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РОЛЬ БЮДЖЕТУ ТА ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ  
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Фісуненко П.А., Сорока А.А.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

У статті визначено поняття «бюджет» і «бюджетування», а також їх роль в управлінні підприємством, 
розглянуто побудову системи бюджетів підприємства за рівнями підпорядкування. Досліджено алгоритм 
реалізації бюджетування на підприємстві з виділенням підготовчого, організаційного, розрахункового 
етапів, запропоновано алгоритм бюджетування операційної діяльності, та етапів формування бюджетів 
операційної діяльності.
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Постановка проблеми. Прийняття управлін-
ських рішень на підприємстві все більше 

ускладнюється в зв'язку з неефективним вико-
ристанням інструментів управління. На сучасно-
му етапі господарювання роль бюджетування в 
управлінні підприємством підвищується. Це осо-
бливо актуально для підприємств, які працюють 
з портфелем проектів короткострокового і довго-
строкового періоду виконання, що характеризу-
ються невизначеністю виробничої і збутової про-
грами, а також відсутністю оплати в необхідний 
термін. Наслідком цього є недостатнє завантажен-
ня виробництва, простої та понаднормові роботи, 
а також недостатнє забезпечення підприємства 
оборотними коштами у потрібний момент. Під-
приємства виробничої сфери добре усвідомлюють 
існуючі проблеми і вбачають можливість їх пе-
редбачення та вирішення шляхом побудови ефек-
тивного управління на основі бюджетування.

Аналіз останній досліджень і публікацій. До-
сліджували і вивчали питання бюджетування 
на підприємствах, фінансового менеджменту та 
питань фінансового планування, серед яких слід 
відмітити таких авторів, як Банкер Раджив Д., 
Каплан Роберт, Эрик Хелферт, Хліпальська В., 
Савчук В., Колесник М., Добровольский Е., Ка-
рабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е., 
Касаткина Н., Шамрай А.Н., Запорожець І., Кар-
мінський О., Карпов Т., Неміровський І., Само-
чкін В., Хруцький В., Дафт Р., Майер Є., Мід-
длтон Д., Шим Д., Сігел Дж.Г. і т.д.

Метою статті є визначення місця бюджету-
вання в загальній системі управління підприєм-
ством і обґрунтування шляхів його запроваджен-
ня на підприємствах, дослідження алгоритму 
реалізації бюджетування на підприємстві з виді-
ленням певних етапів.

Виклад основного матеріалу. У світі сучасної 
економічної думки існує багато визначень понят-
тя «бюджет». Можна виділити чотири основних 
змістово-сутнісних характеристики поняття «бю-
джет підприємства», які відображають бюджет:

1) як кількісне вираження плану;
2) як плановий документ (фінансовий план, 

поточний план);
3) як кошторис;
4) як систему управління підприємством [4].
Більшість економістів пов’язують «бюджет 

підприємства» з управлінням суб’єктом господа-
рювання та трактують його як кількісний план, 
який є набором взаємопов’язаних показників, 

що відображають його діяльність. Хоча, слід за-
уважити, що виділені вище характеристики ма-
ють конкретні позитивні формулювання поняття 
«бюджет підприємства», а отже мають право на 
існування. Вони є достатньо важливими як у те-
оретичному, так і у практичному сенсі.

Якщо узагальнити виокремленні риси бю-
джету за кожною із названих характеристик, то 
можна дати узагальнене визначення даної еко-
номічної категорії: «Бюджет – це складна зба-
лансована система взаємозумовлених кількісних 
та якісних показників економічного стану під-
приємства, аналізу і контролю за їх виконанням 
на всіх етапах реалізації бюджету, що детально 
охоплює усі сторони його діяльності, вичерпно 
характеризує очікувані витрати та джерела їх 
покриття, а також фінансові результати та пер-
спективи розвитку підприємства і його струк-
турних підрозділів у майбутній період часу, та 
відображена у вигляді фінансового плану вста-
новленого формату». Такий підхід до визначення 
бюджету підприємства, на наш погляд, дає змогу 
розкрити внутрішній зміст бюджету і характе-
ризує його як інструмент гнучкого управління 
підприємством, що забезпечує ефективну діяль-
ність суб’єкта господарювання.

Сьогодні бюджетування стає популярною 
технологією управління фінансами на підприєм-
ствах у країнах із ринковою економікою. Доказ 
тому – велика кількість публікацій щодо питан-
ня бюджетування, а також існування консалтин-
гових компаній, що займаються впровадженням 
бюджетування і розробкою спеціалізованих про-
грамних продуктів на підприємствах України.

