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Бюджетування, э однією з прогресивних 
технологій управління розвитком 
підприємства, зокрема машинобудівної 
галузі. Підприємства машинобудування 

складають значний сектор промисловості України. 
Однак, світова криза 2008р. обумовила перше зни-
ження кількості машинобудівних  підприємств, які 
к 2010р. у зв’язку зі скрутним становищем, обумо-
вленим ростом цін на сировину та енергоносії, па-
діння платоспроможності контрагентів, відсутніс-
тю доступу до кредитних ресурсів на вигідних 
умовах, ростом імпорту більш дешевої проми-
слової продукції (у т.ч. машинобудування),  виму-
шені були закритися. Значне зниження кількості 
машинобудівних підприємств прийшлося на кі-
нець 2011р. – початок 2012р., та обумовлено 
економічними реформами в Україні, впрова-
дження з початку 2011р. Податкового кодексу 
України (ПКУ), посилення фіскального тиску на 
підприємства. Але останні два роки машино-
будівна галузь поступово виходить з кризи та на-
бирає оберти. Збільшується частка крупних та 
малих машинобудівних підприємств в їх загальній 
кількості. При цьому намітилась тенденція щодо 
зменшення частки середніх підприємств внаслідок 
посилення фіскального тиску на підприємства пі-
сля впровадження ПКУ. Значне збільшення частки 
малих підприємств пов’язано з державним сти-
мулюванням, наданням податкових пільг, мо-
жливість використання спрощеної системи опода-
ткування, звільнення від перевірок та наданням 
різних умов кредитування. Їх кількість змінюється 
пропорційно зміні загальної кількості підприємств 
машинобудування. Більшість великих під-
приємств, хоча і знаходяться у скрутному стані, 
але мають достатньо резервів для того, щоб ви-
стояти кризу. Середні підприємства опинилися у 
самому важкому стані, тому що ресурсів не за-
вжди вистачає, а податковий тягар не дає мо-
жливості ефективно функціонувати. Зростання 
основних показників економічної діяльності свід-
чить про повільний розвиток підприємств ма-
шинобудування, освоєння ними нових, конку-
рентоздатних, видів продукції, новітніх техно-
логій. Тому виникає необхідність в управління 
розвитком таких підприємств. 

Таким чином, потрібність у бюджетуванні, від-
чувають не лише великі і середні, а і підприємства 
малого та мікро- підприємництва, особливо ті, що 
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прискорено розвиваються. Але існуючі підходи 
щодо впровадження бюджетування доцільні лише 
для крупних підприємств, оскільки підприємства 
малого бізнесу мають значні обмеження: у фіна-
нсових ресурсах на впровадження бюджетування, 
кадровому складі, інформаційно-аналітичному за-
безпеченні, рівні застосування інформаційних 
технологій і програмного забезпечення. Потрібна 
розробка нових підходів до розробки бюджету-
вання в системі управління розвитком підприєм-
ства на основі сценарного підходу, урахування 
цілей та впливу чинників розвитку підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

У науковій літературі теоретичні і практичні 
аспекти використання бюджетування є досліджен-
ням таких вчених як: М.Д. Білик, Д.К. Шим, 
Д.Г. Сигел, І.О. Бланк, А.М. Кармінський, 
Н.І. Оленев, А.Г. Примак, Г.О. Партин, О.Є. Ку-
зьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Н.Я. Петри-
шин, Ю.Л. Логвиненко, А.П. Дугельный, В.Ф. Ко-
маров, Р.С. Квасницька, М.В. Тарасюк, С. Ковтун, 
В.Е. Хруцький, Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов та 
інших. Але використання бюджетування на 
підприємствах України обмежене. Це пов’язано з 
тим, що існуючі типові підходи щодо формування 
та впровадження бюджетування доцільні до ви-
користання лише на великих підприємства тому 
що потребують значних фінансових можливостей,  
значної кількості працівників відповідної ква-
ліфікації, налагодженої системи інформаційного 
забезпечення, частіше у якості налагодженої 
системи управлінського обліку та інше. Тому ви-
никла необхідність розробки типових сценаріїв 
впровадження бюджетування на підприємствах, у 
тому числі машинобудівної галузі. 

