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ВСТУП
Сучасна практика свідчить, що між стратегіч�

ним і поточним управлінням всіма сферами гос�
подарської діяльності підприємств існують певні
протиріччя. Так, система стратегічного управлін�
ня (одним із результатів якого виступає розроб�
лена система стратегічних цільових нормативів)
базується на результатах прогнозування май�
бутніх значень факторів і умов, за якими стратег�
ічне бачення характеризується багатьма парамет�
рами невизначеності. У той же час система поточ�
ного управління (до якого відноситься і система
поточного управління реалізацією стратегічних
цільових нормативів) значною мірою реалізуєть�
ся в умовах реального часу, тобто потребує конк�
ретної ідентифікації параметрів зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У основі сучасної методології визначення
економічної ефективності олійного виробниц�
тва лежать праці вітчизняних науковців, зок�
рема: В.І. Бойка, О.А. Бугуцького, П.І. Гайдуць�
кого, П.М. Гарасима, Ю.С. Коваленка, Д.Ф.
Крисанова, М.Ф. Кропивка, В.В. Лазні, П.М.
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Відзначаючи вагомість отриманих наукових
результатів у сфері теорії та практики держав�
ного регулювання розвитку олійного вироб�
ництва, слід зауважити, що на сьогодні зали�
шились недостатньо дослідженими питання
врегулювання ринку олії підприємствами олій�
но�жирової галузі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити необхідність поглиблення ок�

ремих методологічних положень і практичних
рекомендацій щодо впровадження системи
бюджетування в управління економічною
ефективністю виробництв продукції на підпри�
ємствах олійно�жирової промисловості;

— уточнити поняття "бюджет" і "бюджету�
вання" в управлінні економічною ефективністю
виробництва продукції на підприємствах олій�
но�жирової промисловості.

РЕЗУЛЬТАТИ
Протиріччя стратегічного і поточного управ�

ління економічною ефективністю виробництва
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продукції значною мірою можуть бути подолані
шляхом впровадження на підприємствах олійно�
жирової промисловості системи бюджетування,
тобто розробки і реалізації відповідних бюд�
жетів, що виходять із теперішніх реалій їх діяль�
ності. Якщо досягнення передбачених стратегіч�
них цільових нормативів не буде забезпечене роз�
робкою та реалізацією відповідних поточних
бюджетів підприємства, ці нормативи залишать�
ся лише декларацією про наміри, що не доведені
до практичного втілення. Інакше кажучи, систем
бюджетування виступає дієвим механізмом, що
дозволяє забезпечувати постійну адаптацію умов
реалізації стратегічних цілей і стратегічних цільо�
вих нормативів до зміни факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища господарської діяль�
ності підприємства.

Як показали результати безпосереднього об�
стеження господарської діяльності підприємств
олійно�жирової промисловості України, прак�
тичне втілення системи бюджетування знахо�
диться в них лише у початковій стадії. Так, по�
вна система бюджетування всіх видів госпо�
дарської діяльності, навіть тільки операційної
діяльності у повному її комплексі не викорис�
товується на жодному з цих підприємств. Тільки
на окремих підприємствах олійно�жирової про�
мисловості впроваджено лише окремі елементи
цієї системи, а саме: розробка більш детальних
поточних та оперативних планів витрат, що по�
в'язані з виробництвом олійно�жирової про�
дукції. Певною мірою це пов'язано із недостат�
ньої розробкою або адаптацією загальних ме�
тодичних рекомендацій у цій сфері до особли�
востей і умов господарської діяльності
підприємств олійно�жирової промисловості.
Актуальність цих питань визначає необхідність
поглиблення окремих методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо провадження
системи бюджетування в управління економіч�
ною ефективністю виробництв продукції на
підприємствах олійно�жирової промисловості з
урахуванням особливостей їх діяльності.

У процесі здійснення такого дослідження
було поставлено наступні основні завдання:

1. Критично розглянути підходи сучасних
науковців до визначення змісту понять "бю�
джет" та "бюджетування" і внести в них не�
обхідні доповнення, що спрямовані на реаліза�
цію стратегічних цільових нормативів еконо�
мічної ефективності виробництва продукції.

2. Визначити основні концептуальні поло�
ження щодо впровадження системи бюджету�
вання в управління економічною ефективністю
виробництва продукції на підприємствах.

3. Обгрунтувати основні методичні підходи
до впровадження системи бюджетування в уп�
равління економічною ефективністю виробниц�
тва продукції на підприємствах олійно�жиро�
вої промисловості.

