внутрішнього контролю має відображення в 

верифікації та контролі прийнятих рішень керівництвом, реалізації поставлених 

планів. Відповідно, внутрішній управлінський контроль сприяє підвищенню 

оптимальності, раціоналізації планування і прогнозування виробництва шляхом 

дослідження обґрунтованості планових показників. 

Спільність, самостійність (в той же час обумовленість дій у взаємозв’язку з 

іншими функціями) внутрішнього управлінського контролю як функції управління, 

багатоаспектність його проявів, роль і місце в системі управління підприємством на 

основі бюджетування представлено на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Функціонування внутрішнього управлінського контролю в системі 

управління підприємством на основі бюджетування* 

* власна розробка 

 

З рис. 3.3 встановлено, що на перетині граф і рядків проявляються підсистеми 

внутрішнього контролю в процесах діяльності підприємства, передбачених 

управлінського контролю з урахуванням 
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показниками бюджетів. Так, підсистеми входять окремо в загальну систему 

внутрішнього управлінського контролю (ВУК) кругообороту капіталу підприємства. 

Вони є також складовими елементами системи управління процесами постачання, 

виробництва, продажу та результатами всіх стадій відтворення сукупного капіталу. 

Таким чином, функція внутрішнього управлінського контролю та її підфункції займають 

певне місце в системі управління підприємством і виконують свою роль (інформаційну, 

прямого зв’язку, зворотного зв’язку, збереження активів та ін.). В систему внутрішнього 

контролю залучаються керівники та спеціалісти підприємства, а також безпосередньо 

виконавці контрольних робіт (апарат контролю).  

Для успішного виконання управлінських рішень передусім у сфері виробництва 

необхідний вибір найбільш оптимальних варіантів їх практичної реалізації, що сприяє 

повному досягненню поставленої підприємством мети, а отже, постає завдання 

розкриття специфіки організації управлінського контролю стану бюджетування на 

прикладі підприємств хлібопекарної галузі (рис. 3.4). 

В межах розробки вітчизняної концепції слід враховувати, що організація контролю 

– це обов’язковий елемент управління, тому його слід розглядати не як самоціль 

контрольного заходу, а як невід’ємну складову системи регулювання фінансових 

ресурсів. Будучи обов’язковим елементом цього процесу, контроль як функція управління 

покликаний розкривати відхилення від прийнятих стандартів, виявляти факти порушення 

законодавчих актів, забезпечувати ефективне використання ресурсів на якомога ранній 

стадії, щоб отримати можливість своєчасного прийняття коригуючих заходів. 

Отже, процес розвитку внутрішнього управлінського контролю передбачає 

організацію і розвиток усіх його підсистем на підприємстві, гармонійну єдність 

функціонування всіх його компонентів (змісту і форми). В сучасних умовах до змісту 

внутрішнього контролю пред’являються певні вимоги. Так, змістом внутрішнього 

контролю є контрольно-управлінська інформація, яка повинна бути доречною, 

оперативною, повною, достовірною і доступною для управління.  
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Рис. 3.4. Внутрішній управлінський контроль стану бюджетування на підприємствах хлібопекарської галузі* 

* власна розробка 
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Ефективне використання контрольно-управлінської інформації та розвиток в 

цілому внутрішнього контролю в системі управління виробництвом є можливим 

шляхом повного здійснення його функцій на основі вдосконалення методології та 

бази розвитку. Ці аспекти необхідно враховувати при розробці теоретичних основ і 

практичних рекомендацій для формування ефективної системи внутрішнього 

контролю. Для цього основними завданнями внутрішнього контролю мають стати: 

− встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності 

підприємства, законності і доцільності здійснених господарських операцій; 

− сприяння і надання допомоги в організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві; 

− забезпечення зацікавлених користувачів достовірною та повною 

інформацією за результатами контролю; 

− оцінка відповідності показників звітності чинним нормативним 

документам, установчим документам, особливостям підприємства з урахуванням 

виду економічної діяльності, а також організаційних особливостей та обґрунтування 

пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і відхилень; 

− імплементація заходів з підвищення якісних характеристик в діяльності 

підприємств, формування комплексної системи щодо відповідальності 

управлінських структур підприємства, зокрема учасників підприємства, керівників 

вищого та іншого рівнів, вдосконалення системи внутрішніх виробничих процедур, 

покращення облікової та управлінської діяльності загалом; 

− надання всебічної консультаційної допомоги апарату управління у 

вирішенні як поточних, так і довгострокових проблем господарської діяльності в 

межах можливостей внутрішнього контролю. 

До вимог, що пред’являються до внутрішнього контролю як до практичної 

діяльності, належать: 

− визначення сфери діяльності та спеціалізації в контролі; 

− висококваліфіковане проведення перевірок; 

− поліпшення діяльності підприємства та забезпечення зростання авторитету 

контрольного органу; 
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− розширення сфери консультаційної роботи, що сприяє збільшенню доходів 

підприємства; 

− оснащення контрольної роботи і робочих місць обчислювальною технікою; 

− забезпечення повною інформаційною базою всіх структурних рівнів 

контролю; 

− розширення кола тестування фахівців з контролю; 

−  ретельний контроль операцій, оцінка майна, проектів договорів, 

управлінських рішень та ін. 

В українській практиці застосовуються дві основних форми організації систем 

внутрішнього контролю: 

− служба внутрішнього контролю; 

− структурно-функціональна форма контролю. 

Ці форми можуть застосовуватися як окремо, так і в поєднанні. Слід 

підкреслити, що саме власники і менеджери підприємства повинні визначити свої 

потреби в кількості органів контролю і завдання, які кожен з них буде вирішувати. 

Контрольна служба займається перевіркою збереження активів, виконання 

рішень і розпоряджень керівництва підприємства, а також розслідуванням 

шахрайства. Основне завдання структурно-функціональної форми контролю, як 

правило, полягає в побудові і підтримці системи внутрішнього контролю 

підприємства. 

Структурно-функціональна форма контролю найчастіше використовується на 

підприємствах малого і середнього бізнесу. Вона передбачає розробку фахівцями 

суб'єкта господарювання разом із зовнішніми аудиторами або консультантами 

комплексу нормативних документів, що регламентують порядок взаємодії його 

структурних одиниць і керівників в частині проведення внутрішнього контролю, 

оформлення його результатів, а також підготовки рекомендацій щодо усунення 

виявлених недоліків і здійснення подальшого контролю за їх усуненням. Однак 

практика показує, що ця форма недостатньо ефективна на стадії формування планів 

перевірок і подальшого контролю за усуненням виявлених недоліків. 

Діяльність служби внутрішнього контролю найбільш ефективна, якщо вона 
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підпорядковується функціонально вищій ланці менеджменту, який представляє 

інтереси власника, а адміністративна – генеральному директору. Крім того, 

організація служби внутрішнього контролю на підприємстві може спричинити 

виникнення загальногосподарських витрат. Так, внутрішній контролер повинен 

володіти вищою економічною (чи юридичною) освітою (вимоги до працівників 

служби внутрішнього контролю повинні бути закріплені у відповідному 

внутрішньому документі – положеннях, посадових інструкціях), пройти навчання за 

програмами підготовки, мати досвід роботи і володіти іншими необхідними 

професійними навичками. 

Структурно-функціональна форма внутрішнього контролю не вимагає 

серйозних додаткових витрат на її створення та функціонування. Ця форма 

передбачає розробку фахівцями підприємства, як правило, разом із зовнішніми 

аудиторами або консультантами комплексу нормативних документів, що 

регламентують порядок взаємодії її структурних одиниць і керівників у галузі 

проведення контрольних заходів, складання документації за їх результатами, а 

також підготовки рішень по усуненню виявлених недоліків і контролю за їх 

реалізацією. 

На сьогодні, як показує практика, перспективним є поєднання служби 

внутрішнього контролю зі структурно-функціональною формою контролю. Цей 

шлях дуже корисний з точки зору економії витрат при забезпеченні високого 

ступеня ефективності служби внутрішнього контролю. При цьому служба 

внутрішнього контролю відіграє роль організатора і методолога контрольної 

роботи, що проводиться в основному контролерами, які працюють в інших 

структурних підрозділах підприємства. 

У цьому випадку служба внутрішнього контролю виконує такі організаційні 

функції: вибір об’єктів перевірки і їх попереднє вивчення; розробку загальних 

планів та програм проведення перевірки; формування групи перевіряючих із 

внутрішніх аудиторів і внутрішніх контролерів; узгодження напрямку і мети 

перевірки з її замовником; підготовку підсумкових матеріалів за результатами 

перевірки; складання плану подальшого контролю за усуненням виявлених 
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недоліків і перевірки ходу його виконання. Цим досягається систематичний 

контроль діяльності всіх об’єктів управління, виявлення причин відхилень від 

стандартів і цілей, поставлених перед конкретним об’єктом, що сприяє 

оперативному усуненню виявлених порушень. 

Отже, зміст внутрішнього контролю та його організацію для досягнення 

ефективності бюджетування слід розглядати в різних аспектах: 

− просторовому (виділення підсистем внутрішнього контролю та визначення 

масштабів, меж охоплення об’єктів контролю); 

− тимчасовому (визначення аспектів, підсистем, елементів постійно діючих 

та тимчасово діючих); 

− інформаційно-технологічному (визначення інформаційної бази, методів і 

засобів розвитку, інших компонентів розвитку його змісту і форми) (рис. 3.5). 

Представлена система внутрішнього управлінського контролю на 

підприємствах хлібопекарської галузі дозволяє розглядати організацію 

внутрішнього управлінського контролю в різних аспектах: 

1) просторовому (виділення підсистем внутрішнього контролю та визначення 

масштабів, меж охоплення об’єктів контролю);  

2) часовому (визначення аспектів, підсистем, елементів постійно та тимчасово 

діючих);  

3) інформаційно-технологічному (формування інформаційної бази, вибір 

методів і обґрунтування засобів розвитку, інших компонентів розвитку його змісту 

і форми).  

Відповідно, 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. 
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Рис. 3.5. Система внутрішнього управлінського контролю на підприємствах хлібопекарської галузі 

* власна розробка 
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Отже, основними компонентами функціонування внутрішнього управлінського 

контролю в системі управління підприємством в умовах ринку повинні стати 

розвиток змісту і форми контролю на базі організації системи бюджетування. 

Внутрішній контроль слід перетворити в розвинену активно-адаптивну систему і 

забезпечити різноманітність його поведінки для ефективного управління 

підприємством хлібопекарської галузі. 

Представлена система внутрішнього управлінського контролю на 

підприємствах хлібопекарської галузі дозволяє проектувати вирішення 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 та 

його підрозділами. 

 

 

3.2. Бюджетування як складова планування і контролю за центрами 

відповідальності 

 

Бюджет як основний інструмент планування і контролю за діяльністю 

підприємства охоплює господарські операції за певний період і враховує цілі 

діяльності, затверджені керівництвом як для суб’єкта господарювання в цілому, так і 

для кожного його підрозділу. Відповідно, дієвість інтегрованої системи бюджетування 

на підприємстві можливо оцінити за критеріями, наскільки бюджет сприяє здійсненню 

планування і контролю окремих підрозділів – центрів відповідальності. Без наявності 

бюджетів управлінський персонал може лише реагувати на обставини замість того, 

щоб їх контролювати.  

З метою сприяння чіткій і цілеспрямованій діяльності підприємства за 

допомогою бюджетування, зокрема оцінці досягнутих результатів і забезпечення 

координації діяльності підприємства в цілому і його окремих підрозділів, підлягають 

дослідженню способи використання бюджетування у процесі планування і контролю 

за центрами відповідальності. 
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Бюджетування як досить трудомісткий процес починається з формування 

завдань, виконання яких, в свою чергу, здійснюється протягом трьох етапів. Загальна 

схема бюджетування на підприємстві зображена на рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6. Загальна схема процесу бюджетування на підприємстві* 

*власна розробка 
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виключення неефективних чинників, а також, оцінки вкладеної праці, дій та 

прийнятих рішень керівництвом підприємства [233, с. 18]. 

Розглянемо детальніше етапи впровадження системи бюджетування на 

підприємстві. 

Етап 1. На основі сформованого завдання створюються бюджети для окремих 

підрозділів, на основі яких створюється загальний (головний) бюджет підприємства. 

Паралельно з першим етапом на підприємстві здійснюється попередній контроль, що 

полягає у перевірці відповідності створення бюджетів обраній обліковій і бюджетній 

політиці. 

Етап 2. Наступним кроком є безпосереднє виконання, створених на 

попередньому етапі бюджетів. Одночасно на підприємстві проводиться поточний 

(управлінський) контроль.  

Етап 3. Заключним етапом бюджетування є оцінка та аналіз отриманих 

результатів, а також наступний контроль. На даному етапі здійснюється детальний 

аналіз показників бюджетів за звітний період, у разі невиконання бюджетів – 

проводяться дослідження причин виникнення відхилень і незалежно від результату 

розробляютьcя заходи щодо покращення показників бюджетів у наступному періоді. 

На основі отриманих результатів та проведеного аналізу підприємство формує 

завдання на наступний звітний період, яке може бути скориговане залежно від 

отриманих результатів попереднього звітного періоду. 

Звичайно ж, весь вищевикладений процес, етап за етапом, повинен 

здійснюватися з використанням комп’ютерних технологій, що дозволить 

підприємству оперативно опрацьовувати дані, отримані в ході бюджетування, а це в 

свою чергу, забезпечить ефективне ведення управлінського обліку в цілому. 

Бюджетування, як метод внутрішнього контролю, повинно включати 

формування бюджетів у відповідності із видами діяльності підприємства загалом, а 

також формування бюджетів для відокремлених підрозділів. Реальні витрати 

співставляються із плановими в результаті чого проводиться аналіз і приймаються 

рішення. В свою чергу, бюджетування можна визначити як процес планування 

майбутніх операцій підприємства та створення системи бюджетів. Дослідники 
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сучасних технологій управління бізнесом привертають увагу до бюджетів 

підприємства як до цілісної науково обґрунтованої системи збору, аналізу, обробки 

інформації, отриманої з внутрішнього та зовнішнього середовища, виконання 

розрахунків показників фінансового стану підприємства і контролю за їх виконанням 

на основі економіко-математичних моделей і технологій [251, с. 336]. 

У процесі бюджетування визначають [204]: 

− чого хоче досягнути підприємство у перспективі, обґрунтовується мета 

діяльності підприємства; 

− як можна досягти поставленої мети, стратегії розвитку підприємства; 

− які ресурси і в якій кількості потрібні підприємству; 

− контроль за виконанням планових показників. 

