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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ  

НА АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Постановка проблеми. На наш час кризові явища 

в економіці України та значний вплив зовнішнього се-
редовища на діяльність вітчизняних підприємств зу-
мовлює необхідність пошуку більш ефективних мето-
дів та інструментів управління з метою стабілізації їх 
розвитку і досягнення стратегічних цілей. Одним із та-
ких інструментів і є процес бюджетування. Удоскона-
лення управління стратегічно важливими підприєм- 
ствами, де одним з елементів сукупної системи посі-
дають авіаційні підприємства, ставить питання про до-
цільність використання більш раціональної системи 
щодо підвищення ролі бюджетування, що дозволить 
забезпечити безпосередній контроль за процесом реа-
лізації довгострокових цілей розвитку. Особливої ваги 
воно набуває з огляду на досить вузьке тлумачення 
бюджетування у вітчизняній теорії, а також орієнту-
вання підприємств переважно на вирішення поточних 
завдань, що призводить до неефективної структури 
витрат, погіршення фінансово-економічного стану та 
втрати конкурентних позицій на ринку.  

Авіаційна промисловість в Україні — це галузь, 
яка реально може приносити Україні прибутки. Укра-
їна спроможна розробити та презентувати конкурен- 
тоздатні проекти не лише на регіональному, а й на сві-
товому рівні. 

Стабільна та ефективна робота авіакомпаній є не-
від'ємною умовою нормального функціонування еко-
номіки України. Однією з головних проблем авіацій-
ної транспортної галузі є пошук джерел формування 
інвестиційних ресурсів. Потенціал ринку авіаційної 
техніки — досить великий у світовому та регіональ-
ному масштабах, але його розвиток неможливий без 
сприяння з боку держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок в дослідження теорії та практики бюджету-
вання зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, серед 
яких: Ч. Хорнгрен [1], І. Данилов [2], Ю. Єрешко [3], 
Г. Міокова [4], О. Кошелюк, Г. Кошелюк [5], О. Кар- 
минський, М. Оленев, О. Примак, С. Фалько [5],  

Д. Гладких [6], С. Поліщук [7], В. Чеснакова [8], 
Є. Манюшко [9], М. Панов [10], Є. Пушкарьов [11], 
Є. Синіцин [12]. 

В Україні, як і в багатьох інших країнах постра-
дянського простору, повномасштабно відбувається 
трансформація соціально-економічної системи. Сьо-
годні досить мала частина підприємств України вико-
ристовують бюджетування у своїй господарській ді- 
яльності. Таким чином проблема розвитку спеціалізо-
ваних методичних підходів і практичних рекомендацій 
щодо становлення і використання бюджетування на 
підприємствах залишається актуальною. 

Мета статті і виклад основного матеріалу. Бюджет 
зазвичай включає в себе фінансові та нефінансові ас-
пекти плану і використовується як програма підпри-
ємства, якої необхідно дотримуватись в наступний пе-
ріод. Фінансовий бюджет виправдовує очікування ме-
неджменту щодо прибутків, грошових потоків і фінан-
сового становища. Так само як фінансова звітність має 
бути підготовленою на останній період, також може 
бути підготовлена і на майбутній період, наприклад: 
звіт про рух грошових потоків або бюджетний баланс. 
В основі фінансових бюджетів лежать нефінансові бю-
джети для виготовлених одиниць, що враховують кі-
лькість співробітників, кількість нових впроваджених 
на ринок продуктів тощо [1, с. 84]. 

В даний час не існує єдиного підходу до визна-
чення бюджету та бюджетування. Тому основні визна-
чення наведено в табл. 1.  

Отже, з точки зору процесного підходу, бюджету-
вання — це управлінський інструмент, який спрямо-
вано на розподіл ресурсів, необхідних для досягнення 
цілей підприємства за умови їх ефективного викорис-
тання. В процесі бюджетування складається бюджет 
підприємства — план в якому наведено показники ді- 
яльності підприємства в натуральному та грошовому 
виразі.   

Бюджетування «з нуля» переважно використову-
ють при створенні нового, єдиного порядку розробки 
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й форми подання бюджетів у підприємствах за різ-
ними галузями чи організаційними формами просто 
не може існувати. На основі пропозиції авторів роботи 
[13] щодо реалізації процесу бюджетування, виділимо 
п’ять етапів реалізації даного процесу (див. рисунок). 

