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У статті проаналізовано сутність 
бюджету, на основі наявної наукової літера-
тури дано визначення сутності бюджету-
вання. Аналізуючи поняття бюджетування 
в науковій літературі, маємо зазначити, 
що воно є більш управлінською функцією, 
на основі якої компанія повністю контр-
олює свої ресурси, за допомогою яких може 
досягти стратегічних цілей. Розглянуто 
принципи, на яких базується бюджет  
підприємства, серед них необхідно виділити 
принцип повноти, принцип обґрунтованості 
та реальності, принцип інтегрованості, 
принцип гнучкості. Бюджетна структура 
має демонструвати види господарської 
діяльності, за якими контроль є обов’яз-
ковим для регулярного менеджменту, тобто 
бути мінімально достатнім для успіш- 
ного управління підприємством. Пред-
ставлено такі методи, як балансовий  
метод, метод грошових потоків, метод 
екстраполяції, метод стандартизації, 
метод багатоваріантності розрахун- 
ків, програмно-цільовий метод, метод екс-
пертної оцінки.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, 
метод, підприємство, управління, конкурен-
тоспроможність, баланс, фінанси, управ-
ління, ринок, керівництво.

В статье проанализирована сущность 
бюджета, на основе существующей науч-
ной литературы дано определение сущно-
сти бюджетирования. Анализируя понятие 
бюджетирования в научной литературе, 
должны отметить, что оно является более 
управленческой функцией, на основе кото-
рой компания полностью контролирует 
свои ресурсы, благодаря которым может 
достигать стратегических целей. Рассмо-
трены принципы, на которых базируется 
бюджет предприятия, среди них необходимо 
выделить принцип полноты, принцип обосно-
ванности и реальности, принцип интегриро-
ванности, принцип гибкости. Бюджетная 
структура должна демонстрировать виды 
хозяйственной деятельности, по которым 
контроль является обязательным для регу-
лярного менеджмента, то есть быть мини-
мально достаточным для успешного управ-
ления предприятием. Представлены такие 
методы, как балансовый метод, метод 
денежных потоков, метод экстраполяции, 
метод стандартизации, метод многовари-
антности расчетов, программно-целевой 
метод, метод экспертной оценки.
Ключевые слова: бюджет, бюджетиро-
вание, метод, предприятие, управление, 
конкурентоспособность, баланс, финансы, 
управление, рынок, руководство.

The essence of budgeting is analyzed in the article; on the basis of existing scientific literature the essence of budgeting is determined. The principles 
on which the budget of the enterprise is based are considered, among which are the following: the principle of completeness, which is that budgeting 
should cover all parties to the activity and all divisions of the enterprise; the principle of validity and reality, which proceeds from the need to prioritize the 
sale of products over its production and taking into account the limited resources available to the enterprise; the principle of integration, which is driven 
by the need for a close relationship (both horizontally and vertically) between different types and levels of budgets. It should be noted that the require-
ments imposed by the management of the enterprise means the requirements for the composition, detail and frequency of the budgeting procedure. 
The budget structure should reflect those types of business activities that control is mandatory for regular management, that is, they should be minimally 
sufficient to successfully manage the business. Analyzing the notion of budgeting in the scientific literature, it should be noted that they represent a more 
managerial function, on the basis of which the company fully controls its resources through which it can achieve strategic goals. Balance sheet method 
- demonstrates the availability of financial resources that are in balance, in accordance with the necessary actual needs for them. The cash flow method 
is a summary of the enterprise’s cash and volume information, as well as the timing of their receipt or payment. The extrapolation method – van shows a 
general assessment of the state of the enterprise on the basis of existing rates of development. Standardization method is based on the standards and 
norms that are available in the enterprise. The method of multivariate calculations helps the company to develop a set of financial plans and to choose 
the most optimal for themselves. Program-targeting method is used in the complex of strategic enterprise management. Peer review metho- builds on 
sound expert evidence.
Key words: budget, budgeting, method, enterprise, management, competitiveness, balance sheet, finance, management, market, management.