Бюджет відображає показники, які має досягнути підприємство. Проте вплив 

факторів у процесі господарської діяльності підприємства спричиняє виникнення 

відхилень між бюджетними та фактичними даними. Для виявлення відхилень і 

відповідного реагування на них потрібно здійснювати контроль виконання 

показників бюджету. 

В процесі контролю зіставляються фактичні дані з бюджетними, проводиться 

аналіз відхилень та вносяться необхідні корективи. Відповідно, завданнями контролю 

бюджетів є виявлення суттєвих розбіжностей між бюджетними та фактичними 

показниками, зосередження уваги працівників на показниках, що потребують 

докладного аналізу, встановлення причин виявлених розбіжностей та обґрунтування 

методів усунення. При цьому аналіз розбіжностей дає змогу вирішити, як працює 

підприємство та його структурні підрозділи: ефективно і результативно; 

результативно, але неефективно; ефективно, але не результативно; не результативно 

і неефективно [204]. 

Формування механізмів взаємодії внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку та контролю бюджетів є однією з найскладніших методологічних і 

організаційних проблем, що вирішується при створенні інтегрованої інформаційної 

моделі в умовах відповідного підприємства. 
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Вчені виділяють різні підходи та варіанти вирішення вказаної проблеми. Як 

підкреслює В.А. Залевський [77, с. 103], в працях О. Янга, К. Друрі, Ж. Рішара та 

інших зарубіжних вчених акцентується увага на використанні бюджетування як 

засобу вимірювання ефективності діяльності окремих ланок підприємства відповідно 

до запланованих змін, а також розроблені пропозиції з оцінки ефективності 

господарської діяльності підприємства через фіксацію відхилень. Однак всі вони 

орієнтовані на використання інструменту бюджетування в  

умовах методології бухгалтерського обліку, яка відрізняється від тієї, що 

застосовується в Україні. 

Разом з тим серед фахівців зростає розуміння того, що традиційні системи 

управлінського обліку не забезпечують підприємство, що діє в нестабільному 

середовищі, інформацією, потрібною для ефективного управління та контролю. 

Невизначеність економічного середовища підвищує актуальність створення 

інформаційних моделей, які сприятимуть удосконаленню діяльності центрів 

відповідальності на основі бюджетування та його інтеграції з системою 

бухгалтерського обліку. 

Ефективність реалізації функцій управлінського обліку шляхом фіксації 

відхилень значно варіюється залежно від інструменту, за допомогою якого 

здійснюється облік відхилень. Погоджуємося з підходом [77, с. 103] щодо двох 

напрямів обліку відхилень: 

- перший напрям – відображення відхилень в бухгалтерському обліку на 

синтетичних і аналітичний рахунках, аналіз даних про відхилення, які акумулюються 

на цих рахунках зі значним ступенем деталізації інформації, і наступний опис 

відхилень на рахунках продажу або фінансових результатів. При цьому відхилення 

обліковуються: за різними категоріями витрат і результатів; за використаними 

ресурсами; за центрами відповідальності; за сегментами діяльності; 

- другий напрям – відображення відхилень в первинній документації і 

облікових регістрах за межами синтетичних і аналітичних рахунків, що характерно 

для вітчизняного нормативного методу, який застосовувався для виявлення й обліку 

відхилень без спеціальних рахунків і субрахунків. У даному випадку оперативний 
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облік відхилень орієнтований на фіксацію (виявлення) відхилень лише в розрізі 

відповідних витрат на виробництво і не спрямований на кінцевий результат. 

Система бюджетування на підприємстві повинна забезпечити реалізацію не 

тільки управлінської функції (як визначення цільових показників діяльності 

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

процесами виконання планів і виявлення відхилень. У зв’язку з цим, створювані на 

підприємстві бюджети повинні відповідати на питання: «що і як слід робити?», «що 

не вдалося зробити і чому?». 

Відповідно, в основу контролю виконання бюджетів покладено принципи, 

зведені в дослідженні [204]: 

1) поєднання поточного та підсумкового контролю; 

2) забезпечення контролю виконання бюджетів по підприємству в цілому і по 

центру відповідальності; 

3) визначення причин і винуватців відхилень від виконання бюджетів; 

4) поєднання персональної та колективної відповідальності за виконання 

бюджетів; 

5) раціональне закріплення контрольних показників за відповідальними 

особами; 

6) раціональний формат звітів про виконання бюджетів. 

Інтегрована система бюджетування охоплює єдиний управлінський цикл як 

послідовність процесів планування, обліку, контролю і аналізу. Крім того, 

самостійними складовими управлінського обліку можуть бути блоки питань, 

пов’язані зі стратегічним плануванням та вирішенням оперативних управлінських 

задач. Такий поділ облікових функцій обумовлений тим, що бюджетування не 

вирішує завдання, які внаслідок свого малого масштабу або високого ступеня 

невизначеності не можуть бути вирішені на етапі планування.  

Для підприємств хлібопекарської галузі прикладом може бути ситуація на рівні 

допоміжного виробництва – борошномельного. Структурний підрозділ з певною 

періодичністю формує помольні партії. Для цього зерно різних сортів і регіонів 

поставки, наявне в елеваторі, змішується таким чином, щоб максимізувати якість 
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майбутньої продукції. Враховуючи, що коло можливих постачальників досить 

широке, заздалегідь спланувати, яке зерно увійде в кожну з партій, практично 

неможливо. Як наслідок, таке завдання доводиться вирішувати в оперативному 

режимі [119], що потребує комп’ютеризації процесу облікового відображення 

операцій та оцінки їх узгодженості з показниками бюджетів. 

Про проблеми, пов’язані з недоліками функціонування інтегрованої системи 

бюджетування, на підприємстві будуть вказувати наступні моменти:  

– зниження загальної ефективності діяльності підприємства, постійне 

збільшення накладних витрат;  

– різке погіршення фінансового стану внаслідок реалізації ризиків, 

неправильно оцінених на етапі планування;  

– труднощі із залученням кредитних ресурсів;  

– «непрозорість» діяльності підприємства для керівництва та акціонерів;  

– зростання простроченої кредиторської заборгованості та штрафних санкцій;  

– систематична нестача коштів на виконання виробничої програми та 

забезпечення поточних потреб підприємства. 

В якості іншого прикладу можуть розглядатися традиційні проблеми з 

прозорістю діяльності ремонтних підрозділів. Причина цього явища полягає в тому, 

що поряд з процесами, що протікають стабільно і безпосередньо пов’язані з 

результатами діяльності підприємства, діяльність цих підрозділів є нестабільною. 

При цьому один звітний період може включати декілька завершених і декілька 

незавершених замовлень. У цьому випадку неможливо оцінити точний обсяг 

виконаних робіт та їх ефективність. Вирішенням такої ситуації може бути 

модернізація процедур бюджетування за рахунок поєднання позамовного та 

попроцесного методів. 

Крім формальної невідповідності планових та облікових систем можуть 

існувати інші, менш очевидні причини їх неефективності, пов’язані з умовами 

конкретного підприємства. Найбільш типовими з них є [119]: 

1. Невідповідність облікової інформації потребам менеджерів. 
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2. Невідповідність обсягу управлінських функцій масштабам керованого 

бізнесу. 

3. Невідповідність частоти контролю і прийняття управлінських рішень 

(проблема оперативності). 

Для вирішення першої проблеми може застосовуватися принцип складання 

форм управлінської звітності відповідно до найбільш важливих для підприємства 

завдань, наприклад, управління витратами та собівартістю продукції, рухом 

грошових коштів, придбанням сировини та матеріалів тощо. Принципом визначення 

необхідності виконання окремих облікових процедур та використання форм звітності 

повинна бути їх орієнтація на користувачів: конкретних керівників, що виконують 

відповідні функції. 

В основі вирішення другої проблеми повинен лежати практичний досвід 

застосування підходів і методів управління на підприємствах. Якщо його немає, 

необхідно адаптувати досвід підприємств інших галузей або керуватися принципом 

раціональності: на невеликому підприємстві повинна бути не громіздка система 

бюджетування та обліку, а також інформаційна система; для великих промислових 

підприємств повинні бути більш розвинені функції контролю витрат, забезпечення 

виробництва і розрахунків, система повинна дозволяти виконувати і контролювати 

довгострокові програми розвитку. 

У третьому випадку для підвищення оперативності збору й обробки інформації 

для управління рекомендується використовувати поєднання комп’ютеризації та 

регламентації. Важливо, щоб ці два засоби використовувалися у взаємозв’язку, 

оскільки це дозволяє знизити витрати на постановку та обслуговування дорогих 

інформаційних систем, з одного боку, і трудовитрати на виконання 

неавтоматизованих функцій – з іншого [119]. 

При бюджетуванні важливу роль відіграє встановлена система контролю. 

Бюджетний контроль дозволяє визначити, наскільки ефективно відбувається процес 

бюджетування та оцінити внесок працівників у підготовку бюджету та його 

виконання. За допомогою контролю бюджетів аналізуються стратегія, процедури, 

мотивація і ефективність розробленого бюджету.  
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Контроль бюджетних показників доцільно здійснювати на підставі звіту про 

показники бюджету. Такий звіт формується відповідальним працівником 

бухгалтерської служби для прийняття тих чи інших рішень (табл. 2.6). Відповідно, 

процес контролю виконання бюджету буде виглядати наступним чином (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Система контролю показників бюджетів* 

* власна розробка 

 

Оскільки звіт про виконання бюджету містить порівняння запланованих і 

фактичних показників, а також розрахунок відхилень із зазначенням їх причин, 

доцільно передбачати підготовку звіту регулярно, що дозволяє комп’ютеризація 

процесу. Якщо відхилення незначні, менеджер може їх ігнорувати, тобто не 

досліджувати причини цих відхилень. Значний розмір відхилень вимагає 

детальнішого вивчення причин на основі додаткової інформації. 

Доцільність і можливість вибору методики деталізації відхилень при 

встановленні факту їх виникнення в системі управлінського обліку та бюджетування 

мають прямо виражену залежність від певної сукупності чинників. До них належать: 
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планово-аналітичного відділу; наявність програмно-обчислювальних та технічних 

засобів з відповідними модулями програмних продуктів; розмір підприємства.  

При поєднанні професійного рівня працівників планово-аналітичного відділу з 

інформаційно-технічними можливостями підприємства доцільніше використовувати 

методику факторного вертикального і горизонтального аналізу відхилень [45]. У разі 

наявності значних відхилень залежно від причин їх виникнення можливі 

альтернативні рішення: 

1)  коригування або перегляд бюджету, якщо результати контролю свідчать, що 

виконувати його надалі недоцільно; 

2)  внесення відповідних коригувань у дії для забезпечення досягнення 

запланованої мети. 

Залежно від причин виникнення відхилення поділяють на дві групи: відхилення 

внаслідок планування та відхилення внаслідок діяльності. 

Відхилення внаслідок планування – відхилення від бюджету, пов’язані з 

помилками та прорахунками в процесі складання прогнозів, визначення функцій 

витрат і доходів, калькулювання планової собівартості та ін. Відхилення внаслідок 

діяльності є результатом дій персоналу або певних подій (зміни попиту, коливання 

цін тощо) [47, c. 368]. 

Сформовані звіти про показники бюджету за результатами періодів дають 

можливість менеджменту компаній приймати необхідні превентивні заходи у 

випадку виявлення відхилень. Вжиття таких заходів можливе лише у випадку 

наявності аналітики та її порівняння із показниками наявних фактичних показників із 

бюджетними. Зведений бюджет, зазвичай, є статичним або постійним бюджетом, 

оскільки він складений тільки для одного рівня майбутньої діяльності.  

Таким, що може занижувати ефективність контролю на підприємстві можна 

назвати орієнтованість на усунення відхилень. Разом з тим, контроль має бути 

покликаний на вжиття превентивних заходів. Фактично мова повинна йти про 

запровадження систем контролю де якісним показником її діяльності буде 

попередження негативних наслідків на підставі даних бухгалтерського обліку.  
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Бюджетування, будучи складовою частиною управлінського контролю, 

створює об’єктивну основу для оцінки результатів діяльності. На основі комплексної 

взаємопов’язаної системи планових бюджетів менеджер координує діяльність 

відповідного підрозділу підприємства. Робота менеджерів оцінюється за звітами про 

виконання бюджету, що підвищує об’єктивність і обґрунтованість мотиваційної 

функції. 

Реалізація контрольної функції виконання бюджетів (планів) передбачає 

відстеження ходу виконання планових завдань за допомогою контрольної звітності 

центрів відповідальності і базується на таких принципах (табл. 3.1). Представлені 

принципи можуть використовуватися на підприємствах хлібопекарської галузі, адже 

контрольні звіти про виконання бюджетів та їх аналіз дозволять підприємствам 

оперативно відстежувати ступінь виконання бюджетних завдань, норм і лімітів, 

виявляти відповідність досягнутого стану запланованим сценаріям, здійснювати 

управління відхиленнями. 

Таблиця 3.1 

Принципи реалізації контрольної функції виконання бюджетів за допомогою 

звітності центрів відповідальності* 

Принципи Зміст 

1 2 

Поєднання поточного 

і заключного 

контролю 

Контроль повинен здійснюватися не тільки в кінці планового періоду, 

але і протягом планового періоду. Поточний контроль дозволяє 

оперативно реагувати в разі відхилення від нормального ходу діяльності. 

Заключний контроль полягає в оцінці роботи відповідальних за 

виконання бюджету осіб і створює передумови для проведення 

відповідних змін у діяльності підприємства 

Забезпечення 

контролю виконання 

планів по 

підприємству в 

цілому та окремих 

центрах 

відповідальності 

Передбачається формування звіту про виконання планів у вигляді 

консолідованого звіту, який містить підсумкові результати діяльності 

окремих структурних одиниць і напрямів бізнесу, а також у вигляді звітів 

окремих центрів відповідальності. Реалізація зазначеного принципу 

необхідна для оцінки результатів діяльності окремих структурних 

одиниць, а також визначення факторів, що вплинули на результати 

діяльності підприємства. 

Звіт про виконання бюджетів повинен створюватися не тільки у вигляді 

консолідованого звіту, що підсумовує результати діяльності окремих 

структурних одиниць і напрямів бізнесу, але й у вигляді звітів окремих 

центрів відповідальності. Реалізація зазначеного принципу необхідна як 

з точки зору оцінки результатів діяльності окремих структурних 

одиниць, так і з точки зору визначення факторів, що вплинули на 

результати діяльності підприємства 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 

Визначення причин і 

винуватців відхилень 

від виконання плану 

Визначає, що поряд з сумою відхилень звіти повинні містити 

інформацію про причини їх виникнення (про фактори, що обумовили 

появу даного відхилення) і їх винуватців. 