Перший етап може бути реалізовано через орга-
нізацію засідань вищого рівня менеджменту чи серії 
засідань менеджерів нижньої, середньої й вищої ланок 
з використанням результатів стратегічного аналізу. На 
цьому етапі розробляються й доводяться вищим рів-
нем менеджменту до нижніх рівнів загальні коротко-
строкові цілі підприємства, розроблені на основі стра-
тегічних цілей, а також встановлюються межі еконо-
мічних та інших показників щодо продукції, персо-
налу, засобів виробництва тощо. 

Другий етап пов'язаний із виявленням «вузьких 
місць» та розробкою шляхів їх усунення. Третій етап 
полягає у проектуванні й затвердженні змін організа-
ційної структури, визначенні центрів відповідальності, 
в розрізі яких здійснюватиметься бюджетування діяль-
ності та формування фактичної облікової, аналітичної 
інформації та контрольованих величин. Четвертий 
етап пов'язаний із безпосереднім упровадженням в дію 
бюджетування й потребує певних змін у системах об-
ліку й контролю та навчанні спеціалістів, які відпові-
дають за складання бюджетів, керівників центрів від-
повідальності й вищого рівня управління основам пла-
нування, організації контролю та аналізу. П’ятий 
етап — контроль за етапами впровадження бюджету-
вання в діяльність підприємств.  

 
Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності бюджету та бюджетування 

Автор Визначення процесу бюджетування

Данилов І.А.  
[2, с.129] 

Це процес формування та виконання бюджету підприємства, що включає стадії розро-
бки та розгляду проектів бюджету, затвердження найбільш прийнятного з них у вигляді 
містить кількісні показники документа, відповідно до якого здійснюється формування 
і розподіл фондів грошових коштів та їх ефективне використання для забезпечення 
вирішення завдань і виконання функцій господарюючого суб'єкта 

Єрешко Ю.О. 
[3, с.101] 

Бюджетування (фінансове) — це створення процесної моделі впливу причин і чинників 
на збільшення або зменшення притоку грошових коштів або їх відтоку  

Міокова Г.І.,  
Кошелюк О.В. 
[4, с.97]  

Бюджетування — це, з одного боку, процес складання фінансових планів і кошторисів, 
а з іншого — нова система фінансового планування, управлінська технологія, призна-
чена для вироблення й підвищення фінансової обґрунтованості ухвалених управлінсь-
ких рішень 

Харко А.Ю.   
[5, с.87] 

Бюджет являє собою плановий документ, що відображає у вартісних показниках май-
бутні господарські операції та фінансові результати, пов’язані з їх реалізацією   

Царев В.В. [6]  Бюджетуванням називають процес розрахунку й узагальнення фінансових показників, 
що передбачає деталізацію фінансових планів підприємства в грошовому і натураль-
ному вираженні на конкретний період часу 

Василенко В.О.  
[7]   

Бюджетування — це процес складання бюджетів і контроль за їх виконанням. Бюджет —
це фінансовий план на конкретний період, погоджений з виробничою діяльністю під-
приємства, мета якого виражена в показниках звітності в грошовому вираженні у вза-
ємозв'язку із зобов'язаннями 

 
 

 
Рисунок. Етапи реалізації процесу бюджетування [13] 
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Процес формування бюджетів авіаційного під- 
приємства, галузеві особливості якого вказані в 
табл. 2, спрямовано на вирішення наступних завдань: 
формування концепції діяльності підприємства, цілей 
підприємства; оптимізацію планових показників та уз-
годження діяльності окремих структурних підрозділів 
та всього підприємства; координацію діяльності різних 
підрозділів підприємства; мотивацію керівників окре-
мих рівнів управління на досягнення планових показ-
ників; забезпечення ефективного використання всіх 
ресурсів підприємства, своєчасне відображення ін- 
формації про рух грошових коштів, потреби в фінан-
сових ресурсах, стан активів та пасивів підприємства; 
контроль ефективності діяльності, використання ресу-
рсів, досягнення планових показників; моніторинг  
відповідність прогнозованих фінансових показників 
фактичним. 

Встановлено, що стан та тенденції розвитку авіа-
ційних підприємств визначають як зовнішні (ринки 
збуту, регуляторна політика, цінова політика), так і 
внутрішні фактори (неефективна структура витрат, 
низька рентабельність, якість менеджменту). Саме 
внутрішні фактори, такі як: значні суми заборговано-
стей, неефективна структура витрат та низька рента-
бельність загострюють питання впровадження нових і 
сучасних економічних методів управління, серед яких 
провідне місце посідають бюджетування та стратегічне 
управління.  У процесі дослідження динаміки викори-
стання бюджетування та його ролі у реалізації цілей 
довгострокового розвитку було проаналізовано показ-
ники діяльності підприємств авіації, оскільки від  
функціонування останніх залежить конкурентоспро-
можність товарів і послуг як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. 

