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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Стійкість соціально-економічного 
зростання України визначається збалансованим розвитком різних видів 
економічної діяльності, однією з яких є харчова промисловість. Кризові 
процеси останніх років виявили недостатню конкурентоспроможність вітчизняних 
підприємств харчової промисловості. Це засвідчується негативною динамікою 
обсягів виробництва і реалізації харчової продукції, низькою рентабельністю 
господарської діяльності, послабленням інвестиційної та інноваційної 
активності підприємств, значною часткою збиткових підприємств. Серед 
чинників, які зумовлюють перераховані негативні тенденції, є невідповідність 
діючої системи управління підприємств таким вимогам зовнішнього 
середовища як глобалізація і посилення міжнародної конкуренції, розвиток 
ринку капіталів та ін. Одним із напрямів адаптації управління підприємств до 
сучасних загальносвітових економічних змін є вдосконалення системи 
бюджетування інструментами вартісно-орієнтованого управління. Це дозволить 
залучити інвестиції для реалізації стратегічних проектів, які значною мірою 
забезпечують зростання вартості підприємств у довгостроковій перспективі з 
урахуванням інтересів широкого кола зацікавлених сторін. 

Особливу увагу управлінню на основі системи бюджетів приділяють 
зарубіжні дослідники, зокрема Е. Аткінсон, Ю. Брігхем, Р. Речлін, Д. Хан, 
Х. Хунгенберг, Д. Сігел, Дж. Шим. Вагомий внесок у розвиток теорії та 
практики бюджетування зроблено такими українськими науковцями, як 
Т.Г. Бень, С.В. Білобловський, О.Б. Бутнік-Сіверський, С.Ф. Голов, О.Є. Кузьмін, 
О.Г. Мельник, Т.Л. Мостенська, С.В. Онищенко, О.О. Орлов, Г.В. Осовська, 
В.П. Савчук, О.О. Терещенко, А.В. Шегда та ін. 

Питання управління вартістю підприємств досліджені у роботах таких 
закордонних вчених, як А. Раппапорт, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін, 
Дж. Стерн, Дж. Стюарт, Е. Оттосон, Ф. Вейсенрієдер. Сучасними російськими та 
вітчизняними дослідниками вказаної проблеми є: С.В. Валдайцев, І.В. Івашковська, 
О.Г. Мендрул, О.Б. Мних, Т.В. Момот, В.А. Панков, О.М. Сохацька та ін. 

Визнаючи цінність результатів досліджень вказаних авторів щодо 
сучасних наукових розробок управління бізнесом, необхідним є врахування 
стратегічного фактора максимізації вартості підприємства і розвиток теоретико-
методичних аспектів системи бюджетування на цій основі. Вирішення 
окресленої методичної проблеми можливе шляхом поєднання системи 
бюджетування та вартісно-орієнтованого підходу до управління, що дозволяє 
сформувати вдосконалений підхід до управління, який забезпечує ефективність 
господарської діяльності підприємств.  

Актуальність зазначеної проблеми, недостатній ступінь її вивчення 
зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили основні завдання та 
мету, а також наукову та практичну цінність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота пов’язана з виконаними автором науковими дослідженнями 
відповідно до планів науково-дослідних робіт Житомирського державного 
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технологічного університету за темою: «Побудова економічного механізму 
забезпечення сталого розвитку і конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання» (державний реєстраційний номер 0106U013189). Особисто 
автором розроблено методику вартісного підходу до функціонування системи 
бюджетування із застосуванням збалансованої системи показників, що дозволяє 
підвищити конкурентоспроможність підприємств у довгостроковій перспективі. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне 
обґрунтування технології вартісно-орієнтованого бюджетування підприємств 
харчової промисловості та вироблення методичних рекомендацій щодо його 
впровадження на практиці. Відповідно до мети роботи визначено та вирішено 
такі науково-методичні та практичні завдання: 

- досліджено розвиток бюджетування в системі управління вітчизняних і 
зарубіжних підприємств та розкрито сутність категорії «бюджетування» в 
сучасних ринкових умовах господарювання; 

- проаналізовано теоретичні аспекти управління вартістю підприємств і 
збалансованої системи оціночних показників з метою їхнього синтезу з 
існуючою системою бюджетування підприємств; 

- розкрито сутність і обґрунтовано необхідність формування вартісно-
орієнтованого бюджетування підприємств; досліджено вартісні показники для їх 
включення у систему бюджетів усіх рівнів управління підприємствами; 

- розроблено матрицю прийняття управлінських рішень за результатами 
оцінки динаміки змін вартісно-орієнтованих показників залежно від життєвого 
циклу підприємств; 

- визначено організаційно-інформаційне забезпечення вартісно-орієнтованої 
системи бюджетування підприємств; 

- удосконалено модель розрахунку доданої вартості на основі 
прогнозування грошових потоків підприємств; 

- оцінено дієвість існуючої системи бюджетування та встановлено можли-
вість побудови вартісно-орієнтованої системи бюджетів залежно від стадії 
життєвого циклу підприємств харчової промисловості Житомирського регіону. 

Об'єктом дослідження є процеси управління підприємствами з 
використанням підходу вартісно-орієнтованого бюджетування підприємств 
харчової промисловості. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів 
технології вартісно-орієнтованого бюджетування, спрямованої на підвищення 
ефективності управління підприємством.  

Методи дослідження. Основу теоретичних та методичних досліджень 
становили загальнонаукові методи абстракції, аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, системного та синергетичного підходів тощо. Для вирішення 
визначених завдань у дисертаційній роботі використовувалися також наступні 
методи: історичний – при вивченні літературних джерел щодо вітчизняної та 
зарубіжної практики функціонування системи бюджетування підприємств; 
узагальнення, порівняння та аналогій – для розкриття сутності понять 
«бюджетування», «вартісно-орієнтоване бюджетування»; абстрактно-логічний – 
для здійснення теоретичних узагальнень, формування висновків та 
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обґрунтування нових підходів до управління; синергії – для обґрунтування 
підсилення вагомості менеджменту підприємств шляхом системного 
використання інструментів вартісно-орієнтованого управління; класифікації – 
для систематизації вартісно-орієнтованих показників; прийоми статистичних 
методів, а саме: для характеристики структурно-динамічних змін та 
аналітичної оцінки стану підприємств харчової промисловості; для формування 
прогнозів розвитку галузей харчової промисловості; для побудови 
інтегрального показника визначення стадії життєвого циклу підприємства; 
анкетування – для вивчення передумов застосування системи бюджетування на 
підприємствах; комплексні – для розробки прикладних рекомендацій з 
формування вартісно-орієнтованої системи бюджетів підприємства; 
експерименту – для апробації результатів дослідження.  