Виконання принципу передбачає, що поряд з величиною відхилень звіти 

повинні містити інформацію про причини їх виникнення (про фактори, 

що зумовили виникнення кожного відхилення) та їх винуватців. У ряді 

випадків відхилення можуть виникати незалежно від конкретних осіб, 

тому в даному контексті винуватець – це не тільки посадова особа, 

внаслідок дій (чи бездіяльності) якої виникло відхилення, а й посадова 

особа, здатна прокоментувати дане відхилення, визначити його причину. 

У цьому сенсі у звітах про виконання бюджетів бажано розділяти 

регульовані і нерегульовані (підконтрольні і непідконтрольні) 

показники, тобто ті, на які даний центр відповідальності може і не 

впливати  

Поєднання 

персональної та 

солідарної 

відповідальності за 

виконання бюджетів 

Відповідальність повинна бути розподілена між усіма особами, 

задіяними в реалізації бюджетів. Ступінь відповідальності кожної особи 

повинен залежати від можливості впливу даної особи на результати 

діяльності. 

Ступінь відповідальності повинен знаходитися в прямій залежності від 

можливості впливу даної особи на результати діяльності. Наприклад, 

начальник цеху (виділеного на підприємстві як центр відповідальності) 

відповідає за виконання всієї сукупності бюджетів даного цеху, оскільки 

він наділений повноваженнями, що дозволяють йому впливати на 

результати роботи всього цеху. Майстер відповідає за виконання 

частини виробничого плану та бюджету прямих виробничих витрат, 

оскільки в межах своєї зміни і ділянки він здатний впливати на випуск 

продукції і споживання в процесі виробництва необхідних ресурсів 

Раціонального 

закріплення 

контрольних 

показників за 

відповідальними 

особами 

Передбачає оптимальну кількість контрольних показників (їх має бути 

достатньо, щоб забезпечити управлінський контроль, але не занадто 

багато, щоб контроль не був трудомістким) і обґрунтоване закріплення 

за конкретними особами (особа повинна контролювати ті показники, на 

які вона здатна вплинути) 

Раціональний формат 

звітів про виконання 

бюджету 

Звіт не повинен бути перевантажений зайвою інформацією, у той же час 

обсяг зазначеної інформації повинен бути достатнім для оцінки 

виконання бюджету. 

Використання принципу припускає, що обсяг інформації, що міститься 

у звіті, повинен бути необхідним і достатнім. Звіт має бути досить 

коротким, щоб не розсіювати увагу користувача, при цьому чим вищий 

рівень одержувача звіту в службовій ієрархії, тим більш лаконічним 

повинен бути звіт; досить повним, щоб передбачити можливі питання 

користувача 

*на основі [125; 240]. 

 

Порівняння фактично досягнутих результатів з даними бюджету розкриє сфери 

діяльності, яким слід приділити особливу увагу.  Якомога більш точний бюджет та 

заходи щодо його виконання дадуть можливість вжити вчасних заходів, ефективних 
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способів реагування зі сторони відповідальних управлінських кадрів підприємства. 

Це дасть можливість переорієнтувати у випадку потреби виробничі потужності, 

реалізувати необхідні інвестиції. Складовими процесу здійснення контролю 

бюджетів різних рівнів на підприємстві є закладення в аналітичні системи алгоритмів 

за допомогою яких здійснюється співставлення різних показників. Відхилення 

можуть бути як в сторону збільшення витрат і відповідно підвищення ефективності 

виробництва та показників діяльності, так і негативні відхилення, де збільшуються 

витрати і зменшується якісні та кількісні показники рівня виробництва, витрачання 

наявного ресурсу, виробничих запасів та інвестицій. За конкретними показниками 

звіти про виконання бюджетів можуть містити дані про більш детальний аналіз та 

рівень ефективності.  

Контроль і аналіз бюджетів і відповідних звітів дозволяє оцінити стан 

функціонування основних функцій і процесів господарювання. Метою аналізу є 

встановлення оптимального варіанту виконання кожної конкретної роботи і 

з’ясування того, як можна знизити витрати по кожному функціональному підрозділу 

підприємства. Як зазначено в дослідженні [51, c. 94], порівняння бюджетів центрів 

відповідальності дозволяє оцінити конкурентоспроможність кожного з них з точки 

зору витрат. 

Оцінка ефективності діяльності підприємства – це порівняння досягнутих 

результатів його діяльності в цілому та в розрізі структурних підрозділів з 

поставленими цілями і плановими показниками [78]. Основним критерієм 

результативності діяльності підприємства в конкурентному середовищі є 

співвідношення ряду показників, що характеризують ефективність його 

функціонування як системи. У зв’язку з цим, принципове значення для оцінки має 

правильний відбір показників для порівняння у ході економічного аналізу, що 

враховують ефективність та особливості господарської діяльності підприємства.  

Аналіз виконання бюджетів сприяє оперативному виявленню рівня виконання 

бюджетних параметрів за центрами відповідальності, систематизації позитивних і 

негативних причин відхилень, своєчасній стабілізації пропорцій економічного 

розвитку підприємства через механізм зворотного впливу на цільові установки 
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системи, знаходження резервів підвищення результативності функціонування 

суб’єкта господарювання [45]. Тому необхідно чітко визначити, з якої первинної 

документації слід використовувати дані для складання бюджетів.  

Управлінські рішення керівництво приймає на підставі інформації про 

відхилення від бюджету. Відхилення розраховують як бюджетні дані мінус фактичні. 

Фактичні можна отримати тільки з управлінського обліку. Слід зазначити, що 

бюджети самі по собі управлінської цінності не становлять.  

Важливо знати, яке відхилення від бюджету виникло, а тільки потім на підставі 

аналізу цієї інформації приймати управлінські рішення. Відповідно, слід погодитися 

з підходом, що наявність системи управлінського обліку – це необхідна умова 

функціонування системи бюджетування [158].  

Для здійснення контролю бюджетів за центрами відповідальності необхідно 

визначити параметри й періодичність контролю, для чого необхідно:  

− розробити регламент з підготовки та захисту бюджету;  

− визначити структуру і процедуру роботи бюджетного комітету;  

− визначити параметри для контролю;  

− встановити суттєвість відхилень по кожному з параметрів;  

− розробити та впровадити методику факторного аналізу відхилень.  

Після планування або фактичного обліку показників всіх бізнес-процесів 

підприємства (придбання, виробництво, продаж) в даному блоці можна сформувати 

аналітичні форми будь-якої конфігурації залежно від мети, що ставиться перед 

аналітиком. Наприклад, у планових сценаріях можна порівняти заплановані 

показники з фактичними або планами минулих періодів, а в сценарії «Факт» 

провести план-фактний аналіз досягнутих показників у порівнянні з плановими 

показниками цього періоду або порівняно з фактичними даними минулих періодів 

[78]. 

Варто наголосити, що в процесі бюджетування контрольні функції та 

показники ефективності діяльності підприємства мають значення лише у випадку, 

коли нормативні показники можуть співставлятись із реальними показниками. 

Використання програмного забезпечення бюджетування за рахунок накопичення 
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статистичних даних за ряд років порівняти показники за будь-які періоди. 

Для своєчасного виявлення відхилень від намічених показників виконання 

бюджетів та інтерпретації причин їх виникнення необхідно здійснювати постійний 

контроль за досягнутими показниками і вживати заходів щодо оперативного 

усунення виявлених відхилень.  

Відповідно, бюджетування містить всі етапи циклу управління з належною 

даному рівню специфікою (рис. 3.8). Воно пов’язане з попереднім, поточним і 

наступним контролем. В основі планування і контролю лежить аналіз минулої 

фінансової і нефінансової інформації [77, с. 99]. 

 

Рис. 3.8. Роль контролю в процесі бюджетування*  

*на основі [77, с. 99] 

 

Таким чином, важливим етапом процесу бюджетування, після формування 

бюджетів, є їх виконання або реалізація, а також паралельний контроль. В свою чергу, 

можна виділити попередній, поточний та наступний (заключний) контроль виконання 

сформованих бюджетів, зміст яких детально розкрито в [80]. 

Інструментами попереднього контролю, який полягає в реалізації установлених 

правил, процедур, можуть бути правила планування, відображені в організаційних 

документах щодо бюджетування (Положення про фінансову службу, Положення про 

облікову політику підприємства, Положення про бюджетування тощо). 
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Попередній контроль проводиться до початку виконання дій з втілення 

намічених цілей підприємства. Його завдання полягає у встановленні фактів, з якими 

можуть виникнути певні труднощі, що перешкоджають виконанню планів. Такий 

спосіб контролю здійснюється під час формування бюджетів: у випадку якщо 

перспективні показники матимуть суттєві розбіжності із плановими та 

запроваджується комплекс заходів для досягнення встановлених критерій до повної 

їх гармонізації. Попередній контроль дає можливість провести верифікацію планових 

показників чи обсягів реалізації продукції, обсягів виробництва та необхідних для 

цього ресурсів. Попередній контроль щодо показників використання витрат наявних 

ресурсів проводиться також з врахування оцінки якісних та інших характеристик в 

кожному окремому випадку,  на етапі вибору шляхів поставки.  

До методів попереднього контролю виробничих запасів належить також 

розрахунок необхідних запасів сировини, матеріалів, інструментів на рівні, 

достатньому для безперебійної діяльності підприємства і попередження створення 

надлишків запасів на складі, що відволікає значні грошові кошти на їх придбання та 

зберігання. У результаті формується оптимальний бюджет закупівель та витрачання 

виробничих ресурсів з мінімальними витратами на придбання і складування. 

Попередній контроль витрат трудових ресурсів забезпечується за рахунок 

ретельного аналізу ділових, професійних якостей і навичок працівників, які необхідні 

для виконання тих чи інших посадових обов’язків, відбору найбільш підготовлених і 

кваліфікованих робітників.  

Такий контроль включає також перевірку раціональності розміщення особового 

складу по робочих місцях на підприємстві, співвідношення між постійними і 

тимчасовими працівниками, розрахунок оптимальної чисельності персоналу, виходячи 

з виробничої програми і завантаження виробничих потужностей, а також оцінку 

вартості робочої сили для включення її до бюджетів витрат. 

Завданнями попереднього контролю фінансових коштів є: забезпечити 

платоспроможність підприємства, проведення ефективної політики із залучення 

позикових коштів, розміщення вільних грошових коштів та оптимізація їх залишку в 

касі та на розрахункових рахунках. Серед домінантних підходів в організації 
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попереднього контролю можна вважати чітке слідування запровадженим на 

окремому підприємстві процедурам та заходам.  

За наслідками попереднього контролю дані бюджету повинні бути інтегровані 

та піддаватись перевірці й оптимізації. Застосування комп’ютерних технологій 

дозволяє зробити це досить повно й оперативно і тим самим створити найбільш 

ефективну прогнозну модель господарської діяльності підприємства.  

Поточний бюджетний контроль здійснюється під час реалізації бюджету.  

Бюджетний контроль покликаний здійснювати реальні фактичні показники із 

бюджетними, верифікації неточностей та проведення необхідних корекцій. 

Постійний зв'язок забезпечує можливість проведення безперервного контролю.  

Це має значення під час імплементації нових перспективних заходів із 

впровадження виробництва нових видів товарів та розширення асортименту 

продукції.  

Комунікація в системі бюджетного контролю відбувається на підставі 

аналітичної інформації, періодичність підготовки якої залежить від управлінських 

рішень керівництва підприємства, а також в залежності від конкретних виробничих 

потреб.  

Наприклад, менеджери з виробництва та комерційної діяльності потребують 

щоденної інформації. Чим далі керівник перебуває від операційного рівня 

виробництва, тим більшим може бути часовий інтервал між послідовними звітами.  

У випадку виявлення суттєвих невідповідностей з виконання бюджетів та 

перспективні плани опиняються під загрозою невиконання, доцільно проводити 

аналітичну роботу відповідальними керівниками на різних рівнях задля вжиття 

заходів, пошуку нових ринків, корекції асортименту чи обсягів виробництва. 

Важливим чинником можна назва можливість здійснення заходів екстреного 

реагування.  

Досить важливо для поточного контролю в бюджетуванні визначити склад 

показників, які підлягають коригуванню, методику та послідовність її здійснення. 

Бюджетний поточний контроль може здійснюватися шляхом спостережень і на основі 

документальної інформації. 
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Контроль через спостереження за виконанням бюджетів здійснюється шляхом 

спілкування менеджера або контролера з усіма учасниками господарської діяльності. 

Такий спосіб контролю може посприяти верифікації невідповідностей, які неможливо 

зафіксувати в обліку, детальніше провести оцінку та фактори які до цього призводять. 

Такий контроль через свою оперативність має перевагу для проведення поточного 

контролю.  

 Документально-інформаційний спосіб контролю дає можливість краще 

детермінувати різницю в показниках бюджетів, а саме між фактичними і плановими 

показниками, можливість проведення коригувань і виявлення причин.  

Такі форми контрою спрямовані на досягнення спільної мети та 

використовуються в залежності від потреб та фактичних обставин.  

Поточний контроль бюджетування дає можливість все ж таки спрямувати 

діяльність підприємства в більш ефективне русло та запобігти домінуванню 

негативних тенденцій, вчасно відреагувати на них та вжити необхідні заходи, що 

дасть змогу підвищити ефективність.  

Інструментом поточного контролю, що передбачає періодичне вимірювання 

фактичних результатів і відхилень від планових показників (як правило, поточний 

контроль оперує абсолютними показниками) протягом звітного періоду, може бути 

лінійний індикатор, побудований для визначених показників діяльності 

підприємства. 

Оскільки поточний контроль здійснюється безпосередньо в ході виконання 

бюджету, він базується на зворотньому зв’язку через систему обліку, яка може бути 

безперервною і періодичною (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Загальний алгоритм здійснення поточного контролю виконання 

бюджетів на підприємстві 

*на основі [77, с. 100] 

 

Використання лінійного індикатору можливо в стабільній економічній ситуації. 

Однак, враховуючи, що зовнішнє середовище вносить суттєві зміни в бюджети, 

застосовується метод змінного планування, що передбачає періодичне коригування 

показників бюджетів. 

Заключний бюджетний контроль здійснюється або відразу після завершення 

діяльності, для якої визначається бюджет, або після закінчення певного періоду часу. 

Методика аналізу дає можливість провести оцінювання показників ефективності 

діяльності підприємства та наскільки ефективно воно змогло втілити поставленої 

мети чи навпаки відбулись відхилення. Таке комплексне оцінювання є інструментом 

заключного контролю. Проте, на відміну від стандартного аналізу, таке оцінювання 

дозволяє здійснити оцінку фінансового стану з урахуванням специфіки підприємства, 

а також здійснити інтерпретацію результатів аналізу, щоб менеджери могли 

приймати адекватні рішення. 

