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В статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності бюджетування інноваційної діяльності підприємств,
розглянуто специфічні риси цього процесу. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до управління бюджетуванням інноваційних процесів та наведено його характерні аспекти.
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ВСТУП
Інноваційний вектор розвитку економіки за всіма галузями визначається як стратегічний в контексті розвитку національного господарства України. Необхідність розвитку економіки інноваційного типу сьогодні зумовлена тим, що економіка, яка орієнтована на експорт невідновлюваних
природних ресурсів, неспроможна в стратегічній перспективі залишатися конкурентоспроможною в світі. Саме технологічна складність та орієнтованість економіки визначає характер її зростання, економічне положення країни в світовому господарстві та її потенціал.
Технологічна складність України за всі роки незалежності не зазнала істотних змін, оскільки
економічна система і досі побудована на видобутку та низько технологічній первинній обробці
традиційних природних ресурсів, що пояснює відставання, що зберігається сьогодні, від високорозвинених країн. Економіка цих країн базується на розвитку високотехнологічних галузей та
використанні новітніх технологій глибокої замкненої переробки сировини. В цих умовах перехід
до «нової економіки», яка орієнтована на знання та інформацію як головний ресурс, має стати для
України першочерговим завданням. Класичні уявлення економіки, яка базується на найбільш ефективній комбінації трьох ресурсів, сьогодні трансформуються, оскільки в традиційну виробничу
парадигму впроваджено такий елемент, як інформація. Відповідна ефективність виробництва
визначається більш складною комбінацією цих факторів, їх інтегруванням з інформацією, технологіями, інтелектуальними ресурсами, а відтак найважливішим чинником успіху підприємства
стають інвестиції в інновації. Ризикованість інноваційної діяльності, а також значні витрати на її
здійснення обґрунтовують необхідність аналізу як загальної доцільності витрат, так і їх структури. Одним з найбільш ефективних інструментів управління інноваційною діяльністю в контексті
обґрунтування її витрат та оцінки ефективності є бюджетування. Впровадження та подальше управління бюджетуванням вирішує задачі раціоналізації використання ресурсів підприємства, дозволяє ефективно управляти і контролювати фінансові потоки, забезпечує їх прозорість та значно
підвищує фінансову дисципліну інноваційного підприємства. У зв’язку з цим визначення сутності бюджетування інноваційних підприємств, а також дослідження ролі бюджетування в системі управління інноваційним підприємством є актуальним.
Теоретичні та практичні проблеми визначення сутності бюджетування та його ролі як інструмента управління висвітлені в роботах наступних вчених-економістів: Керимов В.Э., Крятов М.С.,
Ковтун С., Голов С.Ф., Хруцкий В.Е., Шаховська Л.Н., Ансофф И., Аткинсон А., Атрилл П., Хенсен
Дон Р., Хоуп Д. [1-10] та інші. Однак питання бюджетування розглядаються більшістю авторів в
загальному контексті виробничих підприємств, при цьому особливостям бюджетування інноваційних підприємств приділяється недостатньо уваги. Інноваційній діяльності підприємств притаманна
ризикованість через фактор невизначеності, що з урахуванням значної її витратності вимагає ефективних інструментів з управління потоками усіх видів ресурсів, зокрема фінансових.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження існуючих поглядів на визначення сутності поняття бюджетування, його управлінської ролі, формулювання пропозицій по його адаптації до діяльності інноваційних підприємств.
РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах необхідності досягнення ефективності управління розвитком інноваційних
підприємств необхідно забезпечити замкнення всього повного функціонального контуру управління. В системі управління важливою підсистемою, що потребує посиленої уваги, є система
бюджетування, яка у порівнянні з аналітичними та обліковими підсистемами є більш комплексною та такою, що здатна надати більшу економічну ефективність. Однак слід зазначити, що завдан-
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ням бюджетування сьогодні в системах управління приділяється замало уваги внаслідок недостатнього розроблення та висвітлення у спеціальній та галузевій літературі теоретичних аспектів проблем організації бюджетування у системі управління підприємством, а також практичного досвіду.