4. Розробити основні організаційні заходи
щодо впровадження на підприємствах олійно�
жирової промисловості системи бюджетування
в управлінні економічною ефективністю вироб�
ництва продукції.

У сучасній науковій літературі визначенню
понять "бюджет" та "бюджетування" приділяється
значна увага. Але зміст цих понять за їх основни�
ми характеристиками окремими науковцями трак�
тується досить неоднозначно. Перелік таких ха�
рактеристик розглянемо більш детально.

Так, визначаючи поняття "бюджет" переваж�
на більшість сучасних науковців характеризують
його лише за такою ознакою, як "плановий доку�
мент" (вид плану), що використовується в системі
поточного та оперативного планування госпо�
дарської діяльності підприємства [1, с. 38; 3, с. 138;
4 с. 242]. Безумовно, ця характеристика є визна�
чальною у формуванні поняття "бюджет", але да�
леко не вичерпаною у розгляді його змісту.

Певні науковці при визначенні цього понят�
тя характеризують бюджет як плановий доку�
мент з чіткою детермінацією в часі [3 с. 139; 7,
с. 212]. Як правило, у цей час обмежується ними
періодом до 1�го року.

Деякі науковці у своїх визначеннях підкреслю�
ють, що бюджет як інструмент планування може
охоплювати всі види господарської діяльності
підприємства [3 с. 140; 7 с. 213; 8 с. 450], визначаю�
чи при цьому лише показники доходів і витрат.

Нарешті, в окремих визначеннях поняття
"бюджет" підкреслюється і така його характе�
ристика, що цей плановий документ може роз�
роблятись не тільки по підприємству в цілому,
а й по окремих його структурних підрозділах
[4 с. 243; 6, с. 452].

Розглянуті характеристики в цілому дають
узагальнене уявлення про поняття ("бюджет")
і сферу його застосування в економічній прак�
тиці підприємства. У той же час, при застосу�
ванні цього поняття в сфері управління еконо�
мічною ефективністю виробництва продукції
підприємства ці характеристики, з нашої точ�
ки зору, мають бути доповнені наступними.

По�перше, в такому визначені бюджету має
бути підкреслена його спрямованість на реалі�
зацію стратегічних цілей підприємства (що от�
римують кількісне визначення у системі відпо�
відних стратегічних цільових нормативів).

По�друге, сферу застосування цих бю�
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джетів слід обмежити лише операційною діяль�
ністю підприємства (в системі якої безпосеред�
ньо здійснюється випуск продукції).

По�третє, комплекс основних показників та�
ких бюджетів має охоплювати всі види резуль�
татів і витрат, що покладені в основу визначен�
ня економічної ефективності виробництва про�
дукції підприємства (а не тільки доходів і вит�
рат, як це визначається у сучасній літературі).

З урахуванням цих доповнень поняття, що
розглядається ми пропонуємо визначити на�
ступним чином: "Бюджет являє собою детер�
мінований у часі плановий документ для підпри�
ємства в цілому та окремих його структурних
підрозділів, який визначає комплекс основних
показників результатів і виплат з операційної
діяльності, що спрямований на реалізацію стра�
тегічних цільових нормативів економічної
ефективності виробництва продукції".

Аналогічним чином розглянемо підходи нау�
ковців і до визначення поняття "бюджетування".

Перш за все зазначимо, що в сучасній нау�
ковій літературі ще не склалося єдиної думки
щодо сфери застосування цього поняття. Так,
одна група науковців, безпосередньо прив'язу�
ючи його до поняття "бюджет" за його основ�
ною характеристикою — "плановий документ"
("вид плану"), сферою його застосування вважа�
ють планування господарської діяльності під�

приємства [3, с. 141; 6, с. 430]. Інша група нау�
ковців сферу застосування цього поняття розг�
лядають більш широко, а саме: управління гос�
подарською діяльністю підприємства, виходячи
з того, що на бюджетування покладені функції
не тільки розробки бюджетів, а й організація та
контроль їх виконання. Ми підтримуємо цей
другий підхід і саме з цього будемо виходити при
подальшому уточненні цього поняття.

Крім того, необхідно зазначити, що за харак�
тером дій сучасні науковці визначають поняття
"бюджетування" різними термінами, а саме: як
"засіб" [6, с. 431], "процес" [3, с. 438], "техноло�
гію" [5, с. 111; 7, с. 212; 8, с. 450]. З нашої точки
зору, для визначення поняття "бюджетування"
більш ємним серед цих термінів є "технологія",
що з одного боку характеризується певною по�
слідовністю дій ("процесом"), а з іншого — пев�
ними засобами здійснення ("засіб"). Поєдную�
чи це визначення із посереднім, ми пропонуємо
характеризувати бюджетування як "управлінсь�
ку технологію", а ще точніше — як "технологію
поточного управління підприємством".