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України, 
наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів і практиків, 
дані Державного комітету статистики України, державного підприємства 
«Інформаційно-аналітичне агентство», Житомирського обласного управління 
статистики, оприлюднена інформація Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, фінансова звітність підприємств з виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів Житомирського регіону. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні проблеми 
теоретичних і методичних підходів до удосконалення управління 
підприємствами на основі використання вартісно-орієнтованого бюджетування. 
Результати, що визначили наукову новизну, полягають у наступному: 

вперше: 
- сформовано вартісно-орієнтований підхід до бюджетування підприємств 

харчової промисловості шляхом синтезу теоретичних аспектів системи 
бюджетування з інструментами вартісно-орієнтованого управління та з 
елементами управління за збалансованою системою стратегічних показників, 
що дозволяє максимізувати вартість підприємств у довгостроковій перспективі 
з урахуванням інтересів широкого кола зацікавлених сторін; 

- запропоновано оцінку динаміки змін вартісно-орієнтованих показників 
протягом життєвого циклу підприємств з використанням матричного підходу, 
що сприяє встановленню відповідності управлінських завдань особливостям 
розвитку підприємств; 

удосконалено: 
- класифікацію центрів відповідальності системи бюджетування за вартісно-

орієнтованою ознакою шляхом виділення центрів вартості, що дозволяє 
закріпити за ними фінансову відповідальність за створення доданої вартості; 

- визначення доданої вартості на основі грошових потоків у системі 
вартісно-орієнтованого управління шляхом врахування прибутковості стратегічних 
інвестицій, що надає можливість відслідковувати здатність інвестицій генеру-
вати грошові потоки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі; 

- методичне забезпечення розрахунку інтегрального показника для 
визначення стадії життєвого циклу підприємств з урахуванням прийнятої 
стратегії та тактики управління, що дозволяє обрати комплекс вартісно-
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орієнтованих критеріїв для обґрунтування управлінських рішень; 
отримали подальший розвиток: 
- категорія «бюджетування» в системі вартісно-орієнтованого управління, 

що розвиває теорію менеджменту підприємств у частині механізму прийняття 
управлінських рішень; 

- технологія функціонування вартісно-орієнтованого бюджетування на всіх 
рівнях менеджменту підприємств шляхом уточнення складових системи 
регламентації управлінських процедур для підвищення ефективності 
організаційно-інформаційного забезпечення управління. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 
рекомендацій щодо впровадження вартісного підходу до системи бюджетування 
підприємств харчової промисловості. Основні наукові положення дисертації 
доведено до рівня методичних узагальнень і прикладного інструментарію, що 
дає змогу підвищити ефективність управління господарською діяльністю 
підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв за критерієм 
максимізації доданої вартості. Пропозиції дисертаційної роботи мають 
універсальний характер і можуть використовуватися в управлінні 
промисловими підприємствами різних сфер і напрямів діяльності. 

Окремі наукові результати знайшли своє відображення в практичній 
діяльності підприємств харчової промисловості Житомирщини, зокрема 
ВАТ «Житомирмолоко» (довідка № 276 від 28.09.2010 р.) (організаційно-
інформаційне забезпечення системи бюджетування); ВАТ «Ємільчинський 
хлібозавод» (довідка № 150 від 10.08.2010 р.) (впровадження пропозицій щодо 
розвитку підприємства з врахування стадії життєвого циклу); ЗАТ “Житомирські 
ласощі” (довідка № 1743 від 11.10.2010 р.) (апробація модифікованої моделі 
грошової доданої вартості). Теоретичні розробки дисертаційної роботи 
використано в навчальному процесі Житомирського державного технологічного 
університету при викладанні навчальних дисциплін «Планування і контроль на 
підприємстві», «Управління проектами» (довідка про впровадження № 44-45/579 
від 06.05.2010 р.) та Національного університету харчових технологій при 
викладанні дисциплін «Економіка підприємства», «Основи менеджменту», 
«Фінансовий менеджмент» (акт впровадження від 27.12.2011 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в роботі, 
одержані автором особисто та містяться в одноосібних наукових працях. 
Дисертація є завершеним науковим дослідженням, виконаним самостійно  
здобувачем відповідно до поставленої мети та завдань на основі опрацювання 
літературних джерел та обробки статистичних даних. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати, 
викладені в дисертації, доповідалися та обговорювалися на 13 міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-
практичній конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави» 
(м. Дніпропетровськ, 26–27 жовтня 2005 р.); XXXII науково-практичній 
міжвузівській конференції, присвяченій Дню університету (м. Житомир, 14–16 
березня 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегія 
розвитку і реалізації потенціалу АПК» (м. Житомир, 26 вересня 2008 р.); 
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II Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: 
теорія та практика» (м. Київ, 13–14 березня, 2008 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Шевченківська 
весна: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 20–23 березня 
2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія забезпечення 
сталого розвитку України» (м. Київ, 20 травня 2008 р.); II Міжнародній науково-
практичній конференції «Стратегія розвитку України у глобальному 
середовищі» (м. Сімферополь-Ялта, 7–9 листопада 2008 р.); XXXIV науково-
практичній міжвузівській конференції, присвяченій Дню університету 
(м. Житомир, 16–18 березня 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 
(м. Хмельницький, 21 травня 2009 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи 
вирішення» (м. Тернопіль, 8–9 жовтня 2009 р.); Х Міжнародній науково-
практичній конференції «Теорія і практика сучасної економіки» (м. Черкаси,  
14–16 жовтня 2009 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стра-
тегія розвитку України у глобальному середовищі» (м. Сімферополь-Ялта, 13–
15 листопада 2009 р.); XXXV науково-практичній міжвузівській конференції, 
присвяченій Дню університету (м. Житомир, 25–28 травня 2010 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 25 наукових праць 
(обсягом 4,85 друк. арк.), з них 12 статей у фахових виданнях (обсягом 3,88 
друк. арк.) та 13 – матеріали конференцій (обсягом 0,97 друк. арк.).  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків і додатків та списку використаних джерел. Основний зміст 
викладений на 216 сторінках друкованого тексту. Робота містить 26 таблиць,  
41 рисунок, 12 додатків, список використаних джерел налічує 210 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, відображено 

зв’язок з науковими програмами, планами та темами, сформульовано мету, 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо їх апробації. 