Метою статті є формування послідовності 
дій впровадження бюджетування та розробка ко-
нцептуальної моделі формування системи бюдже-
тування в залежності від чинників впливу та цілей 
розвитку машинобудівного підприємства. 
Виклад основного матеріалу 

Для розроблення моделі бюджетування для 
машинобудівних підприємств, що зможе змі-
нюватися в залежності від впливу різного набору 
чинників розвитку підприємства, пропонуються 
нові підходи, які полягають у сценарному фор-
муванні системи бюджетування в залежності від 
цілей та завдань розвитку підприємства з ура-
хуванням впливу чинників його розвитку.  

Серед найбільш впливових на етапі впро-
вадження бюджетування обрані наступні чинники 
розвитку підприємства: розмір підприємства, си-
стема оподаткування (податковий чинник), тру-
довий, обліково-інформаційний та фінансовий. 

На основі визначеного набору чинників роз-
глядаються такі сценарії формування системи 
бюджетування: 
 для великих і середніх підприємств в умовах 

інноваційного розвитку; 
 для малих підприємств; 

 для мікропідприємств. 
Їх вибір обумовлений тим, що: а) за даними 

опитування представників підприємств ці сценарії 
найбільш потрібні, б) чинник розміру є головним  
на всіх досліджених підприємствах, в) інші чин-
ники можуть змінюватися незалежно від розміру 
підприємства, а в залежності від темпів його 
розвитку. 

Треба відмітити, що набір чинників може бути 
різним, тоді можуть бути сформовані інші сценарії 
впровадження бюджетування. 

Перший сценарій є по суті типовим, та вико-
ристовується  на підприємствах. Але особливістю 
визначеного сценарію є те, що якщо підприємства 
є інноваційно-активним та освоює нові види про-
дукції, або діяльності, то при впровадженні бю-
джетування необхідно враховувати, що з часом та-
кі підприємства можуть відокремлювати окремі 
види бізнесу у юридично незалежні підприємства. 
У цьому разі підприємства при правильно впрова-
дженої системі бюджетування (на головному під-
приємстві) отримують при відокремленні нала-
годжену систему бюджетування яка потребує не 
значної доробки. 

Сценарії впровадження бюджетування на ма-
лих мікропідприємствах обрані автором у зв’язку 
з їх значною потребою у сучасних умовах. 

Сценарії впровадження бюджетування на ма-
лих и мікропідприємствах обрані автором у зв’яз-
ку з їх значною потребою у сучасних умовах. 

Формування типових сценаріїв зумовило необ-
хідність удосконалення етапів впровадження бюд-
жетування та розробки основних інструментів 
інформаційної підтримки. 

Перший етап впровадження бюджетування для 
будь якого підприємства передбачає форму-
лювання стратегічних цілей розвитку, конкре-
тизація їх тактичними завданнями, визначення ра-
мок бюджетних обмежень. Розроблення та дове-
дення до учасників процесу бюджетування за-
гальних короткострокових цілей підприємства, 
встановлення межи економічних та інших по-
казників. На другому етапі визначаються чинники 
розвитку, що впливають на впровадження бю-
джетування, при запропонованому підході ви-
рішальним є розмір підприємства, на основі якого 
здійснюється вибір сценарію впровадження бю-
джетування. Третій етап передбачає діагностику 
існуючої організаційної структури підприємства 
шляхом інвентаризація видів господарської 
діяльності. Формалізація діючої організаційної 
структури, визначення правового статусу 
структурних одиниць, розподіл видів діяльності 
між ними.  

