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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 найбільш функціональних 

інструментів, що характеризуються розповсюдженою практикою застосування, 

є бюджетування. Впровадження цієї системи управління виступає запорукою 

раціонального розпорядження ресурсами та їх цільового використання, 

забезпечення фінансової стійкості та належного рівня платоспроможності, 

прийняття обґрунтованих і дієвих управлінських рішень [2].  

Інтеграція України в Європейський Союз обумовлює посилення вимог до 

суб’єктів господарювання усіх форм власності стосовно не лише якості 

продукції, а й системи бухгалтерського обліку як складової стратегічного 

планування. Інформаційну функцію обліку в частині стратегічного планування 

забезпечує процес бюджетування [1, с. 110].  

Вагомий внесок у розвиток теорії і методики обліку та процесу 

бюджетування здійснили вітчизняні й зарубіжні науковці, зокрема: М. Білик, 

І. Бланк, Ф. Бутинець, Т. Давидюк, О. Кузьмін, П. Куцик, Н. Малюга, 

О. Мельник, С. Онищенко, Дж. Г. Сигел, Н. Федчишина, Ч. Хорнгрен, Ю. Цаль-

Цалко, А. Шамрай та ін. Водночас, слід відмітити недостатність комплексних 

досліджень проблем бухгалтерського обліку спільно з процесом бюджетування 

в системі управління підприємством. 

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.  

Таким чином, бухгалтерський облік, як підґрунтя процесу бюджетування, 

стає дієвим інструментом забезпечення досягнення стратегічних цілей 

функціонування суб’єкта господарювання на основі оптимальної реалізації 

бюджетів, усунення причин виникнення відхилень, виявлення резервів не 

використаних можливостей та попередження негативного впливу факторів.  
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