У першому розділі «Теоретико-методичні аспекти вартісно-
орієнтованого бюджетування в системі управління підприємством» 
визначено сутність та особливості застосування бюджетування, обґрунтовано 
необхідність інтегрування збалансованої системи стратегічних показників у 
систему бюджетів; розширено перелік системи стратегічних показників 
вартісно-орієнтованими та запропоновано вартісно-орієнтоване бюджетування 
як сучасний підхід до управління підприємствами. 

Становлення бюджетування на вітчизняних підприємствах розпочалося у 
90-х рр. ХХ ст. – невідповідність директивної практики планування новим 
умовам господарської самостійності підприємств, відсутність досвіду 
управління в ринкових умовах, зміни законодавчої бази та необхідність 
прийняття рішень щодо фінансового оздоровлення, отримання кредитів, 
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інвестицій тощо обумовило запозичення західних технологій управління. 
Питання застосування бюджетування як підходу до управління стали 
предметом досліджень ряду наукових праць вітчизняних вчених. На основі 
узагальнення теоретичних напрацювань з проблематики бюджетування 
уточнено трактування категорії «бюджетування», а саме: бюджетування – це 
ринковий підхід до поточного управління фінансово-господарською діяльністю 
суб’єктів господарювання, що базується на безперервному виконанні функцій 
планування, організації, контролю та мотивації з метою досягнення цілей на 
всіх рівнях управління із врахуванням внутрішніх можливостей та впливу 
зовнішнього середовища функціонування. Вдосконалення сутнісної 
характеристики категорії «бюджетування» дозволяє поглибити теоретичне 
обґрунтування системи бюджетування із врахуванням сучасних аспектів 
розвитку управлінської науки. 

Бюджетування сприяє створенню комплексної системи управління 
фінансово-господарською діяльністю підприємств: забезпечує координацію 
структурних одиниць підприємств для досягнення запланованих фінансових 
результатів; підвищує мотивацію виконавців; створює основу для контролю за 
витратами фінансових та інших ресурсів, надає можливість регулювати 
прибутковість господарської діяльності. Проте в ринкових умовах технологія 
максимізації прибутку та прибутковості вже не дає бажаного результату. Якщо 
нарощування прибутку підприємств може здійснюватися до певної межі, то 
зростання вартості підприємств такої межі не має. Це актуалізує проведення 
теоретико-методичних досліджень поєднання бюджетування та вартісно-
орієнтованого управління. 

Поєднання бюджетування та вартісно-орієнтованого управління дозволило 
сформувати систему вартісно-орієнтованого бюджетування, відмінні характе-
ристики якої представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика  

традиційної та вартісно-орієнтованої системи бюджетування 
Система бюджетування Порівняльні  

ознаки традиційна вартісно-орієнтована  
1. Взаємозв’язок зі 
стратегією 

Відсутність взаємозв’язку між 
стратегією та системою бюджетів 

Чітке фокусування на 
реалізацію стратегії 

2. Горизонт бюджетного 
планування 

Орієнтація на ефективність у 
короткостроковій перспективі 

Орієнтація на ефективність у 
довгостроковій перспективі 

3. Особливості 
методичного підходу 
бюджетного планування 

Базується на фактичних даних 
минулих періодів 

Орієнтується на бажаний рівень 
інвестиційної вартості та її 
майбутнє зростання 

4. Врахування варіантів 
прийняття 
управлінських рішень 

Виключає з аналізу альтер-
нативність дій, ігнорує більш 
ефективні варіанти розвитку 

Забезпечує оцінку додаткових 
альтернативних можливостей 

5. Основні результатні 
показники фінансово-
господарської діяльності 

Бухгалтерський прибуток та 
прибутковість 

Економічний прибуток, потік 
вільних грошових коштів 

6. Оцінка результатів 
господарювання 

Номінальне трактування 
результатів 

Інвестиційне трактування 
результатів 

7. Рівень врахування 
факторів ризику 

Не враховує фактор ризику 
(невизначеності) 

Враховує фактор ризику 
(невизначеності) 
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На основі узагальнення теоретичних міждисциплінарних досліджень 
визначено основні характеристики вартісно-орієнтованого бюджетування: 
1) ринковий підхід до управління, спрямований на довгострокове збільшення 
вартості підприємств з урахуванням інтересів широкого кола зацікавлених 
сторін; 2) цілеспрямований, упорядкований, безперервний процес забезпечення 
власників та інвесторів підприємств необхідним значенням економічного 
прибутку та вільного грошового потоку; 3) сукупність інформаційних потоків, 
що дозволяють моделювати та оцінювати тренд вартості підприємств.  

Шляхом дослідження етапів застосування вартісно-орієнтованого 
бюджетування розроблено вдосконалений підхід до прийняття управлінських 
рішень з орієнтацією на максимізацію вартості підприємств (рис. 1). 
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СТРАТЕГІЯ 
МАКСИМІЗАЦІЇ     ВАРТОСТІ     ПІДПРИЄМСТВА 

АНАЛІЗ ТА 
КОРИГУВАННЯ: 

- значень показників; 
- набору показників 

ЗОВНІШНІ 
ФАКТОРИ 

Бюджет виконано 

Обґрунтування системи стратегічних показників 
(розробка стратегічної карти розвитку) 

Прийняття управлінських 
рішень за даними 

результатів діяльності: 
- управління портфелем 
бізнесу; 
- управління інвестиціями; 
- рішення з фінансування; 
- винагорода менеджерів 

Обґрунтування ключових 
вартісних показників, 

які деталізують стратегію 

 

Визначення 
бюджетних показників 

Реєстрація та оцінка результатів діяльності,  
порівняння фактичних значень показників з плановими: 

- стратегічними (в т. ч. вартісними); 
- бюджетними 

 

