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У межах розв'язання завдань, сформованих у цьому дослідженні, визначено, що побудова ефективQ

ної системи бюджетування залежить від інтеграції обліку, аналізу та контролю як ключових елементів

загального процесу управління суб'єкта господарювання. Це дозволило сформувати інтегровану компоQ

ненту системи бюджетування, яка складається з облікових, аналітичних, оподатковуваних та контрольних

операцій. На основі вивчення ключових проблем впровадження бюджетування установами державного

сектору виділено контури "слабких місць", зокрема: документарна недосконалість, відсутність фокусу

стратегічного прогнозування, рівень кадрового потенціалу, системний розлад, структурний розрив. ОкQ

ремо зазначено проблемний аспект, пов'язаний із забезпеченням єдиної науково обгрунтованої методиQ

ки організації бюджетування на підприємстві. Проведено детальний аналіз положень Стратегії модерніQ

зації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року

з метою виділення акцентів, інтеграція яких дозволяє залучати прогностичний інструментарій в галузі

управління державними фінансами, а також окреслювати перспективи розвитку системи бюджетуванQ

ня. Обгрунтовано, що конвергенція інформаційноQаналітичного забезпечення та організаційноQметодичQ

ного базису побудови господарських процесів у державному секторі в умовах розробки стратегічних

орієнтирів розвитку системи бюджетування вимагає інтеграції обліку, аналізу, оподаткування та контQ

ролю. Подальша модернізація бухгалтерського обліку, розбудова інституціональних механізмів управQ

ління фінансами на державному і місцевому рівнях, інформатизація процесів виконання бюджетів сприQ

ятиме виведенню на якісно новий рівень розвитку системи середньоQ та довгострокового бюджетного

планування, а також забезпечення ефективного контролю над цільовим використанням бюджетних

коштів.

Within the framework of the solution of the tasks set out in this study, the important role of the budgeting

system in the process of management allows to identify it as one of the key elements of forming an information

basis for management at the enterprise, since budgeting contributes to the transformation of strategic goals into

current plans. It is determined that the construction of an effective budgeting system depends on integration of

accounting, analysis and control as key elements of the general process of management of the business entity.

This allowed to form an integrated component of the budgeting system, which consists of accounting, analytical,

tax and control operations. On the basis of the study of key problems of implementation of budget implementation
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концептуальна основа побудови системи страте$

гічного управлінського обліку передбачає поєднання
основного теоретичного підгрунтя на базі класичної па$
радигми стратегічного менеджменту та комплексу прак$
тичних інструментів і методів реалізації, зокрема: бух$
галтерського інжинірингу, ціноутворення та калькулю$
вання, планування та гнучкого бюджетування, бухгал$
терського моделювання, аналізу прибутковості конку$
рентів та замовників, визначення акціонерної вартості
суб'єкта господарювання, формування індикаторів для
виявлення проблем та необхідності зміни стратегії,
тощо.

Особливу увагу у цьому контексті звертають на себе
установи державного сектору економіки. Функціону$
вання бюджетних установ в умовах конкуренції вима$
гає забезпечення оптимального рівня використання ма$
теріальних, трудових, фінансових, інформаційних ре$
сурсів, оцінки результатів діяльності підприємств та їх
підрозділів, зокрема, побудови ефективної інституціо$

by institutions of the state sector the outlines of "weak places" are allocated, in particular: Documentary

imperfection, lack of focus of strategic forecasting, level of personnel potential, system disorder, structural gap.

Separately mentioned problem aspect, connected with provision of a single scientifically grounded method of

organization of budgeting at the enterprise. The detailed analysis of the provisions of the Strategy of modernization

of the system of accounting and financial reporting in the public sector for the period till 2025 was carried out

with the purpose of allocation of the accents, integration of which allows to attract prognostic tools in the field

of public finance management, as well as to outline the prospects of development of the system of budgeting. It

is proved that the convergence of information and analytical support and organizational and methodological

basis of economic processes in the public sector under the conditions of development of strategic guidelines of

budgeting system development requires integration of accounting, analysis, taxation and control. Further

modernization of accounting, development of institutional mechanisms of financial management at the state

and local levels, information processing of budget execution processes will help to bring to a qualitatively new

level of development system of mediumQ and longQterm budget planning, as well as ensuring effective control

over target use of budgetary funds.

Ключові слова: система бюджетування, державний сектор, облік, аналіз, оподаткування, контроль, інтег�
рація, стратегія, бюджетні установи.

