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участь (ні самостійно, ні через афілійованих осіб) в державних закупівлях будь-

яких рівнів. Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що закордонна 

практика найбільш розвинених в соціальному і економічному плані країн 

управління корпоративними і державними закупівлями представляється 

успішною і найбільш зрілою. Багато в чому зарубіжний досвід проведення 

закупівельної діяльності може бути і повинен бути використаний для 

вдосконалення наукових, практичних та інституційних підходів до ор ганізації 

процесів постачання (закупівель), спрямованих на забезпечення потреб в 

ресурсах і інших цінностях державного і корпоративного секторів. 
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Досвід функціонування економіки України, свідчіть, что система 

управління на українських підприємствах показала свою неефектівність в 

порівнянні з досвідом зарубіжних країн. Стрімкий розвиток нових технологій, 

жорстка конкуренція, як на національних, так і на зовнішніх ринках і 

незадовільний економічний і фінансовий стан національніх підприємств 
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наштовхують їх керівництво на думку про вдосконалення фінансового 

менеджменту на підприємствах, доцільне використання методів та інструментів 

фінансово-економічного планування. Одним із важлівіх інструментів 

управління фінансами підприємства є бюджетування. 

Термін "бюджетування" почав використовуватися у вітчизняній практиці з 

прийняттям незалежності України і формуванням в державі курсу на побудову 

ринкових відносин. В цілому бюджетування - це процес планування майбутньої 

господарської діяльності підприємства, результати якого оформлюються 

системою бюджетів. 

 Оперативне планування роботи підприємства і подальший контроль 

виконання планових завдань неможливі без формування бюджету, як основного 

інструменту управління, що надає керівництву своєчасну, точну, і повну 

інформацію про реалізацію заходів щодо досягнення стратегічних цілей 

розвитку господарюючого суб'єкта. Бюджет - це оперативний фінансовий план, 

складений, як правило, в рамках до одного року (операційного циклу), що 

відображає витрати і надходження коштів за основними видами діяльності: 

операційної, інвестиційної та фінансової. За допомогою бюджетування 

вирішують важливі управлінські завдання: координування різних видів бізнесу 

(як видів хозяйственной діяльності підприємства) і структурних підрозділів; 

планування операцій, що забезпечують досягнення стратегічних целей розвитку 

підприємств; відстеження відхилень фактичних результатів діяльності 

предпріятія від планових показників; виявлення та аналіз причин виявлених 

відхилень;  своєчасне прийняття рішень про проведення регулюючих заходів по 

приводу подальшого усунення відхилень; оперативний контроль за 

витрачанням фінансових і матеріальних ресурсів,  забезпечення планової 

дисципліни на підприємстві; оцінка виконання плану центрами фінансової 

відповідальності і іх безпосередніми керівниками; стимулювання менеджерів 

центрів фінансової відповідальності к досягненню цілей своїх підрозділів [1].  

Бюджетування, являє собою сукупність трьох найважливіших складових: 
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1. Бюджетування - види і форми бюджетів, систему фінансово-

економічних показників як основу побудови бюджетів, порядок консолідації 

окремих бюджетів в єдиний зведений бюджет. 

 2. Організація процесу складання бюджетів, яка передбачає формування 

фінансової структури підприємства, за допомогою визначення центрів 

фінансової відповідальності, бюджетного регламенту, етапів бюджетного 

процесу, графіка документообігу, системи внутрішнього документообігу.  

3. Інформаційні технології, які дозволяють не тільки розробити стратегії 

майбутнього фінансового стану підприємства, а й здійснити оперативний збір, 

обробку даних, необхідних для бюджетного контролю [2].  

Процес бюджетування завжди починається з прогнозу, далі йде 

планування, яке реалізується контролем, підтримується аналізом і закінчується 

корекцією. На основі даних процедур і формуються функції бюджетування: 

прогнозування, планування, конрекція, аналіз і контроль. 

Прогнозування має втілювати план матеріалізації досяжних цілей.  

Планування передбачає співвіднесення поставлених цілей з наявними 

ресурсами і можливостями. Важливим елементом планування є інтегр ація всіх 

підрозділів в процесі роботи над планом. Система бюджетування зобов'язана 

надавати точні дані в затвердженому вигляді. Точність дозволяє отримати 

достовірні результати аналізу.  

Аналіз дозволяє знайти причину, а не наслідок відхилень від плану. 

Підприємство має проаналізувати невиконання бюджету і виявити причини 

(глибинні або поверхневі). Ця функція дозволяє приймати подальші р ішення і 

виробляти раціональні перетворення. 

 Не менш значущою функцією є корекція. Це логічне завершення роботи 

бюджетного процесу, так як прогнози та планами можуть не відповідати 

дійсності. Але ідеальне відповідність плану може говорити про фальсифікації 

даних. Тому наявність навіть великої кількості відхилень менш тривожний 

сигнал, ніж їх повна відсутність. 
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Аналіз ефективності системи бюджетування можна проводити за 

наступними напрямами (перевагами застосування бюджетування): 

поліпшення фінансових результатів підприємства на основі управління  

прибутком і витратами, 

раціональний розподіл і використання економічних ресурсів на 

підприємстві; 

зменщення витрат та впровадження контролю за постійними і змінними 

витратами; 

поліпшення платоспроможності підприємства на основі ефективного 

управління грошовими потоками; 

ритмічність і безперервність виробничих та збутових операцій на 

підприємстві; 

підвищення якості прийняття управлінських рішень, їх оперативне 

узгодження; 

координація дій окремих структурних підрозділів підприємств, окремих 

напрямків діяльності для досягнення поставлених завдань; 

поліпшення процесів комунікації на підприємстві, можоивості для 

стимулювання персоналу. [3]. 

Отже, бюджетування дозволяє координувати достатність фінансових 

ресурсів для виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності. Ефективна 

бюджетна система на підприємстві допоможе вдосконалити координацію всіх 

його підрозділів, поліпшити мотивацію, підвищити відповідальність 

менеджерів всіх рівнів, передбачити фінансовий результат, запобігти кризовим 

ситуаціям. 
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