Постановка проблеми. У сучасному світі кон-
курентоспроможність підприємства та її розвиток 
на ринку безпосередньо залежать від її фінансо-
вої стабільності. Умови ведення праці, які постійно 
змінюються, кидають підприємствам нові виклики, 
які їм необхідно вирішувати, нестабільна ситуа-
ція на економічному поприщі спонукає компанії 
шукати нові джерела фінансування для подаль-
шого розвитку та досягнення поставлених цілей. 
Бюджетування повністю відповідає специфіці 
діяльності підприємства, забезпеченості ефек-
тивного використання фінансових ресурсів під-
приємства. Система сучасного бюджетування має 

забезпечувати інформацією управління на всіх 
рівнях для прийняття рішень і здійснення поточної 
та перспективної діяльності. Обґрунтування сут-
ності та структури процесу бюджетування є важ-
ливим для вітчизняних підприємств, це допома-
гає підприємствам забезпечувати безпосередній 
контроль за процесом досягнення довгострокових 
стратегічних цілей, а також ефективно використо-
вувати свої фінансові ресурси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Бюджетування серед науковців викликає багато 
питань, велика кількість учених-економістів при-
діляла йому увагу. Теоретичні та методологічні 
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засади бюджетування широко розглянуті в усьому 
світі. Його дослідженням займались такі вчені, 
як Б. Пасхавер, В. Савчук, П. Саблук, В. Ситник, 
П. Стецюк, О. Ульянченко, М. Федоров, А. Чупіс, 
О. Шпикуляк, І. Царенок, В. Бланк, І. Федоренко, 
В. Міщенко, О. Манойленко, П. Перерва. Нині немає 
єдиної позиції щодо трактування поняття «бюджету-
вання». З огляду на все вищезазначене існує необ-
хідність щодо його подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
та дослідження сутності бюджетування на основі 
наявної вітчизняної та зарубіжної наукової літе-
ратури, розроблення методів у контексті фінансо-
вого аналізу діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасному світі за рахунок постійно зростаючої 
глобалізації набуває високого рівня конкуренція, 
перед вітчизняними підприємствами стоять важкі 
задачі, які полягають у прагненні до постійної 
модернізації своїх виробничих потужностей та 
реорганізації організаційної структури управління 
бізнесом, одним з яких є бюджетування.

Нині серед вітчизняних та зарубіжних науков-
ців немає єдиної думки щодо трактування тер-
міна «бюджетування», на основі цього виникає 
непорозуміння його сутності. Для того щоби чітко 
визначити сутність бюджетування, слід проаналі-
зувати трактування бюджету. Наприклад, науко-
вець Є. Стоянова [1] зазначає, що бюджет – це 
кількісне втілення плану, що характеризує доходи 
й витрати на певний період, і капітал, який необ-
хідно привернути для досягнення заданої планом 
мети. На території України бюджетний процес 
(згідно з Бюджетним кодексом України) [16] – це 
регламентований бюджетним законодавством 
процес складання, розгляду, затвердження, вико-
нання бюджетів, звітування про їх виконання, а 
також дотримання бюджетного законодавства. 
Учасниками бюджетного процесу є органи й поса-
дові особи законодавчої (представницької) та 
виконавчої влади, а саме Верховна Рада України, 
Президент України, Кабінет Міністрів України, 
Національний банк України, місцеві ради тощо; 
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, 
органи державного фінансового контролю. Всі 
ці суб’єкти наділені відповідними бюджетними 
повноваженнями, що реалізуються на відповідних 
стадіях бюджетного процесу.

Економіст В. Хруцький вважає, що бюджет – це 
фінансовий план, що охоплює всі сторони діяль-
ності організації, що дає змогу зіставити всі поне-
сені витрати й отримані результати у фінансових 
термінах на майбутній період загалом і за окре-
мими підперіодами [2].

На думку Н. Наумової та Л. Жарикової [3], 
бюджет – це кількісне вираження показників плану 
підприємства, які встановлюються централізовано 
на певний період із використання ресурсів підпри-

ємства, залучення джерел фінансування діяль-
ності, доходів та витрат, рухом грошових коштів, 
інвестицій.

В. Бугай [4] та інші науковці вважають, що 
бюджет являє собою оперативний фінансовий 
план, що відображає витрати й надходження 
коштів за окремими напрямами фінансово-гос-
подарської діяльності, скоординований за під-
розділами, який покладено в основу управління 
фінансовими ресурсами підприємства. Також слід 
зазначити, що В. Бугай вважає, що бюджетування 
складає частину фінансового планування, резуль-
тати якого оформляються системою бюджетів, 
узгоджених за напрямами діяльності та підрозді-
лами підприємства [4].