Key words: budgeting system, public sector, accounting, analysis, taxation, control, integration, strategy, budget�
fund entities.

нальної інфраструктури. Орієнтація на підвищення кон$
курентоспроможності обумовлює зростання ролі бух$
галтерського обліку, процесів оподаткування та конт$
ролю як складових управління, формування та надання
своєчасної та достовірної інформації для прийняття об$
грунтованих управлінських рішень.

Рентабельність діяльності підприємств за видами
економічної діяльності (без врахування банків) в Україні
набуває зростаючої тенденції, починаючи з 2016 року.
При цьому слід зазначити деяке уповільнення нарощен$
ня у 2018 році, коли цей показник склав 8,1% по відно$
шенню до 2017 року. Однак у 2019 році ситуація стабі$
лізувалася та було досягнуто значення 10,2% відносно
2018 року [5, c. 146].

Відносно ситуації у державному секторі слід зазна$
чити, що у 2020 році до державного бюджету (загально$
го та спеціального фондів разом) надійшло 1 076,0 млрд
грн доходів, що становить 100,8% річних планових по$
казників. Порівняно з 2019 роком надійшло доходів на
77,7 млрд грн більше, або на 7,8% (рис. 1) [11, с. 20]. При

Рис. 1. Доходи державного бюджету України
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цьому дещо інша ситуація спостерігається
на місцевому рівні. Так, до місцевих бюд$
жетів у 2020 році з урахуванням сум
міжбюджетних трансфертів із державного
бюджету надійшло 471,5 млрд грн, що ста$
новить 98,2% річних планових показників.
Порівняно з 2019 роком фактичні надход$
ження зменшилися на 89,0 млрд грн, або на
15,9% (рис. 2) [11, с. 22].

Такі коливання свідчать про не$
обхідність подальшого аналізу і деталізації
факторів розвитку діяльності суб'єктів гос$
подарювання, особливу увагу при цьому слід
приділити функціонуванню установ держав$
ного сектору.

Формування системи бюджетування на
підприємстві та забезпечення її дієвості на
практиці передбачає необхідність акумулю$
вання релевантної економічної інформації
та налагодження способів її надання за ра$
хунок ефективної організації бухгалтерсь$
кого обліку, за даними якого можливе по$
дальше здійснення контролю, аналізу та
планування. Відповідно, актуальним завдан$
ням залишається обгрунтування шляхів
інтеграції складових системи управління з
елементами бюджетування.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню різних аспектів процесу бюджетуван$

ня та особливостям побудови взаємозв'язків між окре$
мими його складовими присвячені роботи таких вітчиз$
няних авторів: І. Гладій [4], Е. Добровольського, Т. Кам$
інської, М. Колісника, О. Кузьміна, Н. Малюги, А.
Підгорного [9], А. Пічки, Я. Самусевич [10], Н. Федчи$
шиної [14] та ін. Більш грунтовно проблеми реформу$
вання та модернізації бухгалтерського обліку, гармон$
ізації системи обліку та звітності в Україні з міжнарод$
ними стандартами та директивами для бюджетних ус$
танов розкрито в роботах таких вчених: М. Бондар [1],
Ю. Бондар [2], В. Васольєвої [3], Т. Сторожук [12], Д.

Швиданенко [2], Т. Яровенко [17] та багатьох інших.
Однак, проведені дослідження залишають ряд питань,
пов'язаних з визначенням різних елементів системи бюд$
жетування, які сукупно впливають на ефективність ви$
конання бюджетів та використання бюджетних коштів,
відповідною характеристикою та оцінкою їх взаємодії.

МЕТА СТАТТІ
Мета — виділити ключові складові системи бюдже$

тування та проаналізувати їх вплив як інтегрованих ком$
понент на ефективність бюджетного планування в дер$
жавному секторі, сформувати контур проблем впровад$
ження бюджетування установами державного сектору

та на основі аналізу стратегічних
орієнтирів модернізації й удоско$
налення бухгалтерського обліку
та фінансової звітності обгрунту$
вати доцільність впровадження
інтегрованого підходу щодо об$
ліку, аналізу, оподаткування та
контролю.

Основна частина. Система
бюджетування являє собою систе$
му планування показників бюдже$
ту на підставі поставлених цілей та
завдань підприємства. З метою до$
сягнення ефективності управління
господарськими процесами при
реалізації діяльності та після за$
вершення звітного періоду за да$
ними бухгалтерського обліку мо$
жуть виявлятися відхилення, які
потребують аналізу причин щодо
їх появи і прийняття відповідних
управлінських рішень [14].

