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мий час і дуже практичним, як варіант розвитку. Проте, лише знання всіх мо-

жливих варіантів результату діяльності дозволить правильно обрати подаль-

ший шлях розвитку підприємства. Отже, обираючи стратегію ди- версифікації, 

необхідно орієнтуватися на практичну реалізацію розробленої корпоративної 

місії, постійний аналіз поточної ситуації, оцінку конкурентної позиції та при-

вабливості галузі із врахуванням переваг та недоліків впровадження даної 

стратегії. 
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Вступ 

Підвищення ефективності виробництва неможливе без запровадження сис-

теми управління витратами на підприємстві. Актуальність розробки та впрова-
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дження такої системи пояснюється тим, що господарська діяльність будь-якого 

підприємства передбачає регулювання обсягів різних видів витрат. Різноманіт-

ність підходів до класифікації витрат підприємства [1 – 2] обумовлює складності 

запровадження конкретних систем управління витратами на підприємстві, оскі-

льки досить часто в реальних умовах керівництво підприємства обмежується 

лише обліком умовно-постійних та змінних витрат. Функцію управління витра-

тами за таких умов монополізує планово-економічний відділ, виконуючи плану-

вання собівартості продукції. В останні роки стрімко розвивається бюджетуван-

ня, теоретико-методичні засади якого дозволяють більш якісно здійснювати 

управління витратами за рахунок розробки системи бюджетів за певними сфера-

ми діяльності підприємства та закріплення конкретних видів бюджетів за 

центрами відповідальності [3 – 4]. Саме тому, з нашої точки зору, доцільно удо-

сконалювати системи управління витратами на підприємствах на засадах бюдже-

тування. Крім того, для підвищення ефективності управління витратами в таких 

системах необхідно у якості провідної ознаки класифікації витрат застосовувати 

не тільки залежність від обсягу виробництва (умовно-постійні та змінні витрати), 

а і можливість регулювання витрат (витрати, що повністю можна регулювати; 

витрати, що частково можна регулювати; витрати, що складно регулювати). 

Постановка задачі 

Мета цієї статті – обґрунтувати доцільність застосування методичних підхо-

дів бюджетування для розробки системи управління витратами, запропонувати 

таку систему бюджетів підприємства, яка б дозволила оцінювати ефективність 

управління витратами за сучасних ринкових умов. 

Методологія 

Для досягнення мети було застосовано загальнонаукові методи пізнання: 

аналізу та синтезу, узагальнення, порівняння. 

Результати дослідження 

Процес бюджетування охоплює всі сфери фінансово-господарської діяльно-

сті підприємства: від проведення маркетингових досліджень з метою аналізу по-

питу споживачів продукції до управління фінансовими потоками підприємства. 

Загальний вигляд структури системи бюджетів підприємства наведено на рис. 1. 

Удосконалення системи управління витратами на засадах бюджетування дозво-

ляє розробити оптимальну концепцію ведення бізнесу для підприємства, довести 

плани до відома виконавців завдяки узгодженню бюджетів з центрами відповіда-

льності, значно спостити процедуру контролю за рівнем витрат підприємства та, 

як наслідок, на новому якісному рівні організувати рух фінансових потоків підп-

риємства. 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структура системи бюджетів підприємства 

Являє собою прогноз майбутніх доходів і є осно-

вою для розробки інших видів бюджетів 

Визначається кількість продукції, яку передбачаєть-

ся виробляти, виходячи з планового обсягу прода-

жів 

Визначається на основі бюджету реалізації та інфо-

рмації щодо швидкості оборотності запасів 

Визначається кількість матеріалів, які необхідні для 

виробництва запланованого обсягу продукції, і кі-

лькість матеріалів, які необхідно закупити протягом 

планового періоду 

СИСТЕМА БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Бюджет реалізації 

Бюджет виробниц-

тва 

Бюджет запасів го-

тової продукції 

Бюджет потреби в 

матеріалах 

Бюджет прямих 

витрат на оплату 

праці 

Для визначення планових витрат на оплату праці 

запланований обсяг виробництва кожного виду 

продукції помножують на трудомісткість виготов-

лення одиниці продукції, потім отриману трудоміс-

ткість випуску помножують на середню годинну 

тарифну ставку 
Бюджет загально-

виробничих витрат 

Визначаються цехові витрати та витрати на утри-

мання та експлуатацію обладнання 

Бюджет цехової 

собівартості про-

дукції 
Структура бюджету залежить від методу управлін-

ського обліку собівартості (облік за повною собіва-

ртістю, облік за маржинальною собівартістю) 

Бюджет комерцій-

них витрат 

Бюджет прибутків 

та збитків 

Визначаються витрати поточного характеру, 

пов’язані з реалізацією продукції та маркетингом 

Складають за тим же принципом, що і бюджет за-

гальновиробничих витрат 

Бюджет загально-

господар-ських ви-

трат 

Прогноз звіту про прибутки та збитки. На основі 

цього бюджету роблять висновки щодо оптималь-

ності системи бюджетів 



98 

Для ефективного впровадження системи управління витратами доцільно до-

сліджувати динаміку витрат підприємства за такими ознаками [3, с. 26]: 

– за стадіями технологічного процесу; 

– за статтями витрат; 

– за видами продукції; 

– за центрами відповідальності; 

– за динамікою витрат по відношенню до обсягу випуску продукції; 

– за можливістю регулювання витрат. 