У роботі Р. Квасницької [5] відзначено, що 
бюджетування – це «безперервний процес скла-
дання і коригування бюджетів підприємства на 
основі взаємопов’язаних прогнозних розрахунків, 
які визначають надходження і видатки, доходи і 
витрати, прибутки і збитки, а також контролю та 
оцінки виконання бюджетів, що сприяє ефектив-
ному управлінню фінансовими ресурсами та узго-
джує між собою основні складові частини діяль-
ності підприємства, а саме фінанси, постачання, 
виробництво, збут, задля досягнення певних 
фінансових результатів».

В табл. 1 представлено трактування поняття 
«бюджетування» серед учених-економістів.

Слід зазначити, що, крім загальноприйнятого 
терміна «бюджетування», у М. Треньова [15] зустрі- 
чається термін «бюджетінг», що, однак, не змінює 
загальноприйнятого поняття та означає складання 
бюджету (кошторису), зрештою, воно рівнозначне 
фінансовому плануванню.

Таким чином, як визначає науковець-еконо-
міст О. Удалих, у сучасних умовах можна виокре-
мити такі підходи до трактування сутності процесу 
бюджетування [16]:

– бюджетування як інструмент планування 
діяльності підприємства;

– бюджетування як інструмент реалізації опе-
ративного й тактичного планування;

– бюджетування як метод управління;
– бюджетування як управлінська технологія.
На нашу думку, під бюджетуванням необхідно 

розуміти процес планування взаємозв’язаних 
бюджетів та управління ними, що орієнтовані на 
підвищення фінансової стійкості підприємства та 
на досягнення встановлених ринкових цілей.

Бюджет підприємства, як і будь-який з інстру-
ментів управління фінансовою діяльністю підпри-
ємства, базується на таких принципах [17]:

– принцип повноти, який полягає в тому, що 
розроблення бюджету має охоплювати всі сто-
рони діяльності та усі підрозділи підприємства;

– принцип обґрунтованості та реальності, 
який виходить із необхідності пріоритету реа- 
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лізації продукції над її виробництвом та враху-
вання обмеженості ресурсів, які є в розпоряджен- 
ні підприємства;

– принцип інтегрованості, що зумовлюється 
потребами тісного взаємозв’язку (як горизон-
тально, так і вертикально) між різними видами й 
рівнями бюджетів;

– принцип гнучкості, який допускає під час 
розроблення й виконання бюджетів можливість їх 
коригування за зміни внутрішніх чи зовнішніх умов 
діяльності підприємства;

– принцип економічності полягає в тому, що 
витрати на бюджетування мають раціонально 
співвідноситися з отриманими результатами.

Бюджетна структура підприємства визнача-
ється основними факторами, тобто вимогами, що 
висуваються з боку керівництва підприємства, 
специфікою господарської діяльності, структу-
рою управління підприємством (майбутньою 
фінансовою структурою). Зазначимо, що під 
вимогами, що висуваються з боку керівництва 
підприємства, розуміються вимоги за складом, 
деталізацією та періодичністю процедури бюдже-
тування. Бюджетна структура має відображати ті 
види господарської діяльності, контроль за якими 
є обов’язковим для регулярного менеджменту, 
тобто бути мінімально достатніми для успішного 
управління підприємством. При цьому до бюджет-
ної структури також висуваються вимоги деталіза-

ції та достовірності інформації, що міститься в ній. 
Повністю достовірною інформацією володіє тільки 
комплексна модель бюджетної структури, а най-
більш детальною та достовірною – індивідуальна 
комплексна модель. Специфіка господарської 
діяльності підприємств зумовлює індивідуальний 
підхід до розроблення функціональних бюджетів.

Проаналізувавши наявні поняття бюджету-
вання, маємо відзначити, що воно є більш управ-
лінською функцією, на базі якої підприємство 
повністю контролює свої ресурси, за допомогою 
яких зможе досягти стратегічно поставлених цілей.

Балансовий метод демонструє наявність 
фінансових ресурсів, які є в балансі, відповідно 
до необхідних фактичних потреб у них. Цей метод 
підприємство використовує на всіх етапах розро-
блення планів та прогнозів. Цей метод до свого 
складу включає фінансові й трудові баланси, а 
також матеріальні [18].