Несуттєві відхилення Суттєві відхилення 

ОЦІНКА ЗМІНИ 
 ВАРТОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Рис. 1. Послідовність прийняття управлінських рішень  
при застосуванні вартісно-орієнтованого бюджетування 

 
Основним завданням при використанні запропонованого підходу до 

прийняття управлінських рішень є вибір системи стратегічних показників. 
Інтеграція обраної системи збалансованих показників у систему бюджетів 
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підприємства забезпечує методичні переваги та підсилює вагомість вартісно-
орієнтованих показників, які характеризують стратегічні цілі та усувають 
викривлення, що виникають при домінуванні орієнтації на короткострокове 
зростання прибутку та прибутковості. Вартісно-орієнтоване бюджетування є 
новим підходом до управління підприємством, оскільки поєднує сучасні 
інноваційні технології управління вартістю та управління на основі системи 
збалансованих показників. Такий підхід дозволяє повністю реалізувати 
принципи концептуальності, комплексності при прийнятті управлінських рішень.  

У другому розділі «Стан та оцінка функціонування бюджетування на 
підприємствах харчової промисловості» оцінено структурно-динамічні 
характеристики та особливості розвитку харчової промисловості 
Житомирського регіону, проаналізовано сучасний стан галузей виробництва 
харчових продуктів і напоїв регіону, а також виявлено взаємозв’язок 
результатів діяльності підприємств із рівнем використання системи 
бюджетування на них, розроблено методичний інструментарій впровадження 
вартісно-орієнтованого бюджетування на підприємствах. 

Харчова промисловість Житомирського регіону відіграє помітну роль в 
господарському комплексі України. У загальноукраїнському обсязі 
виробництва Житомирщина у 2009 р. виробляла спредів та сумішей жирових – 
18,1 %, масла вершкового – 9,1 %; шоколаду та інших харчових продуктів з 
вмістом какао – 8,9 %; яловичини і телятини, свіжої (парної) чи охолодженої – 
7,1 %. Незважаючи на значний потенціал підприємств харчової промисловості 
регіону, протягом останніх років спостерігається негативна динаміка обсягів 
виробництва. Так, у 2009 р. індекс промислової продукції до попереднього року 
становив 89,7 %, що є найнижчим показником за останні 10 років значною 
мірою внаслідок суттєвого зниження купівельної спроможності населення. 

За статистичними даними щодо стану окремих видів економічної 
діяльності харчової промисловості Житомирщини отримано суперечливу 
оцінку: темпи зростання обсягів реалізації харчової продукції за всіма видами 
діяльності не підкріплені аналогічним зростанням обсягів виробництва 
харчової продукції, зокрема, привертає увагу зменшення обсягів виробництва 
характерних для регіону харчових продуктів. Підприємства не в повному обсязі 
забезпечують потреби населення у споживанні харчових продуктів і 
Житомирщина залежить від ввезених з інших регіонів України або 
імпортованих м’ясопродуктів, молочних продуктів, цукру та хлібобулочних 
виробів. Фінансовий стан більшості підприємств з виробництва харчових 
продуктів та напоїв не відповідає їх майновому, фінансовому, кадровому, 
інформаційному, інвестиційно-інноваційному потенціалам. Враховуючи 
високий рівень попиту на якісну вітчизняну харчову продукцію, однією з 
основних причин більшості проблем на підприємствах визначено невміння 
оперативно управляти фінансовими ресурсами та застосовувати сучасні 
управлінські технології, у т. ч. бюджетування.  

На основі проведених досліджень методом анкетування керівників та 
спеціалістів 37 підприємств харчової промисловості Житомирського регіону 
виявлено, що 76 % підприємств здійснюють оперативне управління шляхом 
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застосування повного або часткового формування системи бюджетів. В 
результаті експертної оцінки узагальнено такі найсуттєвіші переваги від 
впровадження системи бюджетування в управлінську діяльність: зростання 
фінансової прозорості та інвестиційної привабливості (8,86 балів за 10-бальною 
шкалою), обґрунтоване витрачання фінансових ресурсів структурними 
підрозділами (8,71 бала), а також формування фінансової дисципліни у 
поєднанні з ефективною матеріальною мотивацією працівників підприємства 
(8,61 бала). До факторів, які негативно впливають на стан функціонування 
системи бюджетування та які необхідно попереджувати, належать: недостатня 
кваліфікація працівників, відповідальних за функціонування бюджетування 
(8,71 бала), недооцінка можливостей бюджетування з боку вищого керівництва 
(8,57 бала), а також недосконалість методики бюджетування (8,11 бала).  

Із врахуванням існуючих переваг і недоліків запропоновано вартісно-
орієнтований підхід до застосування бюджетування в управлінській діяльності 
підприємств. Він полягає в інтеграції у систему бюджетів вартісно-
орієнтованих показників, вибір яких залежить від поточної стадії життєвого 
циклу розвитку підприємств харчової промисловості. До основних вартісних 
критеріїв включено ті, базою розрахунку яких є грошові потоки (грошові 
потоки за видами діяльності, рентабельність інвестицій за грошовими 
потоками, додана грошова вартість та ін.). Використання вартісних показників 
дозволить змінити не лише ключові орієнтири для бюджетного планування, 
аналізу і контролю, але й систему матеріального заохочення підприємств. 

Оцінка діяльності підприємств харчової промисловості Житомирського 
регіону на основі запропонованих вартісно-орієнтованих показників дозволила 
встановити їх нестабільність та суперечливість – низькі протягом останніх 
5 років значення залишкового прибутку та рентабельності інвестицій за 
грошовими потоками, від’ємні вільний грошовий потік і додана грошова вартість. 
Крім того, за жодним з підприємств регіону неможливо виявити загальну 
тенденцію до зростання чи до спаду вартості підприємств. Це підтверджує 
неможливість використання лише одного показника для потреб менеджменту і 
доцільність формування набору вартісних показників, свідчить про відсутність 
вартісно-орієнтованого управління на підприємствах з виробництва харчових 
продуктів та напоїв. 