 
Таблиця 2  

Галузеві особливості промислових авіапідприємств 

Ознаки Характеристика підприємства 

Ціна Ціна на продукцію формується на підставі ринкових співвідношень 
попиту і пропозиції 

Постачальники Підприємство вільне у виборі постачальників 

Попит Попит на продукцію визначається вимогами ринку 

Конкуренція Конкуренція визначається перевагами споживачів 

Життєвий цикл функціонування Підприємства знаходяться на стадії зрілості або спаду 

Етапи кризового процесу Кризова ситуація → передкризовий стан → кризовий стан → криза

Типи економічної стійкості Достатня стійкість → нестійкий економічний стан → низька еконо-
мічна стійкість → катастрофічна економічна стійкість 

 
Аналізуючи особливості побудови систем бюдже-

тування, крім зазначених характеристик систем бю-
джетування, необхідно також додати основні загальні 
недоліки та помилки, з якими стикаються підприєм- 
ства. Найбільш серйозною методологічною помилкою, 
що набула поширення на багатьох підприємствах і в 
групах компаній, є формування бюджетної моделі без 
чіткого поділу грошових потоків і показників, що ви-
значають фінансовий результат, а також бюджетних 
моделей, що відображають тільки рух грошових коштів 
або тільки формування собівартості і прибутку. Згідно 
результатів аналізу таких складових, як: розробка бю-
джетів, узгодженість бюджетних даних та мотивації, 
аналіз відхилень, управлінський вплив та бюджетний 
регламент було виявлено, що на багатьох авіаційних 
підприємствах роль системи бюджетування підмі- 
няється складанням бюджетів, аналізом відхилень  
тощо і характеризує штучно-звужений стан останньої. 
Співставлення факторів системи бюджетування дослі-
джуваних підприємств дозволило констатувати відсут-
ність «найкращої» практики організації процесу  
бюджетування на авіаційних підприємствах. Лише по 
відношенню  до окремих його елементів на деяких із 
досліджуваних підприємств можна спостерігати пози-
тивну динаміку. 

Бюджетування на підприємстві виконує три ос-
новні функції: планування, прогнозу та аналізу.  
Функція планування є найважливішою, бюджетування 
— це основа для внутрішньофірмового планування. 
Тобто виходячи зі стратегічних цілей підприємства, 
бюджети вирішують завдання розподілу фінансових 
ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підприєм- 

ства. Функція прогнозу полягає у розрахунку прогно-
зних показників з виконання планових завдань на ос-
нові обліку (бухгалтерського та управлінського).  
Функція аналізу передбачає зіставлення фактичних 
даних з плановими показниками на кожному етапі, 
виявлення відхилень, наступне коригування дій. 

Практичний досвід бюджетування на підприєм- 
ствах, узагальнений О. Карминським, дозволяє виді-
лити п'ять основних принципів бюджетування [5,  
с. 78-79]: 

− узгодження цілей, що вимагає, щоб процес 
бюджетування починався «знизу вгору», так як ниж-
честоящі керівники краще володіють ситуацією на ри-
нку і зі свого боку забезпечать реалізованість бюджет-
них величин; 

− встановлення пріоритету стосовно завдання 
координації бюджетування, що забезпечує викорис-
тання дефіцитних ресурсів в найбільш вигідному на-
прямі;  

− підпорядкованість, що припускає, що кожен 
підрозділ підприємства планує і відповідає тільки за ті 
економічні показники, на які воно впливає; 

− відповідальність, що передбачає передачу  
кожному підрозділу функції контролю за виконанням 
своєї частини бюджету разом із повноваженнями здій-
снювати при необхідності координуючі заходи; 

− сталість цілей, припускає, що встановлені ба-
зові величини принципово не змінюються протягом 
планованого періоду.  

До зазначених принципів, інколи додають [3; 4; 
12]:  

− послідовність, яка передбачає, що бюджет фо-
рмується відповідно до облікової політики підприєм- 
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ства, застосовуваної послідовно від одного звітного 
періоду до іншого; 

− відповідність фінансового (бухгалтерського) 
обліку, що передбачає формування бюджетних таб-
лиць таким чином, щоб прогнозні дані були ідентичні 
відомостями, знаходить відображення в бухгалтерсь-
ких проводках, що дозволить не тільки значно полег-
шити процес складання бюджету, але і досить опера-
тивно здійснювати аналіз його виконання, не створю-
ючи при цьому додаткових інформаційних потоків. 