Бюджетування, виступаючи керуючою підсистемою управління, розглядається з двох точок
зору: як різновид фінансового планування або як інструмент раціонального формування та використання всіх ресурсів підприємства.
Так, на підтвердження першого положення в економічній енциклопедії викладено визначення
бюджету як фінансового плану, що представляє собою «план доходів і витрат підприємства, залучення ним коштів та їх використання, здійснення різних платежів» [11, с. 748].
Кляшторна О. підтверджує також, що «бюджетування можливо визнати як прогнозування майбутніх фінансових показників, грошових потоків, потреби у фінансових засобах, яке базується на
моделі функціонування підприємства, з метою формування планів та бюджетів різного рівня» [12].
При цьому Соколов Я.В. зазначає здатність бюджетування «встановити зв’язок кожної господарської операції з бюджетом» [13, с. 468].
Ряд авторів наголошують на тому, що бюджетування є функцією ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств. Наприклад, М.В. Фатєєва та О.А. Силенко, вказують на те, що
«ефективним інструментом управління фінансовими ресурсами організації є … система бюджетування» [14, с. 117]. Синонімічну точку зору висловлює Шафранська Т.Ю. та зазначає, що бюджетування «на даний час є найбільш ефективною системою управління фінансами господарюючого суб’єкта» [15, с. 78].
Данилов О.Д. також викладає бюджетування «як інтегровану систему складання бюджетів,
поточного контролю за їх виконанням, обліку відхилень фактичних показників від бюджетних та
аналізу причин суттєвих відхилень. При цьому бюджет підприємства є засобом балансування
доходів та витрат, надходжень і виплат грошових коштів»[16, с. 125].
Федосова В.М. також зазначає, що «бюджетування — це управлінська технологія, основа фінансової дисципліни. Воно використовується для підвищення відповідальності керівників різного
рівня управління за фінансові результати, досягнуті очолюваними ними структурними підрозділами» [17, с.3].
З іншої точки зору бюджетування охоплює всі сторони діяльності підприємства, а не тільки
його фінансову складову. З цієї позиції бюджетування виступає як інструмент раціонального формування та ефективного використання матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів підприємства. На користь цієї думки свідчить думка Б. Дука «бюджетування — це координація усіх сторін діяльності компанії» [18].
При цьому Компанец Н.М. приходить до висновку щодо комплексності та багатоаспектності
бюджетування та відзначає, що «бюджетування являє собою сукупність взаємопов’язаних процесів
планування, контролю і аналізу діяльності як усього підприємства в цілому, так і його окремих
підрозділів з метою розроблення та прийняття оптимальних управлінських рішень» [19, с. 85].
Ще Рудановський А.П. відзначав, що «бюджетування є метод обчислення або обліку нових
оцінок, які створюються в самому процесі оберту» [20, с.80].
Огійчук М.Ф. зазначає, що «бюджетування — це стандартизований процес визначення обсягу
і складу витрат, пов’язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів та забезпечення покриття цих витрат ресурсами підприємства» [21, с. 356]. Зазначені трактування дозволяють розглядати бюджетування як процес управління всіма потоками ресурсів підприємства, а не
тільки фінансових.
Розгляд управління бюджетом реалізації інноваційної діяльності підприємств також має бути
орієнтоване на досягнення стратегічних цілей підприємства, які в подальшому визначають оперативні. Відповідно, бюджетування можна визначати як стратегічно орієнтовану та стратегічнопідпорядковану підсистему управління інноваційною діяльністю підприємства. Тому можна погодитися з Хліпальською В., що «бюджетування — це процес колективний, який дає змогу погодити діяльність підрозділів усередині підприємства і підпорядкувати її загальній стратегічній
меті»[22, с. 19]. Схожу думку висловлює і Сомов В.Ф., зазначаючи, що «процес бюджетування
базується на загальній концепції розвитку підприємства більш детально розробляє економічний і
фінансовий аспект стратегії і являє собою єдину систему взаємопов’язаних технічних організаційних і економічних змін на визначений період часу» [23, с. 368].