Звіти щодо виконання показників бюджету є організаційною формою 

оформлення результатів контролю щодо його виконання. Вони надають уніфіковану 

інформацію планування загалом та окремих показників. Такі звіти відображають 
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Визначення фактичного стану чи дії ланки системи управління 

підприємством (об’єкта контролю) 

Порівняння фактичних даних з потрібними (з базою для 

порівняння, що прийнята на підприємстві, або задана ззовні, або 

заснована на критеріях раціональності) 

Оцінка відхилень, що перевищують гранично допустимий рівень, 

на предмет ступеня їх впливу на аспекти функціонування 

підприємства 

Виявлення причин виникнення відхилень, здійснення коригуючих 

дій 
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інформацію в цілому трьох видів: про реальні фактичні показники, планові показники і 

дані щодо відхилення між показниками, зокрема реальними та бюджетними, їх аналітику.. 

Крім основної інформації у звітах необхідно виділяти показники, підконтрольні 

менеджеру даного центру відповідальності, приводити для порівняння дані 

попередніх періодів та аналогічних підрозділів. У звітність про виконання бюджетів 

можуть включатися додаткові показники про кількість працівників і число 

відпрацьованих ними людино-годин, ступеня завантаження виробничих 

потужностей, зміни у структурі та способах продажів, їх обсягах тощо.  

Таким чином, здійснення контролю за виконанням показників бюджетів 

базується на використанні аналітичних даних з бухгалтерської звітності. З цією 

метою внутрішня бухгалтерська звітність підприємства має бути розроблена та 

врегульована графіком документообороту з урахуванням особливостей структурних 

підрозділів (центрів відповідальності) та передбачати можливість порівняння 

фактичних даних з бюджетними величинами. Відповідно, внутрішня звітність 

відіграє роль сигнальної системи, що забезпечує апарат управління інформацією про 

виконання бюджету.  

Для підвищення рівня ефективності сприйняття у звітності доцільно 

інформацію відображати графічно, Привертати увагу керівництва за допомогою 

розставлення певних акцентів на найбільш проблемні моменти та аспекти, які 

потребують першочергового вирішення. Це дозволяє ефективніше впровадити 

управлінські заходи щодо виявлених відхилень. Особливому контролю повинні 

підлягати фактори, що відіграють вирішальну роль в досягненні цілей підприємства 

або певного центру відповідальності. Такі показники (зазвичай не більше 5-ти) 

можуть змінюватися швидко та непередбачувано, істотно впливаючи на результати 

діяльності. Отже, система внутрішньої звітності повинна бути розроблена таким 

чином, щоб приділяти ключовим показникам особливу увагу.  

За умови систематичного складання звітності за показниками бюджетів 

створюються можливості для забезпечення систематичності та дієвості контролю 

виконання бюджетів. При цьому доцільно використовувати не лише план-фактний 
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контроль після завершення періоду бюджетування, а й в процесі безпосереднього 

виконання бюджетів, тобто на всіх стадіях бюджетного циклу підприємства. 

Таким чином, за результатами дослідження встановлено, що бюджетування як 

важливий інструмент планування та контролю дозволяє оцінювати відповідність 

показників про фактичну діяльність запланованим. Можна відзначити, що на 

початковому етапі роль бюджету більше зводиться до формування перспективного 

плану і контрольних показників, пізніше, по завершенню певного звітного періоду, 

здійснюється аналітика його виконання і бюджет вже відіграє контрольну функцію. 

Відповідно, бюджет сприяє чіткій і цілеспрямованій діяльності підприємства, є 

основою оцінки досягнутих результатів та засобом координації діяльності 

підприємства на рівні його підрозділів.  

Організація бюджетування на підприємствах хлібопекарської галузі з 

урахуванням представлених пропозицій сприяє реалізації управлінської функції 

бюджетування (визначення цільових показників діяльності підприємства і шляхів їх 

досягнення) та функції контролю (спостереження за виконанням планів і виявлення 

відхилень). На основі комплексної взаємопов’язаної системи бюджетів центрів 

відповідальності можлива координація діяльності окремих підрозділів і підприємства в 

цілому. Діяльність центрів відповідальності можливо оцінити за показниками звітів про 

виконання бюджету. 

Встановлено, що дієвість контролю бюджетування зростає за умови здійснення 

попереднього, поточного та заключного контролю. Кожен зі вказаних видів контролю 

охоплює відповідні процеси, пов’язані з бюджетуванням, що на основі врахування 

деталізованої аналітичної інформації про бюджети сприяє подальшому 

використанню моделювання бізнес-процесів як інструменту бюджетування. 
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3.3. Деякі аспекти моделювання бізнес-процесів як інструменту 

бюджетування 

 

Управління підприємством на основі бюджетування передбачає формування 

відповідної політики як частини загальної стратегії діяльності підприємства. 

Визначення політики бюджетування та регламентація бюджетних форм і процедур 

може проводитися в спеціальних положеннях або в обліковій політиці підприємства. 

Взаємозв’язок і залежність системи бюджетування від інформації, що формується в 

системі бухгалтерського обліку, обумовлює необхідність розкриття підходів до 

облікового забезпечення моделювання бізнес-процесів у системі бюджетування. 

Аналіз практики впровадження та використання бюджетування на 

досліджуваних підприємствах хлібопекарської галузі дозволив зробити висновок, що 

відсутність позитивних результатів, передусім, пов’язана з несистемністю дій 

керівництва підприємства. Перехід до бюджетування передбачає моделювання 

бізнес-процесів та їх оптимізацію, а також подальше удосконалення бізнес-процесів, 

постійне вдосконалення управління, адаптацію бізнес-процесів до змін економічного 

середовища, їх моніторинг.  

Розглянемо детальніше організаційний, технічний і методологічний аспекти 

облікового забезпечення бюджетування на підприємстві, що сприятиме визначенню 

можливостей застосування імітаційного моделювання як інструменту бюджетування 

на основі комп’ютеризації, створенню оптимальних сценаріїв бюджетів та внесенню 

відповідних коригувань з метою забезпечення максимізації фінансових результатів 

діяльності підприємствами хлібопекарської галузі. 

Організаційний аспект бюджетування передбачає необхідність чіткої 

регламентації відповідальності працівників належної кваліфікації для здійснення дій 

щодо складання і виконання бюджетів. Для великих підприємств хлібопекарської 

галузі доцільне призначення посадових осіб, які будуть займатися бюджетуванням на 

постійній основі. Організація взаємовідносин між працівниками є ключовим 

аспектом в організації бюджетування, зокрема з урахуванням організаційної 

структури підприємства (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Організаційна структура підприємства як ключовий фактор 

забезпечення бюджетування* 

* власна розробка 

 

Формування показників бюджету в ієрархічному організаційному середовищі 

може відбуватися за допомогою підходів, розглянутих в розділі 1, виходячи з 

цільових параметрів, визначених стратегією діяльності підприємства.  

Важливим аргументом на користь впровадження бюджетування є наявність 

технічних можливостей для здійснення процедур з формування і виконання 

бюджетів, адже ці процедури пов’язані зі значним обсягом документації. Саме чітко 

розроблений графік документообороту та використання інформаційних технологій 

суттєво полегшують виконання окремих операцій та управління в цілому на основі 

показників бюджетів. 

Комп’ютеризація моделювання бізнес-процесів у вигляді бюджетів дозволяє 

підприємству набути довгострокових конкурентних переваг за рахунок скорочення 

накладних витрат, призводить до узгодженості цілей структурних підрозділів 

підприємства, використовуючи при цьому новітні досягнення в сфері інформаційних 

технологій. 

Ефективність впровадження управління на основі бюджетування бізнес-

процесів залежить від багатьох факторів, які систематизовані таким чином:  

Організаційна структура підприємства для забезпечення бюджетування 

Адміністратори 

Консолідатори 

Планувальники 

фінансисти, що відповідають за 

бюджетування в цілому 

рядові працівники, відповідальні за 

окремі ділянки обліку та планування 
 

фінансові та функціональні фахівці, 

відповідальні за бюджетування на рівні 

функціональних підрозділів та / або 

регіональних структур 
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1) фактори підприємства: розмір, стадія життєвого циклу, організаційно-

правова форма, фінансовий стан, рівень комп’ютеризації та ін. Реалізація проекту 

реінжинірингу своєчасна на підприємствах, що мають негативний фінансовий стан 

або знаходяться в стані санації, а також на успішних підприємствах, що мають 

можливості для впровадження інноваційних розробок у сфері управління. На 

новостворених або малих підприємствах доцільним є впровадження проекту 

інжинірингу бізнес-процесів. На підприємствах з низьким рівнем комп’ютеризації 

впровадження управління на основі бюджетування бізнес-процесів неможливе; 

2) фактори виробництва: асортимент продукції (робіт, послуг), життєвий цикл 

та ін. На малих підприємствах з вузьким асортиментом продукції впровадити 

процесне управління значно легше, але й ефект від інновацій буде не таким значним, 

як на великому багатономенклатурному підприємстві;  

3) фактори системи управління: рівень розвитку системи стратегічного 

планування, організаційна структура управління, наявність підтримки топ-

менеджерами та ін. Впровадження бюджетування недоцільне на підприємствах, які 

не мають визначених пріоритетів і стратегічних цілей. Такі підприємства потребують, 

насамперед, розробки стратегії, а потім – впровадження проектів (ре)інжинірингу або 

удосконалення; 

4) фактор персоналу: рівень знань і кваліфікація, розуміння характеру та цілей 

змін, лояльність працівників і їх кваліфікація, здатність адаптуватися до змін та 

підвищувати свій професійний рівень. 

Методологічний аспект організації бюджетування означає розробку та 

закріплення принципів формування показників бюджетів, методів їх оцінки, зокрема 

щодо складових майна, калькулювання собівартості продукції, визнання дебіторської 

та кредиторської заборгованостей, планування доходу від продажу тощо. Тобто 

необхідне визначення основних методів і процедур для складання та контролю 

бюджетів, зокрема вибір методу бюджетування, визначення послідовності процедур 

зі складання бюджетів, часового періоду тощо. Відповідно, впровадження 

бюджетування на підприємстві включає безпосереднє моделювання і оптимізацію 

бізнес-процесів, впровадження змін і постійний моніторинг результатів 
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функціонування процесу. За умови виявлення за результатами моніторингу зниження 

ефективності процесу необхідно повернутися до першого етапу – прийняття рішення 

про його удосконалення. 

Для бюджетування можуть застосовуватися різні методики моделювання 

бізнес-процесів, що дозволяють отримати різного виду аналітичну інформацію, 

уявлення про кількісні характеристики процесів, а також підвищити якість прийняття 

управлінських рішень. 

Моделювання бізнес-процесів передбачає складання імітаційної моделі 

процесу, тобто формального опису об’єкта дослідження, що відображає поведінку 

процесу, закономірності його розвитку та дозволяє відстежувати вплив зміни окремих 

факторів на результат процесу. 

Імітаційні моделі є динамічними, що сприяє вивченню поведінки 

модельованого бізнес-процесу в межах визначеної траєкторії протягом деякого 

періоду часу, що дозволяє передбачати майбутній стан, тенденції розвитку з 

урахуванням їх взаємодії і впливу чинників зовнішнього середовища. 

Імітаційні моделі пов’язані з багаторазовим відновленням особливостей 

діяльності підприємства та економічного середовища, з аналізом випадкових, але 

реально можливих співвідношень параметрів, що аналізуються, та вибором 

оптимального з цих співвідношень. Цей метод надає можливості для аналізу та 

візуального представлення альтернативних варіантів розвитку системи у числовій 

формі з використанням відповідного програмного забезпечення.  

Відмінною рисою імітаційного моделювання є те, що результат моделі – це 

набір сценаріїв, з яких обирається найбільш придатний, а не єдине оптимальне 

рішення для конкретних вхідних характеристик. Імітаційне моделювання бізнес-

процесів – це метод, що дозволяє представити в межах динамічної комп’ютерної 

моделі діяльність людей та використання технологій, що залучені до процесів, які 

підлягають бюджетуванню.  

Сутність методу полягає у багаторазовій імітації бізнес-процесу, що 

моделюється, у прискореному масштабі часу з урахуванням випадкових величин та з 

наступною обробкою отриманих результатів.  
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Доцільність використання цього типу моделей в бюджетуванні обумовлена 

рядом причин [48]: 

1) врахуванням великої кількості параметрів порівняно з іншими економіко-

математичними моделями;  

2) можливістю врахування зовнішніх факторів, що не контролюються 

підприємством; 

3) можливістю вибору оптимального рішення з набору сценаріїв (має місце 

ітеративний підхід). Імітаційна модель відображає набір випадкових або 

цілеспрямованих рішень, що характеризуються певним набором чисельних 

характеристик параметрів моделі, що дозволяє відстежувати закономірності розвитку 

об’єкта, що досліджується, прогнозувати його розвиток у майбутньому; 

4) можливістю проведення «аналізу чутливості» рішень, тобто перевірки 

стійкості вихідних характеристик рішення до варіацій первісних даних. 

Щоб оцінити сучасний стан системи бюджетування, передбачити її подальший 

розвиток, необхідна динамічна модель. За її допомогою можна належним чином 

продемонструвати та охарактеризувати еволюцію процесів розвитку планування в 

сукупності із іншими складовими, які впливають на формування бюджетів, вплив 

зовнішніх та внутрішніх факторів, ускладнення процесів під впливом розвитку 

технологій, ускладнення структури бізнес-процесів, інших складових які на це 

впливають.   Аналіз змін, які виникають у системі бюджетування, є важливим аспектом 

моделювання. Всі змінні, які можуть входити до складу моделі, групуються за такими 

критеріями: за роллю, яку вони відіграють щодо об’єкта моделювання, за характером 

механізмів їх мінливості, за інформативністю і, передусім, за спостереженням та 

можливістю виміру. 

З огляду н зазначене, важливе значення має моделювання, як елемент наукового 

підходу, який покликаний вирішувати завдання з реалізації та імплементації цілей 

відносно здійснення аналізу та побудови планів щодо визначених об’єктів чи 

складових елементів в цьому процесі. Враховуючи специфіку функціонування 

підприємств хлібопекарської галузі, для оцінки розвитку бізнес-процесів та системи 

бюджетування найбільш сприятливим є застосування системно-динамічного підходу. 
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Системний підхід передбачає, що управління бізнес-процесами є цілеспрямованою 

системою зі зворотною зв’язком, яка забезпечує управління об’єктом (сукупністю 

взаємопов’язаних бізнес-процесів). Динамічний підхід полягає в тому, що управління 

бізнес-процесами здійснюється за допомогою дій суб’єкта управління. 

