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ВСТУП 

 

В сучасних умовах високодинамічних змін зовнішнього середовища, ви-

кликаних економічними і законодавчими перетвореннями, підвищення фіскаль-

ного тиску, сповільнення розвитку і зростання витрат промислових підприємств 

України призводить до того, що вони все більше відчувають потребу у викорис-

танні сучасних технологій управління, які б дали можливість підприємству під-

вищити ефективність управління розвитком. Пошук ефективних механізмів і те-

хнологій управління є актуальним, зокрема для машинобудівних підприємств, 

розвиток яких останнім часом теж сповільнився.  

Однією з відомих технологій та механізмів управління підприємством є 

бюджетування, проблематиці використання якого підприємствами дослідники 

різних років приділили достатньо багато уваги. Вагомий внесок в дослідження 

теорії та практичних засад бюджетування зробили відомі вчені: Ю.Акчуріна, 

І.Бланк, Ф.Бутинець, С.Голов, С.Дробязко, Т.Ілляшенко, С.Ковтун, 

Р.Квасницька, О.Кузьмін, Н.Компанець, Л.Квасній, О.Мельник, Г.Семенчук, 

М.Тарасюк, С.Філиппова, О.Шеремета та зарубіжні: В.Гамаюнов, Р.Дафт, 

А.Дугельний, В.Комаров, Д.Міддлтон, І.Мейтленд, В.Бочаров, Т.Сизова, 

Дж.Сігел, В.Самочкін,  Дж.Фостер, Дж.Шим. Однак, існують певні прогалини у 

висвітленні науковцями процесу формування бюджетування в системі управ-

ління розвитком машинобудівного підприємства та фрагментарність у їх напра-

цюваннях стосовно сценарного його застосування для управління розвитком 

підприємств різних розмірів. Тому бюджетування застосовує незначна частина 

великих підприємств и його використання обмежене, особливо на  середніх і 

малих підприємствах. Тому виникає потреба розроблення теоретичного базису 

сценарного формування бюджетування в системі управління розвитком маши-

нобудівного підприємства та інформаційно-методичного забезпечення  його за-

стосування підприємством в процесі управління розвитком з врахуванням впли-

ву чинників розвитку.  

Зазначене зумовило актуальність теми та основні напрями дослідження. 
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