Необхідність системного, ефективного, гнучкого управління, що дозволить 
підвищити інвестиційну привабливість підприємств в умовах кризи,  зумовлює 
актуальність застосування бюджетних вартісних критеріїв, які не обмежують 
менеджерської ініціативи. При цьому дозволяють інвесторам бути впевненими, 
що управлінські рішення спрямовані на формування тренду зростання вартості 
підприємств та на довгострокове забезпечення власників прийнятним рівнем 
прибутковості. З цією метою розроблено матрицю прийняття управлінських 
рішень на основі врахування особливостей діяльності підприємств на різних 
етапах розвитку. Вказана модель є еталонним відображенням стану зростання 
вартості підприємств залежно від стадії життєвого циклу. Еталонний стан 
визначено на основі моделювання динаміки вартісно-орієнтованих показників-
індикаторів, зокрема: економічного прибутку (RI); вільного грошового потоку 
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(FCF); рентабельності інвестицій за грошовими потоками (CFROI); доданої 
грошової вартості (CVA) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Матриця прийняття бюджетних рішень на основі вартісно-орієнтованих 

критеріїв залежно від життєвого циклу підприємства 
 

Найменування показника 

Стадія життєвого 
циклу 

Економічний 
прибуток 

(Residual Income, 
RI) 

Вільний 
грошовий потік 
(Free Cash Flow, 

FCF) 

Рентабельність 
інвестицій за 

грошовими потокам  
(Cash Flow Return 

on Investments, 
CFROI) 

Додана грошова 
вартість  

(Cash Value 
Added, CVA) 

СТАДІЯ 
СТАНОВЛЕННЯ 

Increase of Net 
Income Sales 
(10–30 %); 

NOPAT < 0; 
RI < 0; 

Revenue = Expenses 
(умова переходу 

до наступної 
стадії) 

FCF < 0; 
 

ICF < 0; 
FinCF > 0; 
OCF > 0; 

 
FCF > 0 (умова 

переходу до 
наступної стадії) 

CFROI < WACC CVA < 0 

СТАДІЯ 
ЗРОСТАННЯ 

Increase of Net 
Income Sales  
(30–50 %); 

NOPAT > 0; 
RI > 0; 

RI >NOPAT 
(умова переходу 

до наступної 
стадії)   

Net Profit > 
FCF; 
ICF< 0; 

FinCF > 0; 
OCF > 0; 

FCF >Net 
Profit (умова 
переходу до 

наступної стадії)   

 
CFROI = WACC 
(умова переходу 

до наступної 
стадії) 

 
CVA = 0; 

CVA > 0 та 
NPV > 0; 

PVOCF > PVINV 
(умова переходу 

до наступної 
стадії) 

СТАДІЯ 
ФОРМАЛІЗАЦІЇ 
ТА ЗРІЛОСТІ 

NOPAT > 0; 
RI > 0; 

RI >NOPAT 

ICF > 0; 
FinCF > 0; 
OCF > 0; 

Net Income Sales > 
FCF 

CFROI > WACC 
(умова переходу 

до наступної 
стадії) 

CVA > 0; 
NPV > 0; 

Decrease of NPV 
(умова переходу 

до наступної стадії) 
СТАДІЯ СПАДУ NOPAT >RI 

або 
NOPAT =RI 

FCF > 0 
або 

FCF = 0 

CFROI = WACC 
або 

CFROI < WACC 

CVA = 0 та 
NPV = 0; 

Decrease of CVA, 
NPV 

– стадії використання вартісно-орієнтованих показників для прийняття бюджетних рішень. 
Умовні позначення: 
Increase / Decrease of Net Income Sales – зростання / спад чистого доходу від реалізації; 
Revenue / Expenses – доходи / витрати від реалізації продукції; 
NOPAT – прибуток від звичайної діяльності після оподаткування (до сплати відсотків); 
WACC – середньозважена вартість капіталу підприємства; 
ICF, FinCF, OCF – інвестиційні, фінансові, операційні грошові потоки; 
NPV – чиста теперішня вартість підприємства; 
PVOCF , PVINV  – теперішня вартість операційних грошових потоків, інвестицій. 

 
Запропонований механізм прийняття бюджетних рішень з використанням 

матричного підходу орієнтується не на абсолютні значення планових 
показників бюджетів, а на напрямок їх змін з метою отримання можливості 
оцінити будь-які абсолютні значення бюджету і, змінюючи динаміку 
показників, управляти вартістю підприємств. 
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У третьому розділі «Розвиток вартісно-орієнтованого бюджетування в 
управлінській діяльності підприємств харчової промисловості» розкрито 
організаційно-інформаційне забезпечення вартісно-орієнтованої системи 
бюджетування, розроблено практичні рекомендації з формування вартісно-
орієнтованої системи бюджетів підприємства, апробовано впровадження 
вартісно-орієнтованого бюджетування на прикладі підприємств харчової 
промисловості Житомирського регіону. 

Для побудови ефективного механізму організаційно-інформаційного 
забезпечення вартісно-орієнтованого бюджетування як підходу до управління 
здійснено класифікацію його об’єктів (центри фінансової відповідальності; 
бізнес-процеси; проекти). На основі досліджень особливостей застосування 
бюджетування на підприємствах харчової промисловості Житомирщини 
визначено, що найбільш доцільним об’єктом є центри фінансової відпові-
дальності, які використовуються на 46 % підприємств. Класичний склад центрів 
фінансової відповідальності (центри витрат, доходів, прибутку, інвестицій) 
запропоновано розширити з врахуванням вартісно-орієнтованої ознаки 
центрами вартості. Формування центрів вартості сприяє забезпеченню 
відповідальності за вартісні показники та дозволяє передбачити та уникнути 
загрози неадекватного виміру результатів діяльності. В центрах вартості, тобто 
на рівні стратегічної відповідальності за інвестиційний результат, повинен 
виникати не лише бухгалтерський прибуток, але й потік грошових коштів, що 
дозволяє отримувати дохідність інвестованого капіталу, вищу за необхідну 
власникам та інвесторам підприємств. 