Застосування моделювання для вирішення проблемних питань бюджетування 

за умови підвищення рівня методичного забезпечення сприятиме тому, що моделі 

забезпечать якісне прогнозування розвитку діяльності підприємства. Особливо 

ефективним, на нашу думку, буде комплексне застосування існуючих моделей.  

В той же час не всі автори схильні розглядати моделювання як самостійний та 

ефективний засіб розвитку системи бюджетування. Достатньо розповсюдженою є 

точка зору, що моделювання безпосередньо пов’язане з комп’ютеризацію 

бюджетування. За допомогою програмного забезпечення, яке призначене для 

комп’ютеризації системи бюджетування, відтворюється методика формування 

бюджетів. Практична імплементація цього методу за допомогою програмної 

автоматизації процесів по формування бюджету на підприємстві включає також 

розробку певних модулів який і відповідатиме за впровадження певних заданих 

алгоритмів. Впровадження таких оптимальних алгоритмів для потреб конкретних 

підприємств матиме практичний ефект у вигляді підвищення ефективності 

бюджетних процесів. 

Що стосується питання застосування моделювання в бюджетуванні, то в 

більшості програм цей модуль відсутній. Проте у програмному продукті “Інталєв: 

Корпоративні фінанси” наявні функціональні можливості моделювання бізнес-

процесів з використанням бюджетування на основі проведення сценарних 

розрахунків і аналізу результатів моделювання по кожному бізнес-процесу та в 

комплексі по всіх бізнес-процесах для формування бюджетів. 

У програмному продукті “Інталєв: Корпоративні фінанси” підтримується 

необмежена кількість сценаріїв (варіантів бюджетів). Здійснення ряду сценаріїв та 

побудова імітаційних моделей дозволяє визначити ступінь активності реагування 

підприємства на зміни факторів зовнішнього економічного середовища з метою 

своєчасного вжиття відповідних заходів; оцінити ефективність формування бюджетів 
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підприємства та діяльність центрів відповідальності; визначити прогнозні 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. 

Сутність імітаційного моделювання в бюджетуванні полягає в тому, що 

змінюючи вихідні данні щодо планових показників та параметрів, аналізуються 

кінцеві результати фінансового планування та стану діяльності підприємства, 

оцінюються ризики та обирається оптимальний варіант побудови бюджету. 

Залежно від характеру проблеми, що вирішується, конкретна форма і значення 

тієї чи іншої імітаційної моделі в системному дослідженні можуть суттєво 

відрізнятися, однак загальний набір моделей і їх взаємозв’язки можуть 

використовуватися в універсальній моделі, є типовими для будь-якого великого 

підприємства хлібопекарської галузі. 

Алгоритм імітаційного моделювання в системі бюджетування з використанням 

програмного продукту “Інталєв: Корпоративні фінанси” представлено на рис. 3.11. 

Використання запропонованого підходу до використання імітаційного моделювання 

в бюджетуванні забезпечить здійснення оцінки кожного генерованого сценарію 

бюджету та відповідних результативних показників діяльності підприємства у 

випадку його реалізації. Це сприятиме визначенню взаємозв’язків між показниками 

бюджетів, забезпечить структурування системи бюджетування з урахуванням потреб 

управлінської ланки підприємства. 

Процес моделювання в бюджетуванні полягає у використанні методології, 

спрямованої на упорядкування, одержання й обробку інформації про показники 

бюджетів, їх зміну під впливом ризиків та вплив цієї зміни на кінцеві результати 

функціонування підприємства. Крім того, в умовах функціонування локальної 

обчислювальної мережі важливого значення набувають питання інформаційного 

обміну між вузлами мережі, що вимагає оптимальної структури переданих і 

використовуваних обсягів облікової інформації. Для цього доцільно застосувати 
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універсальну схему організації внутрішньогосподарського (управлінського) обліку за 

методом структурного моделювання. 

 ПОЧАТОК 

Формування інформаційної бази для 

побудови моделі 

Визначення параметрів побудови 

імітаційної моделі 

Створення сценаріїв бюджету з 

урахуванням параметрів моделі 

Сценарії відповідають 

параметрам та стратегії 

Оцінка кожного сценарію бюджету з 

урахуванням фінансових результатів 

Серед розрахованих 

сценаріїв наявний 

оптимальний 

так ні 

ні так 

Прогнозування діяльності 

підприємства з урахуванням обраного 

сценарію бюджету 

Коригування бюджетів та  

стратегії розвитку 
ні так 

КІНЕЦЬ  

Рис. 3.11. Алгоритм імітаційного моделювання для бюджетування з 

використанням програмного продукту “Інталєв: Корпоративні фінанси”* 

*власна розробка 

 

Така модель має на меті впровадження оперативної індикації щодо результатів 

фіксації та динаміки окремих складових бюджету в інтегральній звітності щодо 

функціонування розрізнених в своїх цілях та завданнях відповідальних структур 

підприємства, за допомогою автоматичних систем формування цілісного 

відображення масиву наявної інформації, відображення взаємопов’язаних процесів та 
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можливість проведення аналітичної роботи щодо їхнього впливу один на одного, 

забезпечення ефективного управління процесами та своєчасної корекції окремих 

елементів. 

 

Завдяки впровадженню автоматичної комп’ютеризованої системи обліку 

показників дохідної та витратної частини бюджету підприємства можна досягти 

глибшого розуміння внутрішніх процесів підприємства, факторів, за допомогою яких 

можна досягти покращення як системи бюджетування, так і оптимізації самих 

виробничих процесів. 

Безумовно, технологічна складність процесів та їх різноманітність підвищують 

вимоги до алгоритмів самої системи. До появи інформаційних технологій створення 

і використання облікових моделей було клопітким заняттям, що забирало багато часу. 

Складна структура та полікомпонентність процесів на підприємстві вимагає й 

складніших алгоритмів і програмних завдань до аналітичних програм. Складна 

виробнича структура, яка включає в себе безліч елементів та складових 

бюджетування, яка окрім іншого підвладна перманентним змінам, яка складається із 

великої кількості дрібніших елементів, як єдиного цілого загального процесу 

потребує сучасних аналітичних систем, а саме по собі імітаційне моделювання без 

сучасних технологій та аналітики є вкрай ускладненим.  

Врахування змін навколишнього середовища при розгляді та прийняття до 

відома невідомих явищ та дій  в  майбутньому періоді призводять, як пише професор 

провідного університету США «до недосконалості моделі, що в свою чергу до 

необхідності коригування дій для досягнення ефективного результату» [259]. 

Коригування необхідні для досягнення поставлених перспективних та поточних 

цілей, а це можливо лише за умови   пошуку раціональних економічних рішень при 

існуючій ситуації. 

Імітаційні моделі адекватно відображають реальний механізм обґрунтування і 

визначення складних управлінських рішень, найбільш вагому перевагу мають 

зазначені моделі у гетероцільовому характеру економічних, виробничих та інших 

систем та процесів. При прийнятті рішень є необхідність аналізувати різні витрати в 
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розрізі альтернативних варіантів. 

Імітаційне моделювання дає можливість передбачити максимально можливу 

кількість чинників при прийнятті управлінських рішень і є найбільш ефективним 

засобом аналізу складних систем і процесів. 

В системі бюджетування пошук нових альтернативних рішень – це одне із 

завдань і принципових особливостей імітаційного моделювання. Досить часто на 

попередній стадії приймається рішення про найкращий спосіб досягнення цілей, 

усвідомлення якого досягається при усвідомленні проблеми у вигляді 

сформульованого положення. Цей спосіб в майбутньому ретельно перевіряється і 

оцінюється за допомогою моделей і є основою співставлення з новими 

альтернативними можливостями, які виявляються в процесі аналізу.  

Імітаційне моделювання дозволяє врахувати максимальну кількість факторів 

зовнішнього середовища для підтримки прийняття управлінських рішень і може бути 

найбільш вагомим важелем аналізу ризиків в системі бюджетування. Необхідність 

його застосування у вітчизняній фінансовій практиці обумовлено залежністю від 

зовнішньоекономічних факторів і високим рівнем невизначеності. 

Результати імітації можуть бути доповненні оперативним та статистичним 

аналізом і цілком забезпечують фахівців різних рівнів найбільш повною інформацією 

про ступінь впливу ключових факторів на очікувані результати і можливі сценарії 

розвитку подій. 

Моделювання спрямоване на вирішення проблем часткового характеру, хоча 

менеджери зацікавлені у вирішенні проблематики загалом. Тому існує гостра 

необхідність щодо узгодження з керівним складом спірні питання, які мають бути 

обговорені та вирішені у передбаченні терміни. Конкретизація, уточнення, 

спрощення проблеми, має здійснюватися  на різних стадіях моделювання. 

Характеристика ресурсів повинна оцінювати їх фактичну наявність а й міру та 

ступінь, напрямки їхнього використання. При цьому повинно враховуватись, що 

використання недостатній ресурсів на певних ділянках матиме наслідком та 

обмежуватиме застосування цих ресурсів на інших необхідних ділянках. Саме тому 

доцільно було б намагатись досягати певного балансу щодо оптимізації в розподілі 
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ресурсів загалом.  

Пріоритетне значення повинен мати аналіз шляхів та можливостей щодо 

нарощування ресурсів, особливо це повинно стосуватись в подальших періодах. Таке 

нарощування може досягатись за допомогою впровадження технічного 

вдосконалення, інтенсифікація дослідницької роботи в цьому напрямку, забезпечення 

зростання рівня кваліфікації власного персоналу, акумулювання ресурсів та адаптація 

управлінських рішень щодо оптимізації та покращення системи спрямованих на 

виконання поставлених завдань, тощо. Управлінські рішення прийняття яких не має 

своє метою досягнення остаточного результату, являють собою рішення, під час 

ухвалення яких за основу береться остаточна мета, при цьому не враховуються 

інтервальні та інші рішення подібного роду, які могли б застосовуватись. В даному 

випадку поставлена ціль породжена потребою у кваліфікації певної проблематики як 

пріоритетної не зважаючи на її ознаки з точки зору складності. За таких обставин 

належна верифікація повинна приділятися некінцевим показникам систем і 

глибинному аналізу кількісних та якісних показників, що власне й формують ці 

показники в сукупності з іншими рішеннями та за допомогою яких може досягатись 

поставлена мета.  

Спрямування пріоритетів відносно орієнтації на фіксування процесів дають 

можливість усунення дрібних недоліків за допомогою підвищеної деталізації та 

залучення більшої кількості персоналу до цих процесів. Це також дає можливість 

імплементації більш окреслених підходів щодо характеристик операцій та 

застосування пріоритетності щодо вирішення непередбачуваних обставин  та 

максимально нівелювати їх впливи на роботу системи в цілому.   

У процесі інтеграції системи необхідно забезпечити належну перевірку такої 

системи на предмет безперебійної роботи та відповідних елементів контролю, 

можливості системи забезпечувати релевантність даних та інших заданих 

характеристик щодо операцій, здатність системи забезпечувати належні результати 

роботи відповідно до заданих алгоритмів.    

Впровадження в роботі системи евристичних методів має своєю метою 

використання саме заданих алгоритмів і правил, які дають можливість виключити 



176 

хаотичність у прийнятті рішень системою. Робота системи у даному випадку 

ґрунтується на заданих алгоритмах дій з певним використанням заданих установок чи 

правил (евристик). Формування таких алгоритмів, чи евристик, базується на існуючій 

практиці та особистій уяві щодо організації процесів. Саме суб’єктивний фактор в 

даному випадку відіграє важливу роль в цьому процесі, оскільки за основу береться 

попередній досвід та формування системи пріоритетностей у вирішенні завдань.  

Кінцевою метою впроваджень систем в бюджетуванні та їх моделюванні має 

бути орієнтованість на мінімізацію управлінських витрат чи оптимізація системи 

прийняття управлінських рішень, результатом чого має бути досягнення позитивних 

економічних показників в роботі підприємства. [257]. 

За допомогою комплексу заданих алгоритмів системи можна досягти 

поставленої мети – підвищення якісних показників та економічного ефекту на 

підприємстві.  Оперативність в управлінні діяльністю підприємством значною мірою 

може підвищитись, коли вся наявна інформація акумулюється в єдиній інтегрованій 

системі без її розробленості між окремими структурними одиницями. Не в останню 

чергу така інтеграція інформації підприємства дає можливість більш гнучко 

пристосуватись до коливань ринків та відповідно обсягів виробництва. Сучасний 

розвиток автоматичних інтегрованих систем управління на підприємстві є,  здебільшого, 

виправданою інвестицію як частини економічної політики підприємства загалом. Розмір 

таких інвестицій може бути значним капіталовкладенням, разом з тим, розвиток самих 

систем також створює можливість оптимального вибору під конкретні потреби 

підприємства.    

Забезпечення ефективного кумулятивного ефекту економічного зростання в 

діяльності підприємства з впровадженням моделювання може мати варіативний 

характер. Характеризуючи якісні та кількісні показники стосовно впровадження 

моделювання можна виокремити такі основні з них:  

− Підвищення рівня планування та прийняття рішень;  

− підвищення швидкості аналітичної обробки інформації персоналом; 

− перерозподіл функціональних обов’язків та оптимізація управлінської 

структури існуючого персоналу; 
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− інтенсифікація вивільненого персоналу в напрямку підсилення аналітичної 

роботи на підставі інтегрованих даних системи; 

− запровадження єдиних стандартів управління та роботи підрозділів 

підприємства; 

− адаптація та вдосконалення роботи підприємства та його виробничих 

потужностей; 

− скорочення та оптимізація строків використання матеріально-технічної 

допоміжної бази; 

− підтримання на достатньому рівні запасів та необхідних матеріальних 

цінностей; 

− підвищення рівня технологічної незалежності в сфері впровадження систем 

обробки інформації; 

− підвищення можливості податкового планування та податкового 

адміністрування власної виробничої діяльності. 

Розробка та покращення існуючих алгоритмів систем також займає важливе 

місце з точки зору подальшого вдосконалення та підвищення рівня ефективності.  

Серед їх характеристик можна зазначити наступні: 

−  виокремлення виробничих процесів в алгоритмі системи від обсягу 

інвестицій і інформаційну ефективність; 

− надання аналізу кожного виробничого процесу в алгоритмі системі з точки 

зору його ефективності. 

 Завданням впровадження автоматизованих систем обробки інформації на 

підприємстві є полегшення та оптимізація виробничих процесів, гармонізація 

діяльності структурних підрозділів. Автоматизовані аналітичні системи здатні в рази 

пришвидшити обробку необхідної інформації та надати можливість менеджменту 

організацій ефективніше вибудовувати цілі та стратегії діяльності. Така аналітична 

систематизація має певну полікомпонентність з точки зору її спрямованості на 

практичне використання.   