Багато зарубіжних вчених досліджували пи-
тання «бюджетування». Так, Аткінсон А. вважає, 
що бюджетування – це процес підготовки бюдже-
тів [1, с. 656], в той же час Хелферт стверджує, 
що «процес розробки річного бюджету компанії 
називається бюджетуванням». Він доповнює, що 
бюджетування є одночасно інструментом як опе-
ративного планування, так і поточного контролю 
[2, с 46]. Хліпальська В. погоджується з зару-
біжними авторами. На її думку, бюджетування 
полягає в плануванні для обґрунтування річно-
го плану господарської діяльності підприємства, 
вона також зосереджує свою увагу на управлін-
ському контролю з боку бюджетування [3, с. 18]. 

Після аналізу вище зазначених понять «бю-
джетування» зарубіжними і українськими вче-
ними складається враження, що бюджетування 



«Young Scientist» • № 5 (32) • may, 2016 

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

179
практично вичерпується плануванням, обліком 
і контролем.

Планування, облік і контроль це тільки три, 
хоч і дуже важливі частини бюджетування, але 
насправді мова йде про інструмент управління, 
який повинен охоплювати майже всі етапи про-
цесу управління підприємством в короткостроко-
вому і довгостроковому аспекті. Отже, бюджету-
вання – більш комплексне поняття, що включає 
не тільки планування, облік і контроль, але й 
охоплює інші етапи процесу управління, такі 
як постановки цілей, виконання, стимулювання, 
мотивація, аналіз, формування управлінського 
впливу і коригування планів або виконання дій. 
Для забезпечення дієвості управління підприєм-
ством необхідно, щоб бюджетування проходило 
через всі етапи процесу управління. Існує де-
кілька взаємозв’язаних етапів процесу управлін-
ня та бюджетування, такі як:

Перший етап «Постановка цілей» формують-
ся цільові установки і рекомендації, що являють 
собою початковий пункт роботи всієї фірми, а в 
бюджетуванні є відправною точкою для оцінки і 
виконання бюджету. 

Другий етап «Планування» формується план 
діяльності підприємства на основі цільових уста-
новок і рекомендацій на майбутній період госпо-
дарювання.

Третій етап «Виконання, стимулювання і моти-
вування» відбувається управління робочими про-
цесами в рамках затвердженого бюджету. А також 
є загальна система стимулювання і мотивування 
на підприємстві, які покращують виконання робо-
чих процесів і досягнення цілей компанії.

Четвертий етап «Облік і контроль» форму-
ється управлінський облік в організації, що дає 
змогу формувати інформацію про господарську 
діяльність в необхідному розрізі. 

П’ятий етап «Аналіз» відбувається аналіз ви-
конання бюджету за певний період.

Шостий етап «Формування управлінського 
впливу» відбувається підготовка подальших дій 
і прийняття управлінських рішень, які будуть 
спрямовані на покрашення діяльності і досягнен-
ня поставлених перед підприємством цілей..

Сьомий етап «Коригування планів або вико-
нання» проводиться втручання в восьмий етап 
виконання, при виявлені негативних змін в ре-
зультаті аналізу робочих процесів. При суттєвих 
порушеннях на мікро- і макрорівнях, а також при 
закінченні фінансового року виникає необхідність 
змін початкових планів діяльності підприємства, 
що приводить до повторювання етапів процесу 
управління і бюджетування спочатку. 

Таким чином, бюджетування є невід’ємною 
частиною процесу управління діяльністю підпри-
ємства, яка відповідає за реалізацію ефективної 
виробничо-фінансово діяльності та за зворотній 
зв'язок з етапами процесу управління [9].

Для більш повного розкриття сутності бюдже-
ту як управлінського інструменту доцільно роз-
глянути систему бюджетів підприємства за рів-
нями управління (підпорядкування), «верхівкою» 
якої є загальний бюджет підприємства.

Загальний бюджет суб’єкта господарюван-
ня – це скоординований по всіх підрозділах або за 
функціональним призначенням план роботи під-
приємства в цілому, що базується на даних окре-

мих бюджетів і забезпечує користувачів інфор-
мацією для прийняття і контролю управлінських 
рішень щодо фінансового планування. За еконо-
мічною термінологією він носить також назву кон-
солідований (зведений) та складається на основі 
даних операційних та фінансового бюджетів.