Варто також відзначити тісний взаємозв’язок бюджетування інноваційних процесів з іншими
функціями менеджменту інноваційних підприємств. Бюджетування взаємопов’язано з функцією
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обліку, оскільки остання виступає джерелом інформації про результати діяльності об’єктів. При
цьому процес бюджетування впливає на форму обліку, оскільки мають забезпечувати оперативність
бюджетування.
Економічний аналіз, як функція управління, пов’язаний з бюджетуванням через систему аналізу роботи підприємств за певний проміжок часу для виявлення потенціалу використання ресурсів підприємств. З одного боку бюджетування ґрунтується на економічному аналізі, а з іншого
— є базою аналізу виконання планових завдань для визначення результатів інноваційної діяльності. Необхідно також відзначити тісний зв’язок між бюджетуванням інноваційної діяльності та
її регулюванням, оскільки бюджетування є основою прийняття управлінських рішень, а відповідно базою регулювання.
Враховуючи вище зазначене, бюджетуванню притаманні такі риси як комплексність, складність,
багатоаспектність, стратегічна орієнтація тощо.
Для визначення сутності бюджетування інноваційної діяльності необхідно відзначити, що в
сучасних умовах до системи управління інноваційними підприємствами висуваються специфічні
умови, що пояснює використання бюджетування, як відповідного цим умовам інструмента. Комплексність управлінського підходу до бюджетування забезпечує управління по генеральним цілям,
розв’язання організаційних проблем підприємства, сприяє ефективній реалізації основних видів
діяльності підприємства, оптимізації всіх ресурсів інноваційної діяльності та отриманню оперативної інформації щодо різноманітних аспектів функціонування підприємств. Управління бюджетуванням інноваційних процесів забезпечує зв’язок стратегічних цілей підприємства з оперативними процесами. Бюджетування для більшості сучасних українських інноваційних підприємств
може набути нового значення та змінити свою роль з інструменту фінансового планування на
систему управління ресурсами підприємства, зокрема фінансовими. Такий підхід дозволяє чітко
систематизувати діяльність підприємства в цілому та за окремими інноваційними проектами за
умови досягнення стратегічних цілей на основі постійного аналізу динамічної внутрішньої та
зовнішньої середи. При цьому бюджетування має бути орієнтоване на забезпечення ефективної
діяльності підприємств на основі цільової орієнтації всіх дій що до будь-яких ресурсних змін та
їх джерел, підвищення гнучкості системи реагування, а також максимізувати використання потенціалу підприємства за рахунок збільшення кількості правильних управлінських рішень.
Необхідно відзначити, що бюджетуванню, яке виступає підсистемою управління інноваційною діяльністю підприємства, мають бути притаманні як загальні функції управління: планування, організація, стимулювання, контроль, оцінка ефективності роботи підприємства, стратегічна
орієнтація, так і специфічні функції бюджетування: забезпечення фінансової стійкості та безпеки, оптимізації комбінування та використання обмежених ресурсів. В умовах діяльності інноваційних підприємств бюджетування також має бути адаптовано до загальної системи управління
та інтегровано на принципах ефективності, системності та взаємозв’язку.
Враховуючи вище викладене, бюджетування можна визначити як процес управління ресурсами інноваційного підприємства, який базується на формуванні комплексної бюджетної системи,
що поєднує всі процеси на підприємстві та дозволяє трансформувати стратегічні цілі інноваційної діяльності в сукупність конкретних оперативних заходів для досягнення комплексної ефективності інноваційного підприємства.
ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна відзначити, що необхідність
підвищення ефективності загальної системи бюджетування інноваційних підприємств в сучасних умовах зумовлює зміну його змістовного наповнення з функції фінансового планування на
комплексну багатоаспектну систему управління фінансовими, виробничими, господарськими та
інноваційними процесами, орієнтованість на стратегічну мету інноваційної діяльності підприємства, за умови досягнення фінансової безпеки. Впровадження системи бюджетування та ефективне управління нею дозволить раціонально розподіляти та використовувати ресурси інноваційних
підприємств, оптимізувати витрати на реалізацію інноваційної діяльності та її фінансові результати, скоординувати дії всіх підрозділів для досягнення стратегічних цілей.
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