За результатами складається перелік центрів 
фінансової відповідальності, для цієї цілі в рамках 
сценарного підходу формується перелік ЦФВ та їх 
характеристика, яка є довідковою інформацією 
для цього етапу. 
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Рисунок 1 – Концептуальна модель сценарного бюджетування в системі управління розвитком 
машинобудівного підприємства 
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Для крупних підприємств зі стабільним фі-

нансовим станом, забезпечених трудовими ре-
сурсами формується фінансова структура під-
приємства.  

Для малих підприємств, коли фінансові і тру-
дові ресурси обмежені, її формування є недо-
цільним і постановка бюджетування може здій-
снюватися на підставі діючої організаційної стру-
ктури. 

На четвертому етапі здійснюється аналіз існу-
ючої інформаційної бази шляхом перевірки наяв-
ності системи бухгалтерського, управлінського, 
податкового обліку, існуючої системи планування 
і контролю та визначення відповідності її осно-
вним характеристикам бюджетування. За ре-
зультатами в залежності від чинників розвитку 
здійснюється організація або удосконалення 
управлінського (для крупних підприємств) та 
бухгалтерського обліку (для малих підприємств). 

Для малих підприємств впровадження управ-
лінського обліку не завжди доцільно у зв’язку зі 
збільшенням витрат на бюджетування. Достатньо 
налагодити у повному обсязі систему бух-
галтерського обліку з обов’язковим веденням ана-
літичних рахунків. У деяких випадках скла-
даються додаткові проміжні форми звітності для 
потреб бюджетування. 

П’ятий етап – організація бюджетного процесу, 
складається з декілька складових та починається з 
визначення підрозділів та осіб – учасників проце-
су бюджетування. Для великих і середніх під-
приємств – це організація структурного підрозділу 
або визначення діючого (плановий відділ, відділ 
контролінгу тощо), відповідального за окремі фази 
складання бюджетів, контроль і аналіз відхилень, 
а також керуючих осіб. Для малих підприємств 
організація відділу бюджетування є недоцільною, 
відповідальним можна призначити бухгалтера, а 
керуючою особою директора підприємства. 
Важливе значення має кваліфікація персоналу з 
бюджетування. Для її визначення в рамках 
сценарного підходу пропонується розроблений пе-
релік компетенцій персоналу з бюджетування, за 
яким керівники визначають рівень підготовки та 
приймають рішення щодо навчання, набору но-
вого персоналі або інших дій. 

Вибір методу бюджетування за новим під-
ходом пропонується здійснювати альтернативно – 
в залежності від чинників розвитку, тому що ви-
користанню певних з них заважає вплив певного 
чиннику. Для цієї при сценарному підході розро-
бляється перелік метолів бюджетування та про-
водиться їх оцінка, щодо можливості вико-
ристання при запроваджених сценаріях, в зале-
жності від чинників впливу. Складання положень 
про бюджетування та розробка посадових інстру-
кцій завершує етап. Розроблені документи дово-
дяться до відома всіх учасників. Визначення бю-
джетного регламенту та процедур контролю, ана-
лізу та корегування бюджетних показників здій-
снюється на загальних засадах без урахування 

впливу чинників розвитку, а бюджетний період 
визначається не меншим ніж операційний цикл 
підприємства, шаг бюджетування залежить від 
поставлених цілей і завдань. 