Базовою ланкою бюджетування на підприєм-
стві є операційні бюджети, які трансформують 
та формалізують кількісні показники у вартісні 
й характеризують перспективні надходження і 
використання фінансових ресурсів підприємства. 
Основна частина операційних бюджетів прямо 
чи опосередковано впливає на кінцеві показни-
ки, й перш за все, показники доходів, витрат та 
ефективності діяльності на кожному етапі фінан-
сово-господарських процесів і структурних під-
розділів підприємства. На підставі операційних 
бюджетів розробляються основні та фінансові 
бюджети, в яких відображується і формалізу-
ється вплив прийнятих рішень у виробничій, ко-
мерційній, інвестиційній діяльності підприємства 
на його активи, фінансові ресурси й фінансову 
стійкість протягом бюджетного періоду [5].

Бюджетування являє собою складний меха-
нізм, функціонування якого в значній мірі за-
лежить від злагодженої роботи усіх його скла-
дових: бюджетної структури, системи, моделі 
та процедури. Відповідно бюджетна структура 
являє собою набір об’єктів бюджетування, тобто 
одиниць, для яких формуватимуться окремі бю-
джети. Система бюджетування включає перелік 
бюджетів підприємства та їх показників. Модель 
бюджетування визначає порядок розрахунку 
кожного бюджетного показника та загальну схе-
му консолідації бюджетів різних рівнів. Проце-
дура бюджетування відображає організаційний 
аспект механізму бюджетування та передбачає 
встановлення термінів виконання, відповідаль-
них осіб та послідовність реалізації окремих ета-
пів бюджетного процесу.

Розглянемо алгоритм реалізації механізму 
бюджетування, який складається з трьох етапів.

Перший етап – «Організаційний». На цьому 
етапі приймається рішення про впровадження або 
реформування існуючої системи бюджетування.

Другий етап – «Підготовчий». На другому 
етапі аналізується існуюча інформаційна базу, 
чи відповідає вона вимогам. Потім проводиться 
введення необхідних додаткових даних:

• Формування класифікаторів.
• Розрахунок норм для різних бюджетних 

одиниць.
• Визначення типу структурного підрозділу.
Третій етап «Розрахунковий». Виходячи з 

введених даних, формуються бюджетні витрати 
структурних підрозділів, при необхідності вони 
корегуються, і, якщо витрати відповідають ці-
льовим установкам, формується бюджет витрат 
операційної діяльності, тобто розраховуються 
бюджетні витрати, які не розподіляються між 
підрозділами підприємства. Також формується 
бюджет операційної діяльності, а завдяки розра-
хунку норм для різних бюджетних одиниць пе-
реходимо до формування бюджету доходів опе-
раційної діяльності [9].

Відповідно до алгоритму реалізації механіз-
му бюджетування, формується послідовність 
практичної реалізації механізму бюджетування 
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з виділенням трьох етапів: організаційного, під-
готовчого, розрахункового. Початковим пунктом, 
своєрідною «точкою відліку» є прийняття відпо-
відного рішення, адже саме воно буде рушійною 
силою, що може привести запропонований меха-
нізм в дію. На основі прийнятого рішення про-
водиться цілий комплекс організаційних робіт, 
які наведені в алгоритмі організаційного та під-
готовчого етапу. Фактично на цьому етапі визна-
чаються і закріплюються документально основні 
елементи бюджетної процедури.

Крім суто організаційних робіт, важливим є 
проведення ряду підготовчих робіт, пов’язаних з 
забезпеченням можливості розрахунку бюджет-
них показників згідно із запропонованим механіз-
мом і з використанням програмного забезпечення 
(алгоритм організаційного та підготовчих етапів).

Результатом підготовчого етапу є формуван-
ня відповідної інформаційної бази. На основі на-
явної інформації розрахунок здійснюється за 
алгоритмом, які наведені в алгоритмі розрахун-
кового етапу формування бюджетів операційної 
діяльності [9]. При цьому розрахунок здійснюєть-
ся згідно із обраною моделлю бюджетування [6].

Результатом роботи згідно з алгоритмом роз-
рахункового етапу формування бюджетів опера-
ційної діяльності є сформований бюджет витрат 
операційної діяльності. Крім того, важливо від-
мітити, що відповідно до цього розрахункового 
етапу інформаційна база дає можливість отри-
мувати показники для операційного аналізу.

Розглянуті алгоритми враховують дану уза-
гальнену послідовність дій, яка дає можливість 
врахувати особливості бюджетування окремого 
підприємства. При необхідності потрібно відко-
ригувати послідовність консолідації показників 
відповідно до характеристик використовуваного 
механізму бюджетування.

Алгоритм організаційного та підготовчих етапів 
[9]. На першому етапі приймається рішення про 
впровадження або реформування існуючої систе-
ми бюджетування. Проводиться перевірка органі-
заційної структури підприємства на наявність ду-
блювань у сфері відповідальності. Якщо перевірка 
не відповідає вимогам, то потрібно впорядкувати 
зв’язки і підпорядкованості таким чином:

• Призначення відповідальних за підрозділа-
ми та підприємством в цілому.