Запровадження аналітичних систем створює передумови як щодо підвищення 

ефективності поточним управлінням діяльності підприємств, так і виведення на 
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новий якісний рівень стратегічного планування щодо перспектив прогнозованого 

розвитку. В умовах варіативності та перманентних змін на ключових ринках, компанії 

матимуть можливість вчасної адаптації та й загалом зможуть ефективніше 

використовувати наявні ресурси та зменшувати витрати. Аналітичні дані, сформовані 

за допомогою автоматизованих моделей підвищать якість прийняття управлінських 

рішень на етапі впровадження нових проектів та вибудовуванні прогнозованих 

результатів. Така аналітична інформація створюватиме передумови для вчасної 

корекції управлінських стратегій.  

Прогнозований аналіз та виявлення негативних індикаторів в системі ухвалення 

майбутніх стратегій розвитку має також базуватись на ґрунтовному досліджені 

основних показників за поточні та попередні періоди діяльності, що в свою чергу 

дасть можливість краще розуміти впливи тих чи інших рішень на кінцевий результат 

щодо прогнозованих стратегій розвитку.   

Налагодження злагодженої роботи аналітичної системи на підставі її 

ефективних алгоритмів все ж потребуватиме їх постійного вдосконалення та 

запровадження можливих змін. Адаптивність таких систем до змін у виробничій 

стратегії також можна віднести до їх переваг. Разом з тим, ефективність використання 

аналітичних можливостей які вони забезпечують залежить від досвіду та ділових 

якостей менеджменту, оскільки алгоритми роботи систем є саме його прерогативою.  

Впровадження різного роду автоматизованих систем та аналітичних моделей обробки 

інформації не може замінити беззастережно необхідність постійного контролю з боку 

відповідальних підрозділів і служб. Створення кваліфікованого кадрового 

потенціалу, розвиток інновацій - є безпосередньою запорукою розвитку.   

Можливість ухвалення нестандартних рішень чи їх моделювання перед 

впровадженням на практиці без витрачання наявного ресурсу також можна віднести до 

переваг автоматизованих інформаційних моделей. За допомогою таких прогнозів можна 

уникнути зайвих витрат та проводити необхідні дослідження щодо факторів впливу 

процеси до того, як ці процесу втілюватимуться у вигляді реальних інвестицій. Така 

здатність аналітичних інформаційних систем є з одного боку конкурентною перевагою 

підприємств, а з іншого боку забезпечує можливість ефективнішого вибудовування 
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стратегій розвитку.  

Таке прогнозоване моделювання здатне виявити ризикові тенденції та фактори 

ризиків, негативні індикатори та показники. Використання в бюджетуванні 

аналітичних методів та моделей створює передумови також до накопичення та 

систематизації здобутих знань під час їхнього використання.  

Не зважаючи на різноманітність різного роду систем і відповідних алгоритмів 

їх дії, така систематизація дозволить підвищити рівень наукового пізнання процесів 

та облікової політики підприємства, вибудовування ефективних моделей та стратегій 

розвитку. Така диверсифікованість різних підходів в практичному застосуванні 

результатів використання аналітичної інформації сама по собі дасть можливість 

проведення додаткового вивчення впливів на діяльність підприємств тих чи інших 

факторів безвідносно до конкретного об’єкта аналітики, видів дільяності.  

Формування, впровадження та розвиток аналітичних систем саме по собі також 

вимагає постійного розвитку та вдосконалення. Здатність вчасно реагувати на розвиток 

нових підходів та інформаційних технологій також можна віднести до індикативів 

ефективності управлінських якостей відповідального персоналу, його адаптивності до 

середовища, яке доволі швидко змінюється.   

Актуальність певних завдань, які стоять перед такими системами може з часом 

втрачатись через накопичення нових факторів та виробничих потреб, які раніше не 

були предметом дослідження. Разом з тим, саме можливість адаптації як аналітичної 

системи, так і вчасних управлінських рішень до можливих нових виробничих потреб, 

гуртуючись на попередньому досвіді є важливою компонентою у досягненні 

стратегічних цілей в господарській діяльності.   
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Висновки до розділу 3 

 

Дослідження шляхів вирішення проблемних питань теоретичного обґрунтування 

бюджетування у системі контролю діяльності підприємства в напрямі забезпечення 

контролю за центрами відповідальності та використання моделювання бізнес-процесів 

для дієвості бюджетування дозволило зробити наступні висновки. 

1. Бюджетування як основоположний елемент розвитку змісту та форми 

внутрішнього управлінського контролю передбачає також необхідність контрольно-

аналітичного забезпечення. Зокрема, ефективність бюджетування моє бути досягнута за 

умови наявності розробленої методики проведення аналізу виконання бюджету для 

визначення величини відхилень від планових показників, виявлення причин їх появи та 

відповідальних осіб. Бюджет як інструмент контролю сприяє виконанню менеджерами 

сформованих планів і завдань, а також оцінці їх діяльності шляхом порівняння 

фактичних показників із запланованими в бюджеті.  

Відповідно, здійснення бюджетування та внутрішнього управлінського контролю 

реалізуються через порівняння планових показників з даними 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. З цією метою організацію 

внутрішнього контролю слід забезпечувати у відповідних аспектах: просторовому 

(виділення підсистем внутрішнього контролю та 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), що 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. 

2. Бюджетування сприяє цілеспрямованій діяльності підприємства та є основою 

оцінки досягнутих результатів, засобом координації діяльності підприємства в цілому 

і його окремих підрозділів, а також основою для аналізу виконання запланованих 
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показників центрами відповідальності. Доведено, що 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. Тому організація бюджетування 

на підприємствах хлібопекарської галузі з урахуванням запропонованих пропозицій 

забезпечує реалізацію не тільки управлінської функції планування, а й функції 

контролю. Розглянуто схему застосування попереднього, поточного та заключного 

контролю, дієвість якого зростає за наявності деталізованої аналітичної інформації з 

бухгалтерського обліку про фактичне виконання показників бюджетів.  

3. Доведено, що для 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). 

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 
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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. 

 

Результати дослідження опубліковані в [216; 217; 218; 220]. 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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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Додаток А 

Перелік українських дисертаційних досліджень з різних спеціальностей за 

ключовим словом «бюджетування» 

  

 

 

№ 

з/п 

 

 

ПІБ автора 

 

 

 

Назва дисертації 

 

 

 

Спеціальність 

Н
ау

к
о

в
и

й
 

ст
у

п
ін

ь 

 

 

 

Місто захисту 

Р
ік

 з
ах

и
ст

у 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Новіков Дмитро 

Георгійович 

Моделювання 

системи 

бюджетування 

підприємства в 

умовах 

трансформаційної 

економіки 

08.03.02 – 

економіко-

математичне 

моделювання 

к.е.н. Донецьк 2003 

2. Онищенко 

Сергій 

Володимирович 

Бюджетування в 

системі  

фінансового  

управління 

підприємством 

08.04.01 – фінанси, 

грошовий обіг і 

кредит 

к.е.н. Київ 2003 

3. Жамойда 

Олексій 

Анатолійович 

Організація 

бюджетування 

промислових 

підприємств в 

Україні 

08.06.01 – 

Економіка, 

організація і 

управління 

підприємствами 

к.е.н. Донецьк 2004 

4. Мельник Ольга 

Григорівна 

Бюджетування в 

системі управління 

підприємством 

08.06.01. – 

економіка, 

організація і 

управління 

підприємствами 

к.е.н. Львів 2004 

5. Смачило 

Валентина 

Володимирівна 

Формування 

системи 

бюджетування 

газорозподільних 

підприємств 

08.06.01 – 

економіка, 

організація і 

управління 

підприємствами 

к.е.н. Харків 2005 

6. Вініченко 

Максим 

Миколайович 

Технологія 

бюджетування як 

засіб управління 

матеріальними та 

фінансовими 

ресурсами 

підприємства 

08.06.01 – 

економіка, 

організація і 

управління 

підприємствами 

к.е.н. Дніпропетровськ 2005 

7. Овдій Юлія 

Леонідівна 

Бюджетування в 

системі 

фінансового 

планування банків 

08.04.01 – Фінанси, 

грошовий обіг і 

кредит 

к.е.н. Київ 2006 
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8. Оліфірова Юлія 

Олександрівна 

Бюджетування  

грошових коштів у 

системі  

управління 

підприємством 

08.06.01 – 

Економіка, 

організація і 

управління 

підприємствами 

к.е.н. Донецьк 2006 

9. Тарасюк 

Михайло 

Вікторович 

Бюджетування в 

торговельних 

підприємствах та 

об’єднаннях 

08.06.01 – 

економіка, 

організація і 

управління 

підприємствами 

к.е.н. Київ 2006 

10. Калініна Ольга 

Миколаївна 

Бюджетування як 

метод управління 

оборотним 

капіталом 

промислового 

підприємства 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Харків 2007 

11. Бондаренко 

Яніна Павлівна 

Удосконалення 

управління 

діяльністю 

вугільних 

підприємств на 

основі трирівневої 

системи 

бюджетування 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Дніпропетровськ 2008 

12. Чибісов Юрій 

Володимирович 

Бухгалтерський 

облік виробничої 

діяльності в 

системі 

бюджетування: 

теоретико-

методичні основи 

08.00.09 – 

бухгалтерський 

облік, аналіз та 

аудит(за видами 

економічної 

діяльності) 

к.е.н. Київ 2008 

13. Фендрікова 

Анжела 

Анатоліївна 

Управління  

підприємством на 

основі 

бюджетування 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Донецьк 2008 

14. Мамчур Руслана 

Миколаївна 

Бюджетування в 

системі 

фінансового 

менеджменту 

аграрних 

підприємств 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами(за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Київ 2008 

15. Уткіна Галина 

Анатоліївна 

Організація 

бюджетування 

фермерського 

господарства 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами 

(економіка 

сільського 

господарства і 

АПК) 

к.е.н. Київ 2008 

16. Шеремета 

Оксана 

Вікторівна 

Механізм 

бюджетування 

витрат операційної 

діяльності 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами 

(машинобудування) 

к.е.н. Хмельницький 2009 
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17. Бугас Наталія 

Валеріївна 

Управління 

витратами 

текстильних 

підприємств на 

основі 

бюджетування 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Київ 2010 

18. Шумило Юлія 

Олексіївна 

Управління 

витратами в 

умовах 

бюджетування на 

підприємстві 

08.00.08 – Гроші, 

фінанси і кредит 

к.е.н. Київ 2010 

20. Дробязко 

Світлана 

Ігорівна 

Управління 

витратами 

підприємства на 

основі 

удосконалення 

процесу 

бюджетування 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Дніпропетровськ 2011 

21. Мілінчук Ольга 

Володимирівна 

Вартісно-

орієнтоване 

бюджетування як 

підхід до 

управління 

підприємствами 

харчової 

промисловості 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами(за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Київ 2011 

22. Риженко 

Олексій 

Миколайовіч 

Управління 

бюджетуванням 

акціонерних 

товариств 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами(за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Запоріжжя 2011 

23. Яровий Ігор 

Миколайович 

Механізм 

бюджетування 

внутрішніх 

партнерських 

відносин в 

авіатранспортних 

підприємствах 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Київ 2011 

24. Поліщук Сергій 

Володимирович 

Формування 

інтегрованої 

системи 

бюджетування на 

підприємствах 

машинобудування 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Київ 2014 

25. Григорів Ольга 

Орестівна 

Бюджетування в 

системі 

управлінського 

обліку державного 

вищого 

навчального 

закладу: методика 

і організація 

08.00.09 – 

бухгалтерський 

облiк, аналiз та 

аудит (за видами 

економiчної 

дiяльностi) 

к.е.н. Київ 2014 
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26. Ананська 

Марина 

Олексіївна 

Бюджетування в 

системі управління 

розвитком 

машинобудівного 

підприємства 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

к.е.н. Одеса 2014 

27 Лігузова Віталія 

Олександрівна 

Впровадження 

бюджетування в 

систему 

управління 

інноваційними 

процесами на 

підприємстві 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

к.е.н. Запоріжжя 2015 
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Додаток Б 

Перелік російських дисертаційних досліджень з різних спеціальностей за 

ключовим словом «бюджетування» 

 

№ 

з/п 

 

 

ПІБ автора 

 

 

Назва дисертації 

 

 

Спеціальність 

Н
ау

к
о

в
и

й
 

ст
у

п
ін

ь 

 

Місто 

захисту 

Р
ік

 з
ах

и
ст

у
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Стрижова 

Ольга 

Игоревна 

Формирование 

методов управления 

процессом 

бюджетирования 

промышленных 

предприятий 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством  

к.э.н. Санкт-

Петербург 

2006 

2. Ивашкевич 

Виктория 

Эленгардовна 

Управление 

стоимостью 

компании на основе 

бюджетирования 

08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

к.э.н. Санкт-

Петербург 

2007 

3. Кириллов 

Артем 

Александрович 

Бюджетное 

планирование 

деятельности 

товаропроизводящих 

предпринимательски

х структур с 

применением 

динамических 

нормативов 

08.00.05. – экономика 

и управление 

народным хозяйством 

к.э.н. Санкт-

Петербург 

2007 

4. Нырова 

Наталья 

Геннадьевна 

Управление 

развитием 

промышленного 

предприятия на 

основе 

бюджетирования 

08.00.05 – экономика и 

управление народным 

хозяйством 

к.э.н. Ижевск 2008 

5. Чухрова 

Оксана 

Викторовна 

Развитие 

управленческого 

учета в условиях 

бюджетирования (на 

примере 

машиностроительног

о производства) 

08.00.12 – 

бухгалтерский учет, 

статистика 

к.э.н. Ростов-на-

Дону 

2008 

6. Воскресенская 

Наталия 

Валерьевна 

Учетно-

аналитическое 

обеспечение 

внутреннего 

контроля состояния 

расчетов с бюджетом 

предприятий малого 

бизнеса 

08.00.12 – 

бухгалтерский учет, 

статистика 

к.э.н. Москва 2009 

7. Панов Максим 

Викторович 

Бюджетирование в 

системе финансового 

планирования 

деятельности 

коммерческого банка 

08.00.10 – «Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» 

к.э.н. Иваново 2012 
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8. Мысин Павел 

Евгеньевич 

Развитие 

стратегического 

бюджетирования в 

регионе 

08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

к.э.н. Москва 2013 

9. Пестравкин 

Андрей 

Александрович 

Бюджетирование в 

системе 

стратегического 

управления 

финансами 

промышленного 

предприятия 

08.00.10. – «Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» 

к.э.н. Москва 2013 

10. Ткаченко 

Григорий 

Александрович 

Система 

бюджетирования как 

инструмент 

устойчивого 

развития 

промышленного 

предприятия 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством  

к.э.н. Белгород 2013 

11. Жукова 

Вероника 

Викторовна 

Бюджетирование в 

девелоперских 

компаниях: 

совершенствование 

его механизма 

08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

к.э.н. Самара 2014 

12. Андреева 

Алевтина 

Александровна 

Управление 

процессом 

бюджетирования в 

интегрированных 

экономических 

системах (на примере 

автомобильной 

корпорации) 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством  

к.э.н. Самара 2014 

13. Васильев 

Михаил 

Алексеевич 

Стратегическое 

управление 

промышленными 

предприятиями на 

принципах 

процессно-

ориентированного 

бюджетирования 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

к.э.н. Санкт-

Петербург 

2015 
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Додаток В 

Огляд поглядів вчених на дефініцію «бюджет» 

№ 

з/п 

Джерело Суть терміну 

1 2 3 

1.  Александрова М.М., 

Виговська Н.Г., 

Кірейцев Г.Г. [104, с. 