Пропонується додати до вищеперелічених прин-
ципів бюджетування принцип синергетичності. Си- 
нергетичний ефект виявляється в зниженні витрат за 
рахунок оптимізації організаційної структури та бага-
тофункціонального використання наявних ресурсів.  

Впровадження системи бюджетування в управ-
ління запасами надає можливість перейти на якісно 
інший рівень аналізу умов поставок, що пропонуються 
різними контрагентами. При впровадженні системи 
бюджетного планування з'являється можливість при-
ведення всіх умов до порівнянної бази з точки зору 
складу ціни при різній системі розрахунків. Крім того, 
можливо проводити порівняння цін і умов різних по-
стачальників з урахуванням рівня ліквідності розра- 
хунків (при використанні негрошових інструментів). 
Бюджетування в системі управління запасами повинне 
спрямовуватись на підтримку прийняття поточних 
управлінських рішень, забезпечуючи контроль поточ-
них витрат, але, крім того, і на забезпечення досяг-
нення стратегічних рішень в управлінні підприєм- 
ством.  

Головною ідеєю бюджетування в управлінні запа-
сами є забезпечення контролю ресурсів, які підляга-
ють нормуванню та управлінню. Бюджетування допо-
магає вирішувати проблеми оптимізації витрат на при-
дбання та збереження ресурсів, що дозволяє збіль- 
шити обсяги реалізації продукції, підвищити прибу-
ток, покращити фінансові результати. Точність бюд-
жетів при плануванні матеріально-технічного забезпе-
чення суттєво впливає на виконання виробничих пла-
нів та виконання планів збуту продукції. Навіть незна-
чне відхилення запланованого обсягу надходження си-
ровини та матеріалів може призвести до суттєвого  
відхилення основного бюджету від фактичного. Крім 
того, часто сировина для виробництва продукції під- 
приємств харчової промисловості має обмежений тер-
мін зберігання, що при прорахунках у потребі сиро-
вини може мати негативні наслідки для здійснення 
виробничої діяльності та, відповідно, призвести до фі-
нансових втрат. Бюджети запасів відрізняються від ін-
ших за предметом управління та за механізмом реалі-
зації. Бюджети запасів відносять до ресурсного плану-
вання, проте ресурсне планування, як правило, викли-
кає найбільшу кількість проблем. 

Для забезпечення успішного впровадження й по-
дальшого функціонування системи бюджетування на 
підприємстві необхідно: сформувати організаційні 
структури підприємства, які будуть забезпечувати про-
цес бюджетування, визначити їх функції та міру від-
повідальності керівників; розробити стандартизовані 
форми бюджетів для окремих структурних підрозділів 
та в цілому для підприємства; визначити перелік ін-
формації, необхідної для складання бюджетів, вимоги 
до неї та джерела отримання; узгодити процес бюдже-
тування з організаційною та інформаційною структу-
рами підприємства. 

Одним із інструментів управління запасами на 
підприємствах може стати структурування бюджетів за 
балансовим принципом. Результатом використання 
такого методу бюджетування стає більш прозора сис-
тема управління запасами.  

 
Висновки 

Систематизація вітчизняних і іноземних концеп-
цій бюджетування, їх комплексне порівняння  дало 
змогу визначити бюджетування як складову системи 
управління підприємством, що полягає у формуванні 
системи бюджетів, пов’язаних з визначенням обсягу і 
структури витрат та ресурсів підприємства для забез-
печення функціонування на всіх рівнях управління. 
Підбиваючи підсумки можливо стверджувати, що саме 
бюджетування має стати тим інструментом, який до-
поможе створити досконалу систему управління фі-
нансовими потоками будь-якого авіаційного підпри-
ємства. 

