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ПІДПРИЄМСТВА

З розвитком ринкової економіки та прискоренням темпів її зростання будь-яка
управлінська технологія може втрачати свою ефективність та відмічатися зменшенням
результативності, що зумовлює необхідність її постійного вдосконалення. Таким
чином, для забезпечення відповідності технології управління сучасним ринковим
умовам і як наслідок забезпечення конкурентоспроможності діяльності підприємства в
цілому, необхідною є розробка засад раціонального управління розвитком
підприємства. Таким чином, питання організації раціонального управління розвитком
підприємства на основі бюджетування відмічаються високим ступенем актуальності.

Розглядом питань бюджетного управління в своїх дослідженнях займалися такі
науковці, як Ковтун С. [1], Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. [2], Хруцький В.Е., Гамаюнов
В.В. [3], Віткалова А.П., Міллер Д.П. [4], Брімсон Джеймс [5] та інші.

Однак, незважаючи на значні досягнення в теорії та практиці бюджетного
управління, в економічній літературі не здобули достатньої уваги питання
вдосконалення існуючої системи бюджетного управління як технології управління
розвитком підприємства, що значно ускладнює процес її впровадження і використання.

Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і
практичних рекомендацій щодо вирішення питань організації раціонального
управління розвитком підприємства на основі бюджетування.

На сьогодні бюджетування як управлінська технологія відіграє значну роль на
підприємствах, оскільки виконує життєво важливі функції управління (визначення
задач, планування ресурсів, оцінка діяльності та мотивація персоналу на основі оцінки,
контроль виконання) та дає можливість збалансувати надходження та видатки, доходи
та витрати, активи та пасиви.

В сформованих умовах бізнесу традиційні методи бюджетного управління
підприємством втрачають свою ефективність у швидкозмінному конкурентному
середовищі на зовнішньому та внутрішньому ринках. Оптимальним процесом, який
направлений на виживання й стабільне функціонування підприємства в подібних
умовах є розвиток. У зв'язку з цим розвиток є важливою умовою ефективності
життєдіяльності вітчизняних підприємств в конкурентній боротьбі на внутрішньому та
зовнішньому ринках.

Розвиток підприємства відіграє велике значення, що зумовлено необхідністю для
підприємств бути гнучкими, постійно вдосконалюватися та реагувати на зміни
зовнішнього середовища [6]. Результатом розвитку бюджетування є сформована
технологія бюджетного управління на основі орієнтації на бізнес-процеси.

Методологія процесно-орієнтованого бюджетного управління дає можливість
використовувати бюджетування в якості управлінського інструменту, спрямованого на
створення вартості для клієнтів та одночасно на максимізацію економічної доданої
вартості для акціонерів компанії.

Розглядаючи бюджетне управління з позиції процесного підходу важливе місце
відводиться структуризації бізнес-процесів підприємства. Для цього бізнес-процеси, які
існують в компанії поділяють на чотири групи, кожна з яких володіє своїми відмінними
рисами:

1. основні бізнес-процеси – генерують доходи підприємства;
2. бізнес-процеси, що забезпечують – підтримують інфраструктуру підприємства;



3. бізнес-процеси управління – управляють підприємством;
4. бізнес-процеси розвитку – розвивають підприємство.
Представлений підхід до структуризації бізнес-процесів підприємства є

найбільш розповсюдженим на практиці і найбільш обґрунтованим. На основі
сформованих груп бізнес-процесів розробимо технологію бюджетного управління
підприємством (рис.).
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Рис. Технологія бюджетного управління підприємством на основі процесної орієнтації

На сьогодні серед представлених груп бізнес-процесі важливе місце посідають
бізнес-процеси розвитку, оскільки виступають рушійним механізмом вдосконалення
основних бізнес-процесів підприємства і як наслідок - діяльності підприємства в
цілому. Саме завдяки бізнес-процесам розвитку основні бізнес-процеси функціонують
відповідно до постійнозмінних вимог ринку. З метою збереження
конкурентоспроможності підприємства розвиток повинен мати характер постійного
процесу.

Розвиток як і будь-який процес потребує управління і на цій основі розробки
системи управління розвитком підприємства. Управління розвитком підприємства має
на меті забезпечити нарощування потенціалу підприємства.



На відміну від управління функціонуванням, яке націлене на сьогодення,
управління розвитком націлене на майбутнє. Таким чином воно повинно забезпечувати
адекватне розуміння потреб (не тільки тих, які вже проявили себе, але і тих, які
актуалізуються в майбутньому) і можливостей розвитку, постановку зрозумілих і
реалістичних цілей, вибір раціональних способів їх досягнення, зацікавленість
трудового колективу в досягненні цілей розвитку, надійний контроль за ходом
перетворень діяльності і своєчасне прийняття рішень.

Таким чином, для забезпечення відповідності технології управління сучасним
ринковим умовам і як наслідок забезпечення конкурентоспроможності діяльності
підприємств в цілому, необхідною є розробка засад раціонального управління
розвитком підприємства. Відповідно до цього, питання організації раціонального
управління розвитком підприємства на основі бюджетування відмічаються високим
ступенем значущості.
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