Планування, облік, аналіз і
контроль виконання бюджетів
здійснюються за допомогою виз$
начених об'єктів бюджетування за
центрами відповідальності під$
приємства. Крім цього, слід виді$
лити такий елемент, як оподатку$
вання. На практиці ця підсистема
не знаходить свого відображення
в загальній системі бюджетування.
Однак буде доцільно включити

Рис. 2. Доходи місцевих бюджетів України

Рис. 3. Інтеграція облікових, аналітичних, оподатковуваних та контрольних
операцій в системі бюджетування
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операції з оподаткування до аналізу процесів форму$
вання бюджетів.

Перелік об'єктів бюджетування визначається з вра$
хуванням специфіки діяльності конкретного підприєм$
ства відповідно до принципу доцільності ускладнення
системи бюджетування.

Організація системи бюджетування передбачає,
що цей процес виступає одним із елементів комплек$
сної системи управління, виступаючи суттєвим фак$
тором забезпечення її безперебійного функціонуван$
ня.

Схематично вбудовану інтегровану компоненту си$
стеми бюджетування, яка складається з облікових, ана$
літичних, оподатковуваних та контрольних операцій,
можна представити так (рис. 3).

Серед ключових проблем щодо впровадження бюд$
жетування установами державного сектору слід виді$
лити:

— недостатньо чітке розуміння керівництвом уста$
нови призначення даної системи, її можливостей;

— невідпрацьованість адекватних регламентуючих
документів;

— відсутність орієнтації на досягнення стратегічних
цілей;

— відсутність кваліфікованих фахівців, які могли б
повністю побудувати ідеологію системи;

— невпорядкованість взаємозв'язків між бухгал$
терським обліком, системою оподаткування та запита$
ми управлінського персоналу;

— обмеженість бюджетної структури, обумовлена
розробкою лише окремих блоків або фрагментів підси$
стем (наприклад, тільки бюджету доходів і витрат або
тільки бюджету руху грошових коштів тощо).

Крім цього, проблемним аспектом залишається пи$
тання забезпечення єдиної науково обгрунтованої ме$
тодики організації бюджетування на підприємстві.

Одним з основних документів, в яких сформульо$
вані ключові стратегічні орієнтири щодо вирішення про$
блем функціонування системи державних фінансів та
продовження процесу модернізації бухгалтерського
обліку в державному секторі, виступає Стратегія модер$
нізації системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в державному секторі на період до 2025 року
(далі — Стратегія 2025), схвалена розпорядженням КМУ
від 20.06.2018 р. № 437$р. [13].

У межах розв'язання завдань, сформованих у цьо$
му дослідженні, доцільно звернутися до положень Стра$
тегії 2025 з метою виділення акцентів, інтеграція яких
дозволяє залучати прогностичний інструментарій в га$
лузі управління державними фінансами, а також дослі$
джувати перспективи розвитку системи бюджетування.
Зокрема, необхідно визначити: облік, аналіз, оподатку$
вання і контроль.

На рисунку 4 представлено взаємозв'язок інтеграц$
ійних компонент в контексті розвитку системи бюдже$
тування з визначеними напрямами їх відтворення у
Стратегії 2025.

Моделювання бухгалтерського обліку в системі
бюджетування має передбачати використання систем$
ного підходу. Відповідно до цього систему бюджетуван$
ня необхідно розглядати як складову облікової моделі
підприємства, що описує взаємозв'язки господарських
операцій та об'єктів діяльності, а також передбачає на$
лагодження комунікаційних зв'язків з іншими підсисте$
мами процесу управління підприємства. Застосування
методу моделювання у дослідженнях В.В. Євдокимова
[6] дозволило зробити висновок, що використання ком$
поненти "бухгалтерський облік в системі бюджетуван$
ня" універсальної моделі облікової системи на рівні гос$
подарських одиниць прийнятне для діяльності, воно
необхідне та неминуче в конкурентному середовищі. В
цьому полягає одна із найважливіших умов успіху та
попередження наслідків негативного характеру, зни$
ження господарського ризику.

Ефективність функціонування будь$якої системи,
зокрема, системи бюджетування, безпосередньо зале$
жить від організації процесу його впровадження. При
цьому слід зазначити особливі умови при здійснення
бюджетування на великих установах державного сек$
тору економіки, що обумовлено специфікою госпо$
дарських операції та циклу відтворення. На цьому на$
голошує і К.В. Щиборщ, який зазначає у своїх науко$
вих працях, що "... стосовно процесу управління особ$
ливість державного підприємства виражається у тому,
що з'являється такий складний сегмент бюджетного
процесу як виробничий облік та планування, що охоп$
лює стадію трансформації ресурсів у товарні потоки"
[16, с. 30].