216] 

Бюджет – це форма планового розрахунку, яка визначає докладну програму 

дій підприємства на майбутній період 

2.  Андрушків Б.М., 

Кузьмін О.Є. [7, с. 

232] 

Бюджет – баланс грошових прибутків (надходжень) та витрат (витрачань) 

складений для державних, місцевих органів управління, фірм, підприємств, 

установ, сімей або окремих осіб на визначений термін  

3.  Апчерч А. [9, с. 541] Бюджет – це квантифікований (виражений кількісно) план, що орієнтує на 

досягнення цілей організації. 

Бюджети – невід'ємна частина нашого життя, вони постійно супроводжують 

нас, прямо або побічно, на роботі і в приватному житті 

4.  Атрилл Питер, 

МакЛейни Эдди[11, 

c. 187] 

Бюджет – це фінансовий план на короткий період, зазвичай на один рік. Як 

правило, бюджет виражений переважно в фінансових показниках. Його роль 

полягає в тому, щоб перетворити довгострокові плани в здійснимі проекти на 

найближче майбутнє 

5.  Бень Т.Г., 

Довбня С.Б. [14, с.49] 

Бюджет – це плановий документ, що відображає у вартісних показниках 

наступні господарські операції підприємства та результати, пов’язані з їх 

виконанням 

6.  Білик М.Д. [18, 101] Бюджет – оперативний фінансовий план, що складається на 

короткостроковий період у формі кошторису витрат або балансу доходів та 

витрат, скоординований за всіма підрозділами, який забезпечує ефективний 

контроль за надходженнями і витрачанням коштів на підприємстві та є 

основою для прийняття управлінських рішень 

7.  Білобловський С. [19, 

с.20] 

Бюджет – фінансовий план, що охоплює всі сторони діяльності організації, 

що дозволяє спів ставити всі понесені витрати й отримані результати у 

фінансових термінах на майбутній період часу в цілому та по окремим 

півперіодам 

8.  Бланк І.А. [23, с. 462] Бюджет – фінансовий план короткострокового періоду (до одного року), що 

відображає витрати та надходження грошових коштів, пов’язаних зі 

здійсненням окремих фінансових операцій або окремих напрямів фінансової 

діяльності 

9.  Бондаренко Т. Ю[26] Бюджет – фінансовий документ, що відображає серію спланованих дій та 

подій, які відбуватимуться в майбутньому, тобто це прогноз майбутніх 

фінансових операцій 

10.  Брігхем Є. [29, с. 338] Бюджет – план, який у деталях розкриває проектовані витрати та прибутки 

протягом деякого майбутнього періоду 

11.  Голов С.Ф. [47, c.340-

348] 

Бюджет— це план майбутніх операцій, виражених у кількісних (здебільшого 

грошовому) вимірниках 

12.  Давидович І. Є. [58] Бюджети – це плани діяльності підприємств чи підрозділів у кількісному 

вираженні 

13.  Деньга C.М.[59, 

c.179] 

Бюджети – це таблиці, що містять планові і фактичні показники, які описують 

динаміку розвитку підприємства та його бізнес-процесів. Бюджетне 

управління здійснюється на основі аналізу причин відхилень значень 

фактичних показників від планових 

14.  Загородній А.Г. [75, 

59] 

Бюджет – грошове вираження збалансованого розпису доходів та видатків 

держави, адміністративно-територіальної одиниці, підприємства, установи за 

певний період 
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1 2 3 

15.  Івашкевич В.Б. [80, c. 

449] 

Бюджет – це кількісний план, у грошовому вираженні, підготовлений і 

прийнятий для певного періоду, зазвичай показує плановану величину доходу, 

яка повинна бути досягнута, і (або) витрат, які повинні бути знижені протягом 

цього періоду, а також капітал, який необхідно залучити для досягнення даної 

целі. 

Бюджет – це інформація про плановані або очікуваних доходи, витрати, 

активи і зобов'язання. Бюджет являє собою директивний план майбутніх 

операцій і використовується для планування, обліку, контролю і оцінки 

ефективності діяльності організації 

16.  Каверіна О.Д. [85, 

с.57] 

Бюджет – це кількісне вираження поточної діяльності та розвитку 

підприємства у натуральному та вартісному вираженні 

17.  Карпов А.Е. [93, c. 

373] 

Бюджет – документ, який представляє в систематизованої формі показники, 

що характеризують відповідний об'єкт бюджетування  

18.  Карпова Т.П. [95, c. 

182] 

Бюджет – кількісне вираження плану, засіб контролю за його виконанням і 

метод регулювання 

19.  Керимов В.Є., 

Селиванов П.В., 

Епифанов А.А., 

Крятов М.С. [102, c. 

63] 

Бюджет являє собою план, виражений у натуральних і грошових одиницях. 

Він служить інструментом для управління доходами, витратами і ліквідністю 

організації. Бюджети розробляються як в цілому для організації (зведений або 

головний бюджет), так і для її структурних підрозділів або окремих функцій 

діяльності (приватні бюджети) 

20.  Кизилов А.Н. [103, c. 

113] 

Бюджет – кількісне вираження планів поточної діяльності розвитку організації 

21.  Ковальов В.В., 

Ковальов Вит.В. 

[108, с.97] 

Бюджет – а) розпис (кошторис) відносяться до певного тимчасового періоду 

майбутніх доходів і витрат (витрат) у термінах вартісних оцінок; б) умовний 

термін в системі управлінського обліку, що означає процедуру узгодження 

припливів і відтоків деякого ресурсу (активу) або зміни не якого показника 

(наприклад, бюджет прямих витрат сировини і матеріалів, бюджет виробництва, 

бюджет змінних накладних витрат та ін.) 

22.  Коркуна Д. [113] Бюджет – оперативний фінансовий план, який як правило складають за рік, що 

відображає вхідні і вихідні грошові потоки по операційній, фінансовій та 

інвестиційні діяльності 

23.  Кукукина И. Г. [124, 

c. 153] 

Бюджет (кошторис) – це форма планового розрахунку, яка визначає потребу 

в чомусь, наприклад в сировині і матеріалах (бюджет прямих матеріалів), 

трудових ресурсах (бюджет прямого праці), загальновиробничих, 

комерційних і управлінських витратах.  

Бюджет – бюджет (кошторис) як кількісне і вартісне вираження плану на 

майбутній період (як правило, рік) 

24.  Ларікова Т.В. [131] Бюджет – це плани доходів і витрат за різними напрямами діяльності 

25.  Мидллтон Д. [154, с. 

222] 
Бюджети – це фінансові плани на конкретний період, узгоджені з 

виробничою діяльністю фірми 
26.  Молчанов С. С.[161, 

c. 272-273] 

Бюджет – це фінансовий план, що охоплює всі сторони діяльності організації. 

Бюджет організації – це фінансовий план, що визначає в кількісному 

вираженні заплановані фінансові показники результатів діяльності організації 

в майбутньому 

27.  Молдованов М.І. 

[160, c. 104] 

Бюджет – баланс грошових доходів (надходжень) і витрат (використання), що 

складається для держави, місцевих органів управління, фірм, підприємств, 

установ, сімей або окремої особи на певний строк 

28.  Ніколаєва О.Є., 

Шишкова Т.В.  [165, 

c. 119, 126, 128] 

Бюджет являє собою фінансовий документ, створений до того, як 

передбачувані дії виконуються. Його також часто називають фінансовим (у 

даному контексті слід розуміти як виражений у вартісному вимірі) планом дій. 

Ключoм до розуміння терміна «бюджет» є усвідомлення того, що це є ніщо 

більше, як аркуш паперу, на якому представлені фінансові та інші дані. Ці дані 

планують серію подій, які здійсняться в майбутньому 

29.  Партин Г.О. [173, 50] Бюджет – це документ, у якому окреслені кількісні характеристики плану 

діяльності підприємства 
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30.  Райзберг Б.А. [184, с. 

87] 

Бюджет – визнаний або прийнятий розпис, таблиця, відомість доходів та 

витрат економічного суб’єкта за визначений період часу, зазвичай за рік, що 

має офіційну силу 

31.  Сигел Дж., 

Шим Дж. [195, с. 46] 

Бюджет – кількісний план, що відображає різні види діяльності або програми, 

виражений через поняття активів, зобов’язань, доходів та витрат 

32.  Хорнгрен Ч., Фостер 

Дж., Датар Ш. [234, c. 

249] 

Бюджет – це кількісне вираження запропонованого менеджерами плану дій 

на майбутній період часу і допомогу в його координації та здійсненні 

33.  Чая В.Т. [240, c. 264; 

с. 403] 

Бюджет – це план, що містить вартісні показники, хоча вартісні показники 

можна «вбудувати» практично в будь-який план. 

Бюджет – інформація про плановані або очікувані доходи, витрати, активи і 

зобов'язання. Бюджет являє собою директивний план майбутніх операцій і 

використовується для планування, контролю та оцінки ефективності 

діяльності 

34.  Шим, Джай К.[248, с. 

11] 

Бюджет- це механізм, що формує цілі та напрямки роботи, він забезпечує 

моніторинг безпосереднього оточення компанії, допомагає керувати 

фінансовими аспектами роботи окремого співробітника і всього підрозділу і 

вирішувати проблеми перш, ніж вони виникнуть. Бюджет допомагає 

усвідомити, наскільки важливо оцінити й зіставити можливі альтернативні дії 

до прийняття остаточних рішень. 

Бюджет – це фінансовий план, контролюючий майбутні операції і результати, 

він виражений в цифрах: грошових одиницях, годинах, трудозатратах і т. д. 

Бюджет вимагає ефективного і вмілого управління 
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Додаток Д 

Огляд поглядів на дефініцію термінів «план» і «планування» 
№ 

з/п 
Джерело Суть терміну 

1.  Атрилл Питер, 

МакЛейни Эдди [11, 

c. 191] 

План – намір чи тверде рішення досягти запланованих показників 

2.  Вахрушина М.А.[38, 

c. 313] 

Планування – особливий тип процесу прийняття рішень, який 

стосується не одного події, а діяльності всієї організації 
3.  Голов С.Ф. [47, 

c.340] 

Стратегічне планування— процес визначення дій, необхідних для 

досягнення стратегічної мети. Результатом стратегічного 

планування є довгостроковий план фірми, розрахований на 10—15 

років 
4.  Друри К. [65, c. 518] План – це проект бажаного в майбутньому і шляхів його 

ефективного досягнення. 
5.  Ковальов В.В., 

Ковальов Вит.В. 

[108, с.409] 

Планування – процес розробки та прийняття цільових настанов 

кількісного і якісного характеру і визначення шляхів найефективнішого 

їх досягнення 

6.  Ляско В.И.[140, c. 

10] 

Планування – це вміння передбачати цілі підприємства (фірми), 

результати її діяльності та ресурси, необхідні для досягнення 

певних цілей 
7.  Мизиковский И. 

Е.[155, c. 123] 

Планування – це бюджетування (кошторис планування), ядром 

якого є верстка бюджету доходів і витрат (БДВ) підприємства і 

його центрів відповідальності 
8.  Нападовська Л. 

В.[164, c. 517] 

Планування – інструмент обґрунтування цілей та способів їх 

досягнення, а також визначення необхідних ресурсів та ефективних 

методів 
9.  Николаева С. А. 

Шебек С. В. [167, c. 

136] 

Планування – це орієнтоване в майбутнє встановлення цілей та 

заходів для їх досягнення 

10.  Николаева О.Е., 

Шишкова Т.В. [166, 

c.64 ] 

Планування – визначення цілей і формулювання, оцінка та вибір 

політики, стратегії, тактики і дій, необхідних для їх досягнення 

11.  Николаева О.Е., 

Шишкова Т. В. [165, 

c. 115] 

Бюджетне планування, є самим деталізованим рівнем планування, 

являє собою процес підготовки окремих бюджетів за структурними 

підрозділами або функціональними сферами організації, 

розроблених на основі затверджених вищим керівництвом програм 
12.  Партии Г. О., 

Загородиш А. Г., 

Ясінська А. I. [172, c. 

91] 

Планування забезпечує координацію роботи різних підрозділів 

підприємства, дає змогу оцінювати їхній внесок у досягнення 

загальної мети та визначати очікувані результати підприємницької 

діяльності 
13.  Хорнгрен Ч., Фостер 

Дж., Датар Ш. [234, c. 

29] 

Планування – це прогнозування результатів при реалізації різних 

альтернативних шляхів досягнення цілей організації і вибір 

оптимального варіанту 
14.  Чая В. Т.[240, c. 263] Планування являє собою постановку цілей діяльності у вигляді 

кількісних і якісних показників, які необхідно досягти 

підприємству за той чи інший період. 
15.  Шим, Джай К.[248, 

с. 13-14; 356] 

Планування – невід'ємний атрибут успішного керівництва 

підрозділами компанії: воно показує, що саме треба зробити. коли 

і як це краще зробити, і хто буде відповідати за результати 
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Додаток Ж 

Огляд поглядів на дефініцію «бюджетування» 

№ 

з/п 

Джерело Суть терміну 

1 2 3 

1.  Анісов Н., Тріфанова О., 

Тютріна М. [8] 

Бюджетування – це процес побудови та виконання бюджету 

підприємства на основі бюджетів структурних підрозділів 

2.  Білобловський С. [19, 

с.20] 

Бюджетування – це технологія фінансового планування, обліку та 

контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на усіх рівнях 

керування, що дозволяє аналізувати прогнозовані й отримані фінансові 

показники 

3.  Бланк І.О. [23, с. 462] Бюджетування – розробка бюджетів витрачань та надходжень грошових 

коштів за окремими фінансовими операціями у процесі оперативного 

управління фінансовою діяльністю підприємства 

4.  Вахрушина М.А. [40, 

с.298] 

Бюджетування – процес планування 

5.  Власюк В. [43, с.44] Бюджетування – це технологія складання, коригування, контролю та 

оцінки виконання фінансових планів 

6.  Голов С.Ф. [47, c.340] Бюджетування — процес планування майбутніх операцій підприємства 

та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів 

7.  Гончаров В.Н. [51, с.85] Бюджетування – це процес планування майбутніх операцій 

підприємства, суть якого полягає у здійсненні періодичного планування, 

забезпечення координації виробничих підрозділів і створення основи для 

оцінки та контролю виконання запланованих  

показників 

8.  Єрмакова Н.А. [70, с.33] Бюджетування – інформаційна система внутрішньо фірмового, 

корпоративного управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства на базі функціонування центрів відповідальності за 

допомогою визначених фінансових інструментів, що називаються 

бюджетами 

9.  Загородній А.Г. [75, 

с.74] 

Бюджетування – процес розробки бюджету 

10.  Зятковський І.В. [79, c. 