За один зі стратегічних ключових показників, що дозволяє відслідковувати 
зміну вартості підприємств, використовується додана вартість, для розрахунку 
якої обрано модель на основі грошових потоків (Cash Value Added, CVA). 
Відповідно до даної моделі додана вартість визначається як різниця між 
плановими та необхідними для покриття інвестованих коштів операційними 
грошовими потоками. Основною перевагою розрахунку доданої грошової 
вартості є використання методу дисконтування грошових потоків, але при 
цьому зберігається проблема суб’єктивності очікувань майбутніх грошових 
потоків, складності розрахунку ключових факторів моделі та можливості 
маніпуляції даними параметрами. З метою усунення недоліків запропоновано 
вдосконалити модель шляхом врахування очікуваної ефективності стратегічних 
інвестицій підприємств. Використання вдосконаленої моделі дозволить 
власникам та інвесторам бути впевненими, що управлінські рішення 
спрямовані на зростання вартості підприємств та на довгострокове забезпечення 
власників необхідним рівнем прибутковості.  

Показник доданої вартості на основі грошових потоків, розрахований для 
різних бізнес-напрямів, центрів відповідальності, проектів тощо, дозволяє 
визначати та порівнювати їх ефективність. Наголошено на необхідності 
використання запропонованої вдосконаленої моделі CVA в системі 
бюджетування підприємств як індикатора створення (руйнування) вартості. 
Протягом життєвого циклу підприємств модель надає своєрідну систему 
сигналів, на яку орієнтується менеджмент при прийнятті управлінських рішень 
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та оцінки їх ефективності в умовах обмеженості інформації. При цьому 
завдання менеджменту зводиться до інтерпретації отриманих сигналів і 
внесення своєчасних коригувань у господарську діяльність підприємств. 

Рекомендовано в процесі практичного впровадження вартісно-
орієнтованого бюджетування як підходу до управління на всіх рівнях ієрархії 
«підприємство – центри відповідальності – персонал», дотримуватись наступних 
етапів: 1) формування стратегічної карти розвитку підприємства з 
використанням чотирьох базових проекцій системи стратегічних показників 
(«клієнти» – «персонал» – «бізнес-процеси» – «фінанси»), яка встановлює 
цілісну модель обраної стратегії максимізації вартості та забезпечення 
інвестиційної привабливості підприємства; 2) проектування системи 
стратегічних показників центра вартості на всі локальні центри відповідальності 
шляхом їх імплементації в систему бюджетів підприємства; 3) складання 
індивідуальних планів відповідно до завдань структурного підрозділу та 
загальнокорпоративних цілей, що дозволить кожному працівнику усвідомлювати 
власний внесок у досягнення успіху підприємства. 

Для обґрунтованого визначення стадії життєвого циклу підприємства в 
дослідженні пропонуємо використовувати методичний підхід до розрахунку 
інтегрального показника, який комплексно та об’єктивно відображає всі 
аспекти господарської діяльності: 1) клієнти; 2) бізнес-процеси; 3) персонал; 
4) фінанси. Даний підхід до відбору показників є аналогічним до 
запропонованого в дисертаційній роботі підходу визначення стратегічної карти 
підприємств, ключових показників ефективності, що включаються до системи 
бюджетів центрів відповідальності, та індивідуальних планів працівників 
підприємств харчової промисловості. Обрані аспекти господарської діяльності 
визначаються шляхом розрахунку фінансово-економічних показників на основі 
обов’язкових форм фінансової звітності, встановлених Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку. Наявність інформаційного забезпечення 
для розрахунку обраної сукупності коефіцієнтів робить даний інтегральний 
показник універсальним для використання підприємствами різних організаційно-
правових форм власності, розміру, видів діяльності тощо.  

Визначення запропонованого інтегрального показника дозволяє 
отримувати криві життєвого циклу кожного конкретного підприємства регіону, 
на основі яких формувати прогнози розвитку та поточні бюджети, що 
дозволить вирішити конфлікти інформаційної асиметрії та вдосконалити 
управлінську діяльність за критерієм максимізації вартості підприємства 
відповідно до інтересів власників та суспільства загалом.  

Виходячи з проведеного дослідження оприлюднених показників 
господарювання (вибірка складала 17 підприємств харчової промисловості 
Житомирського регіону), розраховано інтегральний показник визначення стадії 
життєвого циклу. На основі діагностування динаміки змін інтегрального 
показника досліджені підприємства об’єднано у чотири групи та сформовано 
підходи до управління шляхом формування системи бюджетів з врахуванням 
вартісних критеріїв: 

– ті, що знаходяться на стадії становлення (24 % досліджуваних 
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підприємств). Для підприємств цієї групи рекомендовано розробляти систему 
бюджетів, яка найбільш фінансово глибоко деталізує підприємницьку ідею. 
Увагу варто звернути на формування операційних бюджетів продажу 
(обґрунтований портфель замовлень) та виробництва (наявність необхідних 
виробничих потужностей), а також на фінансові бюджети. На даній стадії 
життєвого циклу управління підприємствами здійснюється власниками, а отже, 
відсутній конфлікт інтересів між власниками та топ-менеджментом, тому 
включення до переліку бюджетних показників вартісних індикаторів є 
завчасним; 

– ті, що знаходяться на стадії зростання (24 % досліджуваних підприємств). 
Для забезпечення подальшого розвитку бізнесу на даній стадії життєвого циклу 
підприємствам рекомендовано переглянути організаційну структуру на 
відповідність стратегічним завданням та переформатувати її в оновлену 
фінансову з виділенням центрів вартості. На основі фінансової структури 
доцільно розробити форми бюджетів з включенням до переліку бюджетних 
показників вартісно-орієнтованих показників-індикаторів та їх закріпленням у 
Положенні про систему бюджетування підприємства; 

– ті, що знаходяться на стадії формалізації та зрілості (24 % досліджуваних 
підприємств). На даній стадії відбувається завершення швидкого зростання 
ринку та змінюється характер конкуренції. Коли темпи зростання ринку 
уповільнюються, то подальше збільшення обсягів продажу підприємств 
можливе за рахунок «виштовхування» конкурентів. Таке «виштовхування» 
відбувається шляхом побудови ефективної бізнес-моделі (вдосконалення 
технологій, бізнес-процесів, продуктивності праці тощо). Відповідно, на даній 
стадії підприємствам рекомендовано реалізовувати інноваційні проекти, які 
дозволять підвищити ефективність господарської діяльності. З цією метою, 
крім операційних і фінансових, запропоновано розробляти бюджети окремих 
бізнес-проектів та враховувати їх вплив на фінансові та вартісно-орієнтовані 
показники консолідованих фінансових бюджетів; 

– ті, що знаходяться на стадії спаду (28 % досліджуваних підприємств). 
Наслідки криз, які переслідують підприємства на даній стадії, можна згладити, 
якщо вчасно переорієнтувати напрямок діяльності. Для суб’єктів вказаної групи 
рекомендовано розробляти плани санації, які б включали бюджети капітальних 
інвестицій з метою проведення суттєвої реорганізації господарської діяльності. 