Шостий етап – визначення інструментів бюд-
жетування на підставі сценарного підходу, який 
запроваджується у рамках розробки нових під-
ходів щодо формування бюджетування. В зале-
жності від набору чинників розвитку, що впли-
вають на бюджетування, розроблено конце-
птуальну модель яка визначає склад бюджетів та 
схему їх консолідації ( див. рис. 1.): для кожної 
групи чинників і формується стандартний набір 
бюджетів та визначається зв'язок між ними. На ко-
жному підприємстві набір чинників може зміню-
ватися, тоді набір бюджетів теж змінюється. Під-
приємства, що здійснюють декілька видів діяльно-
сті та мають високі темпи розвитку, можуть відо-
кремлювати додаткові види діяльності в окремі 
центри прибутку, юридично незалежні (відокре-
млення виду бізнесу зі створенням юридичної 
особи). У цьому випадку можуть створюватися 
підприємства за видом діяльності, відмінним від 
машинобудування. Формати бюджетів використо-
вується стандартні, але деякі з них на підставі 
концептуальної моделі пропонується деталізувати 
та використовувати синтетичні та аналітичні бю-
джети. Склад та формати бюджетів залежать від 
цілей розвитку підприємства, які на цьому етапі 
необхідно обов’язково відстежувати. Визначення 
інструментів інформаційної підтримки бюд-
жетування  полягає у інформаційному забезпе-
ченні розроблення бюджетів та передбачає добір 
відповідної інформації з різних джерел про: цілі, 
стратегію, політику підприємства; цільові планові 
параметри підприємства у бюджетному періоді; 
кадровий потенціал, виробничі потужності, техні-
чне забезпечення та інше. Для сценарного підходу 
розробляється типовий перелік інформаційних 
джерел, щодо інформаційного забезпечення бюд-
жетування, якій базується як на даних рахунків 
обліку, так і різних формах первинної і звітної 
інформації. За результатом обрання форматів бюд-
жетів та форм системи обліку, складається графік 
документообігу. 

Останній етап передбачає автоматизацію бюд-
жетування, який в рамках нового підходу до фор-
мування бюджетування повинен здійснюватися за 
сценаріями. Наявність достатньо широкого пере-
ліку програмних продуктів  обумовлює акту-
альність задачі вибору кращого варіанту автома-
тизації системи бюджетування. Для розв’язання 
даного завдання в рамках сценарного підходу, 
розроблено перелік та оцінка програмних проду-
ктів з бюджетування, якій дає можливість керів-
ництву визначитися з вибором враховуючи чин-
ники впливу та цілі розвитку. 

Визначення інструментів контролю, аналізу та 
регламенту корегування показників бюджетів, 
повинно бути враховано на організаційному етапі 
бюджетування. В рамках сценарного підходу роз-
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роблено перелік показників контролю, які оби-
раються керівництвом в залежності від цілей роз-
витку підприємства, пропонується стандартний 
механізм проведення план–факт аналізу, але з 
обов’язковим встановленням критичних значення 
показників бюджетів для цілей розвитку, про-
понується використання матриці стратегій (відо-
мого інструмента, щодо оцінки впровадження ін-
вестиційних проектів, інструментів управління, 
які як передбачається призведуть до фінансових 
змін на підприємстві) з ціллю оцінки ефективності 
впровадження бюджетування на підприємстві. 
При етапі розробки и впровадженні бюджетування 
на підставі сценарного підходу, треба відмітити, 
що більша частина етапів не залежить від цілей 
розвитку підприємства, тому що бюджетування 
починається з «білого листа», але на етапі ви-
користання та визначення нових цілей розвитку, 

система бюджетування потребує доробки або змі-
ни, при цьому необхідно враховувати чинники 
розвитку що виникають на цьому етапі, які будуть 
відміні від розглянутих. Тому на етапі вико-
ристання може виникнути необхідність пове-
рнення до деяких етапів впровадження бюджету-
вання, з ціллю їх зміни або доопрацювання. Крім 
того може виникнути необхідність збереження да-
них до реалізації цілі і обліку даних після її реалі-
зації, у цьому випадку виникне необхідність дода-
ткового контролю на аналізу показників пов’яза-
них зі змінами цілі розвитку. 

Розроблений порядок та концептуальна модель 
бюджетування дає можливість впровадження бюд-
жетування у значно коротші строки і з наймен-
шими витратами та робить його доступним для 
більшої кількості підприємств, у тому числі малих 
і мікропідприємств. 
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