У сучасних умовах господарювання ключова
проблема управління полягає в нерозвиненій стра$
тегічній компоненті як орієнтиру впровадження поточ$
ної діяльності суб'єкта економічних взаємовідносин,
що проявляється у неузгодженості стратегії і поточ$
них планів. У результаті виникає "стратегічний розрив
(прогалина)", тобто втрата цільової орієнтації, що при$
зводить, у свою чергу, до неефективного використан$
ня ресурсів і зниження рівня показників функціонуван$
ня підприємства. За таких умов система бюджетуван$
ня виступає в ролі сполучної ланки між стратегією і
поточною діяльністю підприємства. Це призводить до
того, що система бюджетування має бути інтегрована
(об'єднана) з рядом інших елементів системи управ$
ління [14].

Одним з напрямів щодо виконання цього завдан$
ня виступає аналіз та оцінка бюджетних передумов,
цільових показників та фактичної облікової інформа$
ція як основи вхідних даних для системи бюджетуван$
ня. Бюджетні передумови формуються системою
стратегічного планування на основі аналізу зовніш$
нього середовища та оцінки поточного фінансового
стану суб'єкта господарювання. Його результати ви$
користовуються системою управління за ключовими
показниками, де відбувається формалізація стратегії,
після чого визначають цільові показники, які переда$
ють до системи бюджетування. Бюджетні передумо$
ви можуть формуватися з використанням різних ме$
тодів, що забезпечують гнучкість бюджетування і
можливість формування різних видів бюджетів під$
приємства.

Фактична облікова інформація використовується
для контролю виконання бюджетів і виявлення причин
відхилень (план$факт аналізу). Це важливо з точки зору
прийняття стратегічних управлінських рішень та
здійснення коригувань бюджетних показників.

Інформація, яка надходить до системи бюджетуван$
ня, включає бюджети окремих підрозділів підприємства,
які є базисом для планування. Зведений бюджет
підприємства можна використовувати як основу для
формування зведеної бюджетної звітності підприємства
в цілому, включаючи бюджетну звітність на основі план$
факт аналізу.

Необхідність стратегічної орієнтації облікового
процесу вимагає включення до складу наявних підси$
стем ще й певних аналітичних функцій. Оскільки ана$
літичні дані є основою для економічного обгрунту$
вання стратегічних та поточних управлінських
рішень стосовно використання системи бюджетів та,
зокрема, раціоналізації виробництва, оптимізації
перспектив розвитку економіки та підприємства
тощо, зростаючого значення набуває дослідження
ступеня аналітичності інформації. В загальному виді
під аналітичністю інформації слід розуміти її адек$
ватність вимогам і завдання економічного аналізу [4,
с. 5—6].

Необхідно зазначити, що компонента, пов'язана з
оподаткуванням та відповідними операціями, не має
чіткого відтворення у Стратегії 2025. Однак ускладнен$
ня облікових та податкових процесів, що потребує впро$
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вадження окремого функціоналу з їх моделювання, а
також удосконалення податкової політики бюджетної
установи, яка має грунтуватися на принципах адаптив$
ності та міждисциплінарності, безпосередньо пов'яза$
но з формуванням інформаційно$аналітичної системи
управління державними фінансами та модернізацією
облікової інфраструктури, що знаходить своє відобра$
ження в Стратегії 2025.

Удосконалення обліково$аналітичного та інформа$
ційного забезпечення внутрішньої та зовнішньої управ$
лінської системи суб'єкта господарювання дедалі більше
пов'язано із використанням категорії самодостатності
сучасних економічних систем. Мова йде про те, що роз$
виток підприємства значною мірою залежить від його
самодостатності, що в свою чергу включає ряд факторів,
пов'язаних з ресурсами, механізмами управління, пере$
думовами ефективного використання власного потен$
ціалу тощо.