78] 

Бюджетування – це технологія планування, обліку та контролю за 

грошовими потоками і фінансовими результатами 

11.  Івашкевич В.Б. [80, 

с.449] 

Бюджетування – інформаційна система внутрішньо фірмового, 

корпоративного управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства на базі функціонування центрів відповідальності за 

допомогою визначених фінансових інструментів, що називаються 

бюджетами. 

Бюджетування – це процес визначення таких параметрів, планування 

руху ресурсів по підприємству на заданий майбутній період часу 

12.  Кардані В.Я., Шафалюк 

O.K., Антонченко 

М.Ю [89] 

Бюджетування – це процес планування руху ресурсів підприємства на 

заданий період 

13.  Карпенко О.В [91, c. 

213] 

Бюджетування у зарубіжних фірмах – діяльність з підготовки планів 

майбутніх дій, виражених у кількісному вираженні 

14.  Карпов А.Е. [93, c. 373] Бюджетування – процес регулярного планування, обліку, контролю та 

аналізу фінансово-економічного стану компанії 
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15.  Карпова Т.П. [94, c. 330] Бюджетування – метод управління діяльністю підприємства та його 

підрозділами 

16.  Кизилов А.Н.[103, c. 

113] 

Бюджетування – це метод короткострокового планування майбутніх 

значень фінансових звітів, заснований на тому, що кожна їхня стаття 

отримує відповідального за її виконання 

17.  Ковальов В.В., Ковальов 

Вит.В. [108, с.97] 

Бюджетування – процес складання бюджету, а також є одним з 

найважливіших компонентів процесу планування 

18.  Косарев О.Й. [115, с.78] Бюджетування – це інститут фінансового управління, комплекс, що 

містить у собі технологію планування, обліку та контролю фінансових 

результатів 

19.  Лагода Т., 

Дерев’янко О. [128] 

Бюджетування – технологія фінансового планування, обліку та 

контролю доходів і витрат, що дозволяє аналізувати отримані та 

прогнозовані показники 

20.  Мамрак О.Н. [146, с.17] Бюджетування – метод розподілу ресурсів, охарактеризованих у 

кількісній формі для досягнення цілей, також представлених кількісно 

21.  Мельник О.Г. [153, с.37] Бюджетування – сучасна управлінська технологія, що передбачає 

розроблення, реалізацію й аналіз виконання бюджетів в організації 

22.  Молчанов С. С. [161, c. 

273] 

Бюджетування – це процес розробки, виконання, контролю та аналізу 

бюджету.  

Бюджетування – це, з одного боку, процес складання фінансових планів 

і кошторисів, а з іншого – інструмент управління, призначений для 

оптимізації управлінських рішень 

23.  Партин Г.О. [173, с. 50–

53] 

Бюджетування – це розроблення бюджетів з метою визначення обсягу 

та складу витрат, забезпечення покриття цих витрат фінансовими 

ресурсами з різних джерел 

24.  Партин Г. О., 

Загородній А. Г., 

Ясінська А. I. [172, c. 

91; 218] 

Бюджетування— це процес планування майбутніх операцій підприємства 

та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів 

 

25.  Смачило В. В. [198] Бюджетування – це технологія складання фінансового плану; це процес, 

який передбачає координацію та організацію роботи підрозділів, 

виконує функції планування, контролю, мотивації та має фінансову 

спрямованість 

26.  Соколов Я.В. [203] Бюджетування – це процес узгодженого планування діяльності 

організації та управління нею за допомогою бюджетів та економічних 

показників, які дозволяють визначити внесок кожного підрозділу і 

кожного менеджера в досягнення загальних цілей 

27.  Сухарєва Л.А. [207, 

с.96] 

Бюджетування – процес випрацювання оптимальних напрямів 

використання доходів і формування витрат підприємства у ході 

здійснення діяльності на певний період часу 

28.  Федосова Г. [212, с.21] Бюджетування – це процес планування руху ресурсів по підприємству 

на заданий майбутні період та/або проект 

29.  Харко А.Ю. [229, с. 87–

91] 

Бюджетування полягає в плануванні діяльності підприємства шляхом 

розробки системи взаємопов’язаних бюджетів, комплексно орієнтованих 

на ринкові потреби і покликаних забезпечити стійкий фінансовий стан і 

поступальний розвиток підприємства відповідно до його головної місії 

та статутних завдань 
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30.  Хруцький В.Е., 

Сизова Т.В., 

Гамаюнов В.В. [237, с. 

7] 

Бюджетування – це технологія фінансового планування, обліку та 

контролю доходів та витрат, що одержуються від бізнесу на всіх рівнях 

управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані та отримані фінансові 

показники 

31.  Чая В. Т.[240, c. 264] Бюджетування – важливий момент контролю оптимального 

використання ресурсів 

32.  Шейкін Г. [247, с. 8] Бюджетування – технологія планування, обліку, контролю та аналізу 

фінансових, інформаційних та матеріальних потоків, а також 

отримуваних результатів 

33.  Шим Джай К. 

[248, с. 13] 

Бюджетування – система планування та контролю, що повідомляє 

співробітникам компанії, яких результатів від них очікують, визначаючи 

дії, які необхідно виконати для того, щоб домогтися поставлених цілей 

та завдань 

 

  



228 

 

Додаток К 

Трактування поняття «центр відповідальності» в економічній літературі 

№ 

з/п 

Автор Визначення центру відповідальності 

1 2 3 

1.  Алборов Р.А. [3]. Центр відповідальності – передбачає застосування до різних підрозділів 

підприємства різних цільових функцій, які найбільш ефективно 

стимулюють дані підрозділи в господарській діяльності підприємства. 

Ефективна система матеріального стимулювання на підприємств стає 

можливою завдяки обліку за центрами відповідальності, який дозволяє 

кількісно співставляти та оцінювати внесок різних підрозділів у зміну 

кінцевих фінансових результатів підприємства 

2.  Апчерч А. [9] Центр відповідальності – це поділ організації на центри, управління    

кожним з яких делегується відповідальному менеджеру 

3.  Атамас П. [10] Центр відповідальності – це центр, який очолює керівник, що несе особисту 

відповідальність за результати його роботи 

4.  Бутинець Ф. [35] Центр відповідальності – це визначена частина господарської діяльності 

підприємства, характерними рисами якої є відповідальність конкретної 

посадової особи за контроль та виконання певних показників 

5.  Вахрушина М. [39] Центр відповідальності – це структурний підрозділ чи інша організаційна 

одиниця, менеджер якої контролює певний, ввірений йому фінансовий 

показник: доходи, витрати, прибуток, рівень інвестицій 

6.  Голов С. [47] Центр відповідальності – це сфера (сегмент) діяльності, в межах якої     

встановлено персональну відповідальність менеджера за показники 

діяльності, які він контролює 

7.  Войко Д. [44] Структурний підрозділ чи група підрозділів, що здійснюють операції, які 

мають безпосередній вплив на прибутковість, а також відповідають перед 

керівництвом за реалізацію поставлених цілей і дотримання рівня витрат у 

межах встановлених лімітів 

8.  Добровольский Е. 

[61] 

Центр відповідальності – структурний підрозділ, що здійснює певний набір 

господарських операцій, здатний здійснювати безпосередній вплив на 

витрати або доходи від цих операцій і відповідає за величину цих витрат або 

доходів 

9.  Друрі К. [65] Центр відповідальності – це підрозділ компанії, у якому менеджер особисто 

відповідає за показники функціонування даного підрозділу 

10.  Карпенко О. [92] Визначення обсягу прав та обов'язків, які передаються на рівень 

структурних одиниць, потребує виділення різних типів підрозділів у складі 

підприємства – центрів відповідальності 

11.  Карпова Т. [94] Центр відповідальності – це таке групування затрат, яке дозволяє   вмістити 

в одному обліковому процесі місця виникнення витрат (виробництво, цех, 

дільницю, бригаду) з відповідальністю їх керівників 

12.  Лень В.С. [136] Будь-який підрозділ підприємства, де контролюється поява витрат, 

одержання доходів чи використання інвестицій і який перебуває під 

управлінням єдиного керівника 
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13.  Мочерний С.В. [161] Центр відповідальності – структурний підрозділ (декілька підрозділів) з 

певним ступенем автономності, менеджери якого відповідають перед 

керівництвом підприємства за реалізацію поставлених цілей і дотримання 

визначених лімітів витрат 

14.  Нападовська Л. [163] Центр відповідальності – це структурна одиниця підприємства, його    

економічний суб'єкт, у межах якого менеджер відповідає за доцільність  

понесених затрат та одержаних доходів 

15.  Сигел Дж [195] Центр відповідальності – підрозділ організації, що контролює доходи, 

витрати або інвестиційні фонди. Для цілей бухгалтерського обліку центри 

відповідальності класифікуються на центри витрат (cost centers), центри 

доходу (revenue centers), центри прибутку (profit centers) і центри інвестицій 

(investment centers) 

16.  Дюкарєва Х.Л. [69] Організаційна одиниця системи управління, керівник якої наділений 

певними повноваженнями, делегованими йому вищим керівництвом, та 

відповідальний за досягнення планових контрольних показників та 

використання ресурсів якими розпоряджається (матеріальними, трудовими, 

фінансовими)  

17.  Хенсен Р. [231] Центр відповідальності – це підрозділ підприємства, в якому менеджер  

особисто відповідає за показники діяльності даного підрозділу 

18.  Хорнгрен Ч. [235] Центр відповідальності – це підрозділ організації, по котрій доцільно 

акумулювати бухгалтерську інформацію про діяльність такого центра 

19.  Чумаченко М. [242] Центр відповідальності – це центр, що використовується для оперативного 

контролю витрат виробництва і реалізації продукції 

 

 

 



230 

 

Додаток Л 
 

 

 

 

 

 

Бюджет виробництва на підприємствах хлібопекарської галузі 

 

Код 

 

Статті бюджету 

 

Од. 

вим. 

Підсумок за рік Січень … Грудень 

Пла

н 

Фак

т 

Відхилення 

від 

всього % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Об’єм виробництва         

1. 1 1 об’єм виробництва групи хліб         

1. 2 1 …         

1. 3 1 об’єм виробництва групи n         

2 % завантаження виробничих потужностей         

2. 1 % завантаження виробничої лінії хліб житній         

2. 2 …         

2.3 % завантаження виробничої лінії N         

3 Коефіцієнт використання обладнання         

3. 1 коефіцієнт використання обладнання виробничої лінії хліб 

житній 

        

3. 2 …         

3.3 коефіцієнт використання обладнання виробничої лінії М         

4 Рівень незавершеного виробництва         

4. 1 рівень незавершеного виробництва групи хліб         

4. 2 …         

4.3 рівень незавершеного виробництва групи N         

5 Відсоток виконання графіків ППР         

забезпечення 

оперативною 

інформацією для 

прийняттяправильнихупр

авлінськихрішень 

«ПОГОДЖЕНО» 
Фінансовий директор 

 

«___» __________20__ р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. 1 відсоток виконання графіків ППР виробничої лінії хліб 

житній 

        

5. 2 …         

5.3 відсоток виконання графіків ППР виробничої лінії М         

6 Відповідність внутрішнім і зовнішнім стандартам якості         

6. 1 відповідність внутрішнім і зовнішнім стандартам якості 

групи хліб 

        

6. 2 …         

6.3 відповідність внутрішнім і зовнішнім стандартам якості 

групи N 

        

7 Продуктивність праці (обсяги виробництва на кількість осіб)         

7. 1 продуктивність праці групи хліб         

7. 2 …         

7.3 продуктивність праці групи N         
Погоджено:       Директор з виробництва 

Керівник ПЕВ 

Підготовлено:    Економіст ПЕВ 
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Додаток М 
 

 

 

 

Бюджет виробничих витрат на підприємствах хлібопекарської галузі 

 

Код 

 

Статті бюджету 

 

Од. 

вим. 

Підсумок за рік Січень … Грудень 

План Факт Відхилення від 

всьог

о 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Виробничі витрати         

1. 4  основна сировина         

1. 5  допоміжні матеріали         

1. 6  електроенергія на виробництво         

1. 7  водопостачання на виробництво         

1. 8  паливо на виробництво         

1. 9  витрати на оплату праці на виробництво         

1. 10  витрати на транспорт для виробництва         

1. 11  витрат на охорону         

1. 12  витрати на ремонт         

1. 13  витрати на сертифікацію, експертизу, випробування         

1. 14  представницькі витрати         

1. 15  інформаційно-консультативні витрати         

1. 16  витрати на утримання виробничих приміщень та територій         

1. 17  амортизація виробничих приміщень         

1. 18  витрати (понаднормові) на виробництво         

1. 19  амортизація матеріальних активів виробництва         

1. 20  амортизація нематеріальних активів виробництва         

1. 21  інші виробничі витрати         

2.  Змінні виробничі витрати         

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Генеральний директор 

 

«___» _____________ 20__ р. 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Генеральний директор 
 

«___» _____________ 20__ р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.  Постійні виробничі витрати         

4.  % виконання виробничих нормативів         

5.  Понаднормові втрати матеріальних ресурсів         

6.  % браку         

7.  Виробнича собівартість         

7.1 Виробнича собівартість групи хліб         

… …         

7.N Виробнича собівартість групи N         

8 Запаси готової продукції         

8.1 запаси групи хліб         

… …         

8.N запаси групи n         

9 Рентабельність виробничих активів         
Погоджено:           Директор з виробництва 

Керівник ПЕВ 

Підготовлено:       Економіст ПЕВ
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