Отримані результати апробації доводять переваги застосування вартісно-
орієнтованих показників у системі бюджетів, що сприяє ефективному 
управлінню підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів на всіх етапах життєвого циклу підприємств із врахуванням 
інтересів широкого кола зацікавлених сторін. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання щодо 

вдосконалення бюджетування в системі вартісно-орієнтованого управління 
підприємствами харчової промисловості в ринкових умовах господарювання. 
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На основі вивчення і узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду 
сформульовано наступні висновки та рекомендації теоретико-методичного та 
науково-практичного характеру згідно поставленої мети та завдань дослідження: 

1. За результатами дослідження категорії «бюджетування» уточнено 
трактування бюджетування як ринкового підходу до поточного управління 
фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, що базується 
на безперервному виконанні функцій планування, організації, контролю та 
мотивації з метою досягнення цілей на всіх рівнях управління з врахуванням 
внутрішніх можливостей та впливу зовнішнього середовища функціонування. 
Доведено, що бюджетування не замінює систему управління, а лише формує 
сучасний підхід щодо тактики управління підприємством. 

На основі узгодження змістовних характеристик системи бюджетування та 
вартісно-орієнтованого управління конкретизовано сутність поняття «вартісно-
орієнтованого бюджетування» як сучасного ринкового підходу до управління, 
що спрямований на довгострокове збільшення інвестиційної вартості 
підприємства з урахуванням інтересів широкого кола зацікавлених сторін. 
Такий підхід до управління забезпечує цілеспрямований, безперервний, 
упорядкований процес досягнення необхідних значень потоків грошових 
коштів і економічного прибутку для власників та інвесторів. 

2. Застосування традиційного підходу до бюджетування передбачає 
розподіл ресурсів відповідно до короткострокових фінансових орієнтирів і 
виключає можливість затвердження стратегічних проектів, які зменшують 
поточні прибутки, але дозволяють зберегти зростання вартості підприємства в 
довгостроковому періоді. З метою усунення даного недоліку менеджменту 
запропоновано інтегрувати збалансовану систему стратегічних показників у 
систему бюджетів підприємств, забезпечуючи методичні переваги та 
підсилюючи вагомість вартісно-орієнтованих показників, які характеризують 
стратегічні цілі та усувають викривлення, що виникають при домінуванні 
орієнтації на короткострокові результати.  

3. Дослідження стану та тенденцій зміни вартісно-орієнтованих показників 
на підприємствах харчової промисловості виявило їх нестабільність, що 
підтверджено низькими значеннями економічного прибутку та рентабельності 
інвестицій за грошовими потоками, від’ємними показниками вільного 
грошового потоку та доданої вартості. З метою забезпечення системного 
ефективного гнучкого вартісно-орієнтованого управління запропоновано 
матрицю прийняття бюджетних рішень, яка формує взаємозв’язок динаміки 
зазначених вартісних показників і життєвого циклу підприємства та забезпечує 
реалізацію управлінських рішень відповідно до стратегічних цілей. 

4. Розкриття сутності бюджетування в умовах вартісно-орієнтованого 
управління дозволило сформувати модель вартісно-орієнтованого 
бюджетування підприємств на всіх рівнях ланцюга «власники (інвестори) – 
керівництво – центри фінансової відповідальності – персонал» та визначити для 
них бюджетні показники, реалізація управління за якими забезпечить 
довгострокове зростання вартості підприємств. 

5.  На основі дослідження організаційно-інформаційного забезпечення 
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вартісно-орієнтованої системи бюджетування розширено перелік об’єктів 
бюджетування центрами вартості та узгоджено вимоги до їх регламентації. 
Формування центрів вартості підприємств дозволяє закріпити фінансову 
відповідальність за створення доданої вартості, передбачати та уникати загрози 
неадекватного вимірювання результатів діяльності шляхом визначення 
економічного прибутку, вільного потоку грошових коштів, рентабельності 
інвестицій за грошовими потоками тощо. 

6. Розвинуто модель розрахунку доданої вартості на основі грошових 
потоків шляхом врахування очікуваної ефективності стратегічних інвестицій, 
що забезпечило формування системи індикаторів, які дозволяють менеджменту 
підприємства оцінювати вплив управлінських рішень на тренд вартості 
підприємства в умовах обмеженої інформації.  

7. Обґрунтовано доцільність та розроблено методику розрахунку 
інтегрального показника визначення стадії життєвого циклу підприємства, який 
комплексно та системно враховує аспекти господарської діяльності, а саме: 
1) клієнти; 2) бізнес-процеси; 3) персонал; 4) фінанси. Розрахунок інтегрального 
показника проводиться з урахуванням типових форм фінансової звітності, 
передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Інформаційне 
забезпечення інтегрального показника робить його універсальним та доступним 
для використання в управлінні підприємствами різних організаційно-правових 
форм власності, видів діяльності тощо. 

Методика визначення інтегрального показника стадії життєвого циклу 
підприємства апробована на підприємствах харчової промисловості 
Житомирського регіону. За результатами проведених розрахунків визначено, 
що інтегральний показник більшості підприємств знаходиться в межах від 0,00 
до 0,25, що засвідчує наступне: а) якщо прослідковується стабільна позитивна 
динаміка, то підприємство знаходиться на стадії зростання, але найкращих 
результатів ще не досягнуто. На даній стадії для менеджменту та для власників 
(інвесторів) актуальності набуває застосування вартісних показників у системі 
бюджетів; б) якщо попередньо підприємство перебувало на стадії зрілості 
(негативна динаміка), то відбувся спад, відповідно, менеджмент потребує 
негайних інвестиційно-інноваційних управлінських рішень, спрямованих на 
фінансове оздоровлення.  

Проведена апробація доводить переваги вдосконалення управління 
підприємствами шляхом використання вартісно-орієнтованого бюджетування 
та сприяє ефективному функціонуванню підприємств з виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів в умовах нестабільності розвитку 
економіки. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Мілінчук О.В. Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до 

управління підприємствами харчової промисловості. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (харчова 
промисловість). – Національний університет харчових технологій, Київ, 2011. 