Працівники, які обслуговують облікову систему,
крім здійснення облікових процедур математичного ха$
рактеру та відображення господарських операцій за
відповідними групуваннями, мають аналізувати й опра$
цьовувати економічну інформацію, формувати на цій
основі показники звітності і розкривати їх сутність, а
також: здійснювати аналітичні дослідження процесів і
результатів господарської діяльності, складати прогно$
зи, бізнес$проєкти і бюджети, вирішувати питання, по$
в'язані з оптимізацією оподаткування, забезпечувати
контроль за майном і зобов'язаннями, тощо. Тобто, об$
ліковий персонал бере активну участь в обгрунтуванні
та виборі управлінських рішень оперативного, тактич$
ного і стратегічного характеру [8, с. 95].

Необхідно зазначити, що облікова інформація пе$
ретворилася у безперервний потік нових даних, з нови$
ми типами даних. Стає неможливим запобігання проник$
ненню спотвореної облікової інформації, коли дово$
диться стежити за правильним ходом великих обсягів
даних (big data). Іншими словами, умови забезпечення
якості облікової інформації стають складними та не$
прогнозованими. Тобто гарантія контролю якості об$
лікової інформації в сьогоднішніх умовах має свою
вартість. Однак на практиці підприємства не включають
до бюджету витрати на контроль якості облікової
інформації [7, с. 498].

Для створення необхідних інформаційних про$
дуктів їх користувачам з метою використання в про$
цесі прийняття управлінських рішень кожному
підприємству необхідно побудувати самодостатню
облікову систему з функціями формування предиктив$
ної аналітики, контролю, відображення наявних ре$
сурсів, зобов'язань, витрат, доходів з їх розподілом та
захисту активів. Самодостатня облікова система має
забезпечувати наскрізний і своєчасний інформаційний
продукт про рівень відповідності показників фактич$
ного стану розвитку бізнесу його бюджетним індика$
торам [15].

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначи$
ти, що в межах розробки стратегічних орієнтирів роз$
витку системи бюджетування конвергенція інформа$
ційно$аналітичного забезпечення та організаційно$ме$
тодичного базису побудови господарських процесів у
державному секторі економіки вимагає інтеграції об$
ліку, аналізу, оподаткування та контролю.

ВИСНОВКИ
Таким чином, важлива роль системи бюджетуван$

ня у процесі управління дозволяє ідентифікувати її як
один з ключових елементів формування інформацій$
ного базису для здійснення управління на підприємстві,
оскільки бюджетування сприяє перетворенню страте$
гічних цілей в поточні плани. В свою чергу визначено,
що побудова ефективної системи бюджетування зале$
жить від інтеграції обліку, аналізу та контролю як клю$
чових елементів загального процесу управління суб'єк$

та господарювання. Це дозволило сформувати інтег$
ровану компоненту системи бюджетування, яка скла$
дається з облікових, аналітичних, оподатковуваних та
контрольних операцій. На основі вивчення ключових
проблем впровадження бюджетування установами
державного сектору виділено контури "слабких місць",
зокрема: документарна недосконалість, відсутність
фокусу стратегічного прогнозування, незадовільний
рівень кадрового потенціалу, системний розлад, струк$
турний розрив. Окремо слід зазначити проблемний
аспект, пов'язаний із забезпеченням єдиної науково
обгрунтованої методики організації бюджетування на
підприємстві.

У межах розв'язання завдань, сформованих у да$
ному дослідженні, проведено детальний аналіз поло$
жень Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку та фінансової звітності в державному секторі
на період до 2025 року з метою виділення акцентів,
інтеграція яких дозволяє залучати прогностичний
інструментарій в галузі управління державними фінан$
сами, а також визначати перспективи розвитку систе$
ми бюджетування.

Обгрунтовано, що конвергенція інформаційно$
аналітичного забезпечення та організаційно$мето$
дичного базису побудови господарських процесів у
державному секторі в умовах розробки стратегіч$
них орієнтирів розвитку системи бюджетування ви$
магає інтеграції обліку, аналізу, оподаткування та
контролю. Подальша модернізація бухгалтерсько$
го обліку, розбудова інституціональних механізмів
управління фінансами на державному і місцевому
рівнях, інформатизація процесів виконання бюд$
жетів сприятиме виведенню на якісно новий рівень
розвитку системи середньо$ та довгострокового
бюджетного планування, а також забезпечення
ефективного контролю над цільовим використан$
ням бюджетних коштів.

Висвітлені в цій роботі питання охоплюють важливі
проблеми стратегічного характеру для кожної держа$
ви. Тому спроби знайти максимально прийнятні варіан$
ти їх вирішення залишатимуться на порядку денному
щодо завдань системи управління державними фінан$
сами протягом тривалого періоду, що також обумовить
тематику подальших досліджень.
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