• Встановлення термінів формування та по-
дання документів.

• Встановлення чи впорядкування схем до-
кументообігу.

В кінцевому результаті формується «Поло-
ження про бюджетну процедуру».

Після впорядкування зв’язків і підпорядкова-
ності відбувається перехід до другого етапу, на 
якому аналізується існуюча інформаційна база 
та відповідність основним характеристикам ме-
ханізму (систем та моделі). Якщо інформаційна 
база відповідає вимогам, то відбувається:

• Формування або актуалізація класифікато-
рів у СУБД.

• Визначення типу структурних підрозділів.
• Розробка норм для різних бюджетних оди-

ниць.
Інформаційна база фінансового плануван-

ня – це сукупність систематизованих за певними 
ознаками даних, які використовуються для роз-
робки планів на різних рівнях управління під-
приємством.

Інформація для операційного аналізу:
– змінні витрати;
– постійні витрати;
– маржинальний прибуток.
Також інформаційна база використовується 

для розрахунку прямих та непрямих змінних ви-
трат підрозділу, розрахунку постійних прямих і 
непрямих витрат підрозділу. За рахунок інфор-
маційної бази відбувається формування бюдже-
ту підрозділу, розробка бюджетів загальних ви-
трат підприємства (формування бюджету витрат 
операційної діяльності та формування бюджету 
операційної діяльності).

Висновки. Бюджети складаються для підпри-
ємств, їх структурних підрозділів або напрямів 
діяльності (бізнесів) та містять інформацію, необ-
хідну для прийняття управлінських рішень з ме-
тою підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства, оцінки діяльності менеджерів усіх рівнів, 
забезпечення ефективного використання фінан-
сових, трудових, матеріальних та інших ресурсів.

Впровадження бюджетування суттєво підви-
щує ефективність діяльності вітчизняних під-
приємств за рахунок оптимізації доходів і ви-
трат, раціонального використання фінансових 
ресурсів, виявлення прихованих резервів, сти-
мулювання людського чиннику, підвищення рів-
ня інвестиційної привабливості й конкуренто-
спроможності через підвищення керованості та 
пристосовуваності підприємства до змін зовніш-
нього середовища тощо.

На практиці на українських підприємствах 
при використанні бюджетування відсутні дея-
кі з етапів процесу управління: одні організації 
не мають чітко сформульованих цілей, у інших 
відсутня правильна методика планування. Ще 
частіше зустрічається відсутність або неповно-
та системи управлінського обліку, в результаті 
чого ми отримуємо дані недостовірні або про-
сто невчасно, що робить неможливим контроль і 
якісний аналіз виконання бюджету. А також орі-
єнтиром для загальною системи стимулювання і 
мотивування на підприємстві слугують ключові 
показники діяльності, які формуються на осно-
ві планових і фактичних показників бюджету. 
Відсутність методики планування, управлінсько-
го обліку, не включення планових і фактичних 
показників бюджету в систему стимулювання і 
мотивування, а також нерегулярний контроль і 
неповний аналіз загрожує зривом планів, погір-
шенням якості роботи, падінням дисципліни, пе-
ревитратою ресурсів, а також не дозволяє пра-
вильно оцінити як досягнуті цілі, так і майбутні 
перспективи або негативні ситуації.
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РОЛЬ БЮДЖЕТА И ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация
В статье определено понятие «бюджет» и «бюджетирование», а также их роль в управлении предпри-
ятием, рассмотрено построение системы бюджетов предприятия по уровням подчинения. Исследован 
алгоритм реализации бюджетирования на предприятии с выделением подготовительного, организаци-
онного, расчетного этапов, предложен алгоритм бюджетирования операционной деятельности, и этапов 
формирования бюджетов операционной деятельности.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, этапы процесса управления, общий бюджет, операцион-
ные бюджеты, финансовые бюджеты, алгоритм реализации бюджетирования.
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ROLE OF THE BUDGET AND BUDGETING PROCESS  
IN THE MANAGEMENT OF THE COMPANY

Summary
The article defines the term «budget» and «budgeting» and their role in enterprise management, consider 
the problem of budget system enterprise levels of subordination. The algorithms implementing the 
enterprise budgeting allocation of preparatory, organizational, calculated steps, the algorithm budgeting 
operations, and stages of budgeting operations.
Keywords: budget, budgeting, management process phases, the total budget, operating budgets, financial 
budgets, budgeting algorithm implementation.