Нарешті, з позиції об'єкту нашого дослі�
дження конкретизувати і спрямованість цієї уп�
равлінської технології. Вона має бути спрямо�
вана з цих позицій на забезпечення реалізації
стратегічних цільових нормативів економічної
ефективності виробництва продукції. За таким

Таблиця 1. Мінімальний розмір підприємства, за якого досягається нульова рентабельність
(за варіантами кредитування)

  -
 

    
-
 

+ -
  

+ -
  

+  
 

 ,  331,1 588,8 633,7 932,7 1407,4
’  , . 123,3 219,2 273,1 401,5 604,7 
   3-  . , . . 1356,1 2411,1 3003,8 4417,0 6651,3
  , . . 1009,1 1794,2 2235,3 3287,0 4949,7 
   ( )  , . . 201,1 357,5 445,4 654,9 986,2
   ( )  , . . 270,2 480,4 598,5 880,1 1325,3 

 ’   258,4 459,4 572,4 841,7 1267,4
    , . . 756,9 1340,2 1667,9 2449,3 3684,6
    , . . 150,8 267,0 332,3 488,0 734,2

 , %:      
 -  (  ) 0,0 22,1 26,7 33,8 37,5 
 -   -22,1 0,0 5,9 15,3 21,4
 - +     -25,1 -5,0 0,0 8,2 13,5 
 - +   -28,7 -11,1 -7,0 0,0 4,4
 - +   -30,5 -14,1 -10,4 -4,1 0,0 

      1  , . .:  
 -  3,439 2,071 1,953 1,481 1,179 
 - +   4,046 2,678 2,656 2,183 1,879
 - +  4,862 3,494 3,601 3,127 2,821 
 - +   5,317 3,948 4,125 3,650 3,343
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підходом поняття "бюджет" і "бюд�
жетування" будуть розглядатись у
єдиному цільовому взаємозв'язку.

Результати проведеного критич�
ного огляду сучасної наукової літе�
ратури дозволяють запропонувати
визначення поняття, що роз�
глядається наступним чином: "Бюд�
жетування являє собою технологію
поточного управління економічною
ефективністю виробництва про�
дукції, яка полягає в розробці, орган�
ізації виконання та контролю реалі�
зації системи бюджету, що спрямо�
вані на забезпечення досягнення
стратегічних цільових нормативів у
цій сфері діяльності підприємства".

Уточнення понять "бюджет" і
"бюджетування" з позиції спрямова�
ності на забезпечення досягнення
стратегічних цільових нормативів
підприємства дозволяє перейти до
визначення концептуальних засад
впровадження системи бюджетуван�
ня в управління економічною ефек�
тивністю виробництва продукції. До основних
з таких концептуальних засад віднесено:

— визначення ролі системи бюджетування
в забезпеченні зростання економічної ефектив�
ності виробництва продукції;

— формування основних задач, що став�
ляться перед системою бюджетування в цій
сфері господарської діяльності підприємства;

— інтегрування системи бюджетування в
загальну систему управління підприємством;

— побудова процесу бюджетування на
підприємствах олійно�жирової промисловості
у структурно�логічному взаємозв'язку окре�
мих його елементів.

Визначаючи роль системи бюджетування в
забезпеченні зростання економічної ефектив�
ності виробництва продукції, ми спиралися, з
одного боку, на загальні характеристики цієї
ролі, що визначені стосовно системи бюджету�
вання окремими науковцями [1, с. 38; 3, с. 141;
6, с. 244], а з другого, на особливості основно�
го об'єкту цього бюджетування, а саме бюд�
жетів із забезпечення реалізації стратегічних
цільових нормативів економічної ефективності
виробництва продукції.

Серед концептуальних засад впроваджен�
ня системи бюджетування в управління еконо�
мічною ефективністю виробництва продукції
певне місце належить визначенню основних
задач, що ставлять перед нею. Формулювання

таких задач має спиратись на головну мету
впровадження системи бюджетування, а саме:
на успішну реалізацію визначених стратегічних
цільових нормативів економічної ефективності
виробництва продукції на підприємствах олій�
но�жирової промисловості.