Метод грошових потоків – це узагальнення 
інформації підприємства щодо грошових коштів 
та їх обсягів, а також терміни їх отримання або 
виплати. Така концепція грошових потоків базу-
ється на розрахунку сучасної (приведеної) вар-
тості очікуваних підприємством надходжень та 
витрат грошових коштів.

Метод екстраполяції показує загальну оцінку 
стану підприємства на основі наявних темпів  
розвитку.

Таблиця 1
Аналіз трактування поняття «бюджетування»

Автор Трактування

І. Давидович [6]
Бюджетування – це метод управління, що за свій цикл виконує функції планування діяльності 
підприємства та його підрозділів, контролю та аналізу, внесення коригувань, кінцевого затвер-
дження тощо.

О. Кузьмін,  
О. Мельник [7]

Бюджетування – це управлінська технологія, що передбачає «формування бюджетів для обра-
них об’єктів та їх використання задля забезпечення оптимальної структури та співвідношення 
доходів та витрат, надходжень та видатків, активів та пасивів організації для досягнення вста-
новлених цілей з урахуванням впливу середовища функціонування».

А. Харко [8]

«Планування діяльності підприємства шляхом розроблення системи взаємозв’язаних  
бюджетів, комплексно орієнтованих на ринкові потреби й покликаних забезпечити стійкій 
фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно до його головної місії та 
статутних завдань».

М. Білик [9] «Стандартизований процес, що базується як на самостійно розроблених підприємством, так і 
на загальновизнаних вимогах і процедурах».

Л. Меренкова [10]

Бюджетування – це ефективна управлінська технологія, що допомагає вирішити низку про-
блем, а саме підвищити ефективність системи планування, зміцнити фінансову дисципліну, 
удосконалити управління грошовими ресурсами, підвищити інвестиційну привабливість під-
приємства, підвищити вмотивованість співробітників у досягненні ключових цілей, зміцнити 
конкурентоспроможність підприємства тощо.

І. Боровських [11]
В процесі бюджетування розробляється комплексна система взаємопов’язаних планів, обґрун-
тована маркетинговими прогнозами, а також створюється єдина картина бізнес-процесів ком-
панії.

В. Хруцький [12] Це послідовні дії з розроблення, виконання, контролю та аналізу бюджету з подальшим мож-
ливим корегуванням як планів, так і цілей підприємства.

В. Бочаров [13] Це процес розроблення та формування планових бюджетів, які об’єднують плани керівництва 
підприємства.

П. Куцик [14] Це процес розроблення, формування та планування майбутньої діяльності суб’єкта господа-
рювання, який оформляється у вигляді системи бюджетів.
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Метод стандартизації базується на нормативах 
та нормах, які є у підприємства та дають змогу 
документально визначити потребу у фінансових 
ресурсах підприємства.

Метод багатоваріантності розрахунків допома-
гає підприємству розробити сукупність фінансових 
планів та вибрати найбільш оптимальний для себе.

Програмно-цільовий метод використовується 
у комплексі стратегічного управління підприєм-
ством. Він дає змогу структурувати мету до цільо-
вих та нормативних показників. Основна мета 

застосування програмно-цільового методу поля-
гає в аналізі зв’язків між виділеними грошовими 
коштами та їх використанням на підприємстві.

Метод експертної оцінки будується на раці-
ональних експертних доказах. Потреба у вико-
ристанні цього методу стає актуальною у зв’язку 
з нестабільним зовнішнім середовищем, а також 
використанням непрямих даних про розвиток 
об’єкта планування. Слід зазначити, що необхід-
ною умовою ефективного використання методів 
експертної оцінки є необхідна обізнаність екс-
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перта з досліджуваної проблематики, його висо-
кий рівень ерудиції, здатність давати чіткі відпо-
віді, до того ж експромтом.

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі проведеного наукового дослідження визна-
чено, що нині серед учених немає єдиної позиції 
щодо трактування поняття «бюджетування», тому 
запропоновано більш чітке та змістовне визна-
чення, а також представлено кореляцію бюдже-
тування. Запропоновано методи бюджетування, 
такі як балансовий метод, метод грошових потоків, 
метод екстраполяції, метод стандартизації, метод 
багатоваріантності розрахунків, програмно-цільо-
вий метод, метод експертної оцінки, оперативне 
фінансове планування.
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