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АНОТАЦІЯ 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему 

«Розробка системи бюджетування на підприємстві» 

 Абдиллаєв Рустем 

Актуальність теми. 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. 

Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є розробка 

практичних рекомендацій щодо розробки системи бюджетування підприємства. 

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано такі завдання: 

обґрунтувати можливості інтеграції системи бюджетування зі складовими 

елементами системи управління підприємством; встановити шляхи вдосконалення 

облікового забезпечення управління виробничими витратами підприємств в умовах 

бюджетування; – ідентифікувати особливості формування інформаційної бази 

управління підприємством в умовах автоматизації; – окреслити елементи організації 

обліку та підготовки звітності за центрами відповідальності в системі бюджетування 

витрат підприємства; – з’ясувати способи використання бюджетування у процесі 

планування і контролю за центрами відповідальності. 

Об’єктом магістерської роботи є система бюджетування на підприємствах. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційно- 

методичних положень бюджетування в управлінні діяльністю підприємств. 

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 
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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. 

Інформаційно-довідковою базою дослідження стали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких висвітлюються питання з проблематики 

бухгалтерського обліку, контролю, економічної теорії, права та 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. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення полягає у 

розробці  пропозицій щодо  удосконалення бухгалтерського обліку і бюджетування 

в управлінні підприємством. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи 

– 115 сторінок, таблиць – 8, рисунків – 12. 

Перелік ключових слів: бюджет, бюджетування, центри відповідальності, 

план-фактаж. 

 

 
 

ANNOTATION 

Master's degree qualifying work on a theme the 

"Development of the budgeting system at the enterprise" 

Abdillaev Rustem 

 
 

Actuality of theme. Transformation of economic relations, the significant impact of 

changes in the external economic environment of the enterprise and the need to take them 

into account when planning activities determine the search for new methods of managing 

enterprise resources, one of which is budgeting. The application of this system in 

enterprises is the key to rational management of resources and their targeted use, ensuring 

financial stability and the appropriate level of solvency, making sound and effective 

management decisions. With the help of the budgeting system you can increase the 

efficiency of the enterprise and reduce the costs of the reporting period by improving the 

quality of management, coordination and coordination of individual units of the enterprise 

and in accordance with the requests of management at various levels. 

The introduction of the budgeting system at the enterprise forms fundamentally new 

requirements for the content of information and methods of its provision, which provides 

for properly organized accounting at the synthetic and analytical levels. Accounting, as the 

basis of the budgeting process should be an effective tool to achieve strategic goals of the 

enterprise on the basis of optimal budget implementation, eliminate the causes of 
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deviations, identify reserves of untapped opportunities and prevent the negative impact of 

risks. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of this study is to develop 

practical recommendations for the development of enterprise budgeting. 

To achieve this goal, the following tasks are formulated: to substantiate the 

possibilities of integration of the budgeting system with the constituent elements of the 

enterprise management system; to establish ways to improve the accounting support for 

the management of production costs of enterprises in terms of budgeting; - to identify the 

features of the formation of the information base of enterprise management in terms of 

automation; - outline the elements of the organization of accounting and reporting on the 

centers of responsibility in the system of budgeting the costs of the enterprise; - to find out 

how to use budgeting in the process of planning and control of responsibility centers. 

The object research is the system of budgeting in enterprises. 

The subject of the study is a set of theoretical and organizational and 

methodological provisions of budgeting in the management of enterprises. 

Research methods. In the process of research general scientific and special 

methods and techniques of cognition are used: methods of theoretical generalization and 

comparison to reveal the economic essence and components of the structural elements of 

accounting and budgeting; methods of induction and deduction, analysis and synthesis - 

for the formation and improvement of current classification features of budgets, as well as 

determining the elements of the organization of accounting and reporting by centers of 

responsibility in the system of budgeting costs of the enterprise; abstract-logical methods - 

to determine the basic characteristics of budget forms and their impact on budgeting in the 

management process. 

The information base was the scientific works of domestic and foreign scientists, 

which cover issues of accounting, control, economic theory, law and management, 

including monographs, articles in periodicals of scientific and practical nature, materials of 

international, all-Ukrainian scientific and scientific -practical conferences, regulations on 

the organization and methodology of budgeting, accounting, statistics, economic reviews 

and analytical materials, Internet resources. 

The results of their novelty, theoretical and practical. The master's thesis 

significance lies in the development of proposals for improving accounting and budgeting 

in enterprise management. 

Recommendations for the use of work indicating the application. The practical 

significance of the obtained results is that the material presented in the master's thesis, 

theoretical provisions and conclusions can be used to improve the credit policy of the 

enterprise in order to strengthen payment responsibility and increase the efficiency of the 

enterprise. 

The structure and volume of work.The work consists of an introduction, three 

sections, conclusions, a list of sources used. The full text of the master's thesis - 115 pages, 

tables - 8, figures - 12. 

The key words: budget, budgeting, responsibility centers, factual plan. 
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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: І. Бланк, Ф. Бутинець, І. Горбатюк, 

К. Казакова, Р. Квасницька, М. Колісник, О. Кузьмін, П. Куцик, Н. Лелюк, Н. Малюга, 

О. Мельник, С. Онищенко, В. Шевчук, О. Шеремета 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 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та бюджетування в системі 

управління підприємством; розвиток облікового забезпечення управління виробничими 
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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. 

Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо розробки системи 

бюджетування підприємства. 

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано такі завдання: 

– обґрунтувати можливості інтеграції системи бюджетування зі складовими 

елементами системи управління підприємством; 

– встановити шляхи вдосконалення облікового забезпечення управління 

виробничими витратами підприємств в умовах бюджетування; 

– ідентифікувати особливості формування інформаційної бази управління 

підприємством в умовах автоматизації; 

– окреслити елементи організації обліку та підготовки звітності за центрами 

відповідальності в системі бюджетування витрат підприємства; 

– з’ясувати способи використання бюджетування у процесі планування і 

контролю за центрами відповідальності. 

Об’єктом дослідження є система бюджетування на підприємствах. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційно- 

методичних положень бюджетування в управлінні діяльністю підприємств. 

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. 
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Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених з 

проблематикою бухгалтерського обліку, контролю, економічної теорії, права та 

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. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці пропозицій щодо 

удосконалення бухгалтерського обліку і бюджетування в управлінні підприємством. 

Структура та обсяг магістерської роботискладається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний зміст викладено на 

115 сторінках друкованого тексту. Робота містить містить 8 таблиць , 12 рисунків . 

Список використаних джерел нараховує 51 найменування. 
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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. 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 

плану майбутніх дій, які необхідно здійснити для досягнення окреслених показників 

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. 
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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 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. 

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, 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, 
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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, 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 

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, 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, використання якої сприяє своєчасному виявленню відхилень та 

забезпечує виконання контрольної функції бухгалтерського обліку. 
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