Задачі, що ставлять перед впровадженням за�
гальної системи бюджетування в практику діяль�
ності підприємств реального сектора економіки,
широко розглядаються в сучасній економічній
літературі з цієї проблеми. Зокрема, система цих
задач висвітлюється в роботах таких науковців,
як Аніскін Н.П. та Павлова А.М. [2, с. 143—144],
Іванов І. та Баранов В.В. [5, с. 109—110], Шульга
Н.П. [9 с. 30] та ін. Але в цих працях практично не
відокремлюються задачі бюджетування, що без�
посередньо спрямовані на реалізацію стратегіч�
них цільових нормативів економічної ефектив�
ності виробництва продукції.

У процесі такої конкретизації задач систе�
ми бюджетування на підприємствах олійно�жи�
рової промисловості ми виходили із особливо�
стей господарської діяльності цих підприємств,
складу запропонованих до розробки стратегі�
чних цільових нормативів економічної ефек�
тивності виробництва продукції, принципів
моніторингу, контроль над ходом господарсь�
кої діяльності. Виходячи з цих питань, на рис.
1. наведено запропонований перелік основних
задач, що ставить перед впровадженням систе�
ми бюджетування в управління економічною

Рис. 1. Головна мета та основні задачі впровадження
системи бюджетування в управління економічною

ефективністю виробництва продукції
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ефективністю виробництва продукції на
підприємствах олійно�жирової промисловості.

Розглядаючи поняття "бюджетування", ми
визначили, що воно являє собою технологію
поточного управління економічною ефектив�
ністю виробництва продукції. Деякі науковці
визначають бюджетування як самостійну уп�
равлінську систему ("менеджмент бюджету"),
[9, с. 30]. Тому, в системі концептуальних за�
сад щодо впровадження бюджетування в прак�
тику діяльності підприємств олійно�жирової
промисловості певне місце має бути приділене
визначенню місця цієї системи в загальній сис�
темі управління підприємством.

При забезпеченні інтегрування системі бю�
джетування в загальну систему управління
підприємством, ми виходимо з того, що ця час�
тина управлінської технології частині забезпе�
чення реалізації стратегічних цільових норма�
тивів економічної ефективності виробництва
продукції в сфері своєї теорії і практики зна�
ходиться на стику 3�х управлінських систем
підприємства.

З системою операційного менеджменту ця
система бюджетування пов'язана з управлін�
ням як результатами, так і витратами з вироб�
ництва і реалізації продукції, що прокладені в
основу визначення економічної ефективності
цих процесів.

З системою фінансового менеджменту ця си�
стема бюджетування пов'язана управлінням
формування основних фінансових результатів,
в першу чергу, чистого прибутку з операційної
діяльності.

Нарешті, з загальною системою бюджету�
вання ця система пов'язана єдиною методоло�
гічною базою функціонування. Вона є не�
від'ємною складовою частиною цієї загальної
системи бюджетування.

Визначимо місце системи бюджетування
економічної ефективності виробництва про�
дукції в загальній системі управління підпри�
ємством, що забезпечує необхідне її інтегру�
вання в загальну систему менеджменту підпри�
ємств олійно�жирової промисловості.

Як управлінська технологія бюджетування
характеризуються не тільки певними системни�
ми засадами, а й визначається як процес, що
складається з певних етапів, які знаходяться між
собою у відповідному структурно�логічному
взаємозв'язку. Тому в системі основних концеп�
туальних положень щодо впровадження бюдже�
тування в систему управління економічної ефек�
тивності виробництва продукції необхідно роз�
глянути і вихідні передумови побудови цього

процесу. У складі цих засад необхідно визначи�
ти дві складові бюджетування як процесу:

1. Визначення основних етапів, з яких скла�
дається процес бюджетування економічної
ефективності виробництва продукції на
підприємстві.

2. Визначення системи структурно�логічних
взаємозв'язків між окремими етапами цього
процесу.

ВИСНОВКИ
У системі інтегрованого підходу до управ�

ління економічною ефективністю виробництва
продукції на підприємствах олійно�жирової
промисловості логічним продовженням проце�
су розробки та затвердження стратегічних
цільових нормативів виступає процес поточно�
го управління їх реалізацією. Основним інстру�
ментом такого поточного управління виступає
бюджетування, яке визначено як технологію
поточного управління економічною ефективн�
істю виробництва продукції, що полягає в роз�
робці, організації виконання та контролі реал�
ізації системи бюджетів, спрямованих на забез�
печення досягнення стратегічних цільових нор�
мативів.
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