Завдяки використанню такої розгорнутої класифікації витрат керівництво 

підприємства має більші можливості для виявлення релевантної частини витрат, 

тобто тих витрат, на рівень яких можна впливати, приймаючи господарські рі-

шення. Одночасне закріплення певних бюджетів підприємства за центрами від-

повідальності дозволяє підвищити якість контролінгу. Центр відповідальності – 

це сегмент всередині підприємства, який очолює відповідальна особа, що прий-

має рішення. В межах системи контролінгу, що базується на засадах бюджету-

вання, прийнята класифікація центрів відповідальності, що наведена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Традиційна класифікація центрів відповідальності підприємс-

тва 

ЦЕНТРИ ВІДПОВІДА-

ЛЬНОСТІ 

Центри витрат Підрозділ, керівник якого відповідає тільки за 

витрати. У відповідності до класифікації ви-

трат центри витрат можна розбити на центри 

затрат, що підлягають регулюванню, та 

центри витрат, що частково підлягають регу-

люванню. 

Центри прибутків Підрозділ, керівник якого відповідає як за ви-

трати, так і за прибутки. Центр прибутків мо-

же складатися з декількох центрів витрат. 

Центри виручки Підрозділ, керівник якого відповідає тільки за 

виручку, але не за витрати. 

Центри інвестицій 
Підрозділ, керівник якого відповідає за капі-

таловкладення, прибутки та витрати. 
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З рис. 2 видно, що більшість центрів відповідальності дублюють фун-

кції один одного. З нашої точки зору, перспективною є розробка альтерна-

тивної класифікації центрів відповідальності, яка повинна бути більш тісно 

пов’язана з системою бюджетів підприємства (див. рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Запропонована класифікація центрів відповідальності підпри-

ємства 

 

Застосування запропонованої класифікації центрів відповідальності на 

підприємстві дозволить чітко розмежувати функції управління витратами. 

Слід зазначити, що для ефективної роботи центрів відповідальності необ-

хідно забезпечити виконання ряду умов: 

ЦЕНТРИ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Центр реалізації Підрозділ, керівник якого відповідає за прогно-

зування обсягів збуту продукції 

Центр виробництва 

Центр запасів гото-

вої продукції 
Центр матеріально-

го забезпечення 

Центр прямих ви-

трат на оплату праці 

Центр загальнови-

робничих витрат 

Центр цехової собі-

вартості продукції 

Центр комерційних 

витрат 

Центр загальногос-

подарських витрат 

Центр прибутків та 

збитків 

Підрозділ, керівник якого відповідає за складан-

ня виробничої програми підприємства 

Підрозділ, керівник якого відповідає за плану-

вання рівня запасів готової продукції 

Підрозділ, керівник якого відповідає за плану-

вання рівня заробітної плати робітникам 

Підрозділ, керівник якого відповідає за плану-

вання кількості матеріалів для виробництва про-

дукції 

Підрозділ, керівник якого відповідає за плану-

вання витрат на утримання і експлуатацію обла-

днання 
Підрозділ, керівник якого відповідає за вибір методу 

управлінського обліку собівартості продукції та 

планування рівня цехової собівартості продукції 

Підрозділ, керівник якого відповідає за плану-

вання комерційних витрат 

Підрозділ, керівник якого відповідає за плану-

вання загальногосподарських витрат 

Підрозділ, керівник якого відповідає за оптима-

льність системи бюджетів на підприємстві 
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– в кожному центрі відповідальності повинні бути розроблені показ-

ники для дослідження раціональності планування витрат; 

– в кожному центрі повинна призначатися відповідальна особа для 

контактів з суміжними центрами відповідальності; 

– доцільно збалансувати періодичність звітності відповідальних осіб 

та зміст форм звітності. 

Висновки 

Бюджетування при удосконаленні системи управління витратами на 

підприємстві дозволяє отримати такі переваги, як підвищення мотивації 

колективу, удосконалення координації роботи підприємства, розподілу ре-

сурсів тощо. Для забезпечення високої результативності системи управ-

ління витратами необхідно сформулювати певні вимоги до якості інфор-

маційних потоків, які утворюють систему бюджетів підприємства: своєча-

сність, достовірність, релевантність, корисність, повнота, зрозумілість та 

регулярність надходження. Впровадження запропонованої класифікації 

центрів відповідальності дозволить значно полегшити процедуру оціню-

вання виконання бюджетів, оскільки всі напрямки контролінгу акумулю-

ються в кожному з центрів відповідальності за певним видом витрат (вста-

новлення цілей, планування, облік, регулювання інформаційних потоків, 

моніторинг). Система бюджетів значно полегшує процедуру складання 

консолідованого плану розвитку підприємства та підвищує обґрунтова-

ність прийняття відповідних господарських рішень. 
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