В сучасних умовах господарювання, бюджету-
вання, має стати більш динамічною, гнучкою систе-
мою, яка забезпечить підприємству ефективну діяль-
ність. Оскільки, бюджетування це управлінський ін-
струмент який спрямовано на розподіл ресурсів, необ-
хідних для досягнення цілей підприємства за умови їх 
ефективного використання, то лише завдяки профе-
сійному управлінню можна досягти успішності та про-
цвітання підприємства. Тому питання бюджетування 
на підприємстві потребує подальшого вивчення і уто-
чнення з урахуванням потреб сьогодення. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РИЗИКОЗАХИСТУ ІНЖИНІРИНГОВОЇ ФІРМИ 
 
Постановка проблеми. Одна з головних причин, 

що стримують інноваційний розвиток економіки, — 
високий ризик капіталовкладень. У роботах І.А. Блан-
ка [2], І.Р. Бузько, Г.І. Велікоіваненко, В.В. Вітлін- 
ского, А.С. Гальчінського, В.М. Гейця [3], М.М. Клі-
менюка, С.І. Наконечного, А.А. Пересади, А.І. Сухо-
рукова, Д.М. Черваньова, А.І. Яковлева та інших вче-
них закладені основи управління ризиками. Однак си-
стемний, комплексний підхід до формування стратегії 
ризикозахисту інжинірингової фірми поки не реалізо-
ваний і є однією з найбільш актуальних проблем в об-
ласті організації управління, планування і економіч-
ного регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що проблемам розвитку інжинірингу в Україні приді-
ляється велика увага [2-7 та ін.]. Розробляються і пи-
тання державного регулювання інноваційної сфери [8-
9], і аналітико-інструментальні основи забезпечення 
ефективного управління ризиками підприємств [10], і 
стратегічне планування ризиків на основі збалансова-
ної системи показників [11]. 

Разом з тим, ряд проблем, що стосуються розро-
бки та коригування стратегії управління ризиками під-
приємств, що надають інжинірингові послуги, зали-
шаються не вирішеними. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні основних 
принципів і практичних підходів до формування стра-
тегії ризикозахисту інжинірингової фірми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Подат-
ковим кодексом України (ст. 14.1.85) надається по-
няття «інжиніринг» — надання послуг (виконання ро-
біт) із складення технічних завдань, проектних пропо-
зицій, проведення наукових досліджень і техніко-еко-
номічних обстежень, виконання передпроектних, про-
ектних, інженерно-вишукувальних, інженерно-розві-
дувальних робіт (послуг) із будівництва об'єктів, роз-
роблення технічної документації, проектування та 
конструкторського опрацювання об'єктів техніки і  
технології, надання консультацій та авторського на-
гляду під час монтажних та пусконалагоджувальних 
робіт, а також надання консультацій економічного, 
фінансового або іншого характеру у складі таких по- 
слуг (робіт) [1]. 

Інжиніринг як специфічний вид професійної дія-
льності склався в результаті перших спроб комерціалі-
зації результатів роботи інженерів у XVIII ст. (школи 
інженерного мистецтва, асоціації інженерів). Стихій-
ний, нічим не керований раніше процес надходження 
новаторських ідей в промисловість, перестав задово-
льняти потреби господарства. Зокрема, професійна ін-
женерна асоціація виникла в Англії в 1771 р. і отри-
мала назву "Товариство цивільних інженерів". 

Досить значний розвиток інжиніринг отримав, 
коли стали здійснюватись великі проекти відновлення 
та модернізації промисловості в Європі, а пізніше по-
чалася масштабна індустріалізація країн, що розвива-
ються. Саме в цей період виникла нова потреба в ін- 
жинірингових послугах та проектах, що виконуються 
на умовах "під ключ", і, зокрема, необхідність не 
тільки побудувати промисловий об'єкт, а й посприяти 
замовнику в освоєнні переданих технологій та підго-
товці національних кадрів. Внаслідок цього послуги в 
галузі інжинірингу стали все більш різноманітними, 
виникли передумови для становлення і розвитку наці-
ональних і міжнародних ринків інжинірингових пос-
луг. З подальшим розвитком інжинірингу знадобилося 
систематизувати його види та уніфікувати послуги на 
міжнародному рівні. У 1981 році Американське Това-
риство інженерів цивільного будівництва (ASCE) ви-
пустило "Керівництво з використання послуг інжене-
рів", в якому розглянута практика інженерного консу-
льтування, показана процедура вибору інженера, дана 
кваліфікація інжинірингових послуг, що включає на-
ступні групи [4, с. 25]: 

попередні техніко-економічні дослідження і еко-
номічні порівняння. Ці послуги можуть передувати за-
твердженню проекту і включати аналіз умов і порів-
няння декількох можливих варіантів, у тому числі 
вплив об'єкта на навколишнє середовище, експлуата-
ційні витрати, фінансові міркування і очікуваний до-
хід, як основу для висновків і рекомендацій про доці-
льність спорудження об'єкта; 

вивчення планування, тобто створення генпланів 
для довгострокових програм економічного розвитку 
регіонів і міст, дослідження навколишніх умов; 