В дисертаційній роботі узгоджено змістовні характеристики системи 
бюджетування та вартісно-орієнтованого управління, запропоновано 
формування вартісно-орієнтованого бюджетування як сучасного підходу до 
управління. Проаналізовано види та порядок розрахунку вартісно-орієнтованих 
показників, визначено переваги та недоліки кожного. Удосконалено швецьку 
модель розрахунку грошової доданої вартості Е. Оттосона та Ф. Вейсенріедера, 
що дозволило створити систему індикаторів, врахування яких дозволить 
оцінювати вплив управлінських рішень на тренд вартості підприємства. 
Подальший розвиток отримали питання організаційно-інформаційного 
забезпечення вартісно-орієнтованої системи бюджетування підприємства. 

В результаті проведеного дослідження розроблено матрицю прийняття 
управлінських рішень залежно від еталонної динаміки вартісно-орієнтованих 
показників на кожній зі стадій життєвого циклу, запропоновано методику 
розрахунку інтегрального показника щодо визначення стадії життєвого циклу 
підприємства. 

Ключові слова: бюджетування, вартісно-орієнтоване управління, система 
стратегічних показників, вартісно-орієнтоване бюджетування, життєвий цикл 
підприємства, ефективність управління. 
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промышленность). – Национальный университет пищевых технологий, Киев, 2011. 
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Диссертация посвящена актуальным вопросам повышения эффективности 
управления предприятиями пищевой промышленности в новых экономических 
условиях путем внедрения стоимостно-ориентированной системы 
бюджетирования. В рамках генезиса советской директивной системы 
планирования определены экономические предпосылки становления 
бюджетирования в 90-х гг. ХХ в. на отечественных предприятиях. 
Проанализирована практика функционирования бюджетирования в управленческой 
работе зарубежных предприятий и доказана конкурентоспособность данного 
подхода к управлению в рыночных условиях, но параллельно обнаружен ряд 
организационно-методических недостатков, которые необходимо учитывать 
при дальнейшем использовании. Обобщение отечественного и зарубежного 
опыта позволило обосновать, что в новых экономических условиях данный 
традиционный подход к управлению должен учитывать характеристики таких 
инновационных финансовых технологий, как управление стоимостью и 
управление с помощью сбалансированной системы показателей.  

В работе согласована экономическая сущность системы бюджетирования и 
стоимостно-ориентированного управления, что позволило предложить 
формирование стоимостно-ориентированной системы бюджетирования как 
современного подхода к управлению, в котором система бюджетов на всех 
уровнях иерархии предприятия закрепляет стоимостно-ориентированные 
показатели. Проанализированы виды и порядок расчета стоимостных 
показателей, определены преимущества и недостатки каждого. С целью 
избегания манипуляций абсолютными значениями стоимостных показателей 
предложено в стоимостно-ориентированной модели бюджетирования использовать 
эталонную динамику их изменений, получив, таким образом, ориентиры для 
планирования и оценки бюджетных показателей. 

В аналитической части работы приведены результаты диагностики 
текущего состояния, актуальных проблем и перспектив развития пищевой 
промышленности на примере Житомирского региона. Оценено место 
предприятий по производству пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий в структуре промышленности региона. Проанализированы объемы 
производства, реализации и потребления пищевых продуктов, а также 
финансовое состояние отдельных видов экономической деятельности пищевой 
промышленности, сделан вывод о сдерживающих факторах развития, основным 
из которых является отсутствие практики эффективного внедрения 
современных управленческих технологий. Приведены результаты 
анкетирования предприятий пищевой промышленности Житомирской области, 
в соответствие с которыми лишь 76 % из них полностью или частично 
формируют систему бюджетов. Эксперты также назвали перечень преимуществ 
и недостатков системы бюджетирования, на основании которых сделаны 
выводы о направлениях усовершенствования системы бюджетирования. 

Обоснована необходимость интегрировать систему стратегических 
показателей эффективности в систему бюджетов предприятия, что позволит 
сберечь все характерные для них методические преимущества, оставляя 
стоимостные показатели как консолидированные стратегические, но без 
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финансовых  искажений, которые возникают при доминировании ориентации 
на краткосрочные результаты. Как ключевой стратегический показатель 
предложено использовать модель расчета денежной добавленной стоимости 
Е. Оттосона и Ф. Вейсенриедера. Данная модель усовершенствована путем 
учета эффективности стратегических инвестиций, что позволило создать 
систему объективных индикаторов, которые оценивают влияние 
управленческих решений на изменение стоимости предприятия. 

Усовершенствованы методические базисы стоимостно-ориентированного 
бюджетирования путем разработки матрицы принятия бюджетных решений в 
зависимости от эталонной динамики стоимостных показателей на каждой из 
стадий жизненного цикла предприятия. С целью обоснованного определения 
стадии жизненного цикла разработана методика расчета интегрального 
показателя. Анализ динамики значения интегрального показателя позволяет 
определить соответствующую стадию.  

На базе 17 предприятий выборки апробирована предложенная методика, 
сформированы выводы и предложения об усовершенствовании системы 
бюджетирования на них, внедрены соответствующие организационно-
информационные мероприятия, а также представлены результаты оценки 
эффективности изменений на примере ЗАО «Житомирские ласощи», 
ОАО «Житомирмолоко», ОАО «Емильчинский хлебозавод». 

Ключевые слова: бюджетирование, стоимостно-ориентированное 
управление, система стратегических показателей, стоимостно-ориентированное 
бюджетирование, жизненный цикл предприятия, эффективность управления. 

 
SUMMARY 

 
Milinchuk O. V. Value-based Budgeting as Approach of Management on 

Food Industry Enterprises. – Manuscript. 
Dissertation for the Degree of Candidate of Science in Economics, with 

specialty of 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (food industry). – 
National University of Food Technologies. – Kyiv, 2011. 

The contents of budgeting system and value-based management were 
coordinated, as well as formation of value-based budgeting as modern approach of 
management was attempted in the dissertation. The issues of classification and the 
estimation of value-based indexes were determined, the advantages and 
disadvantages of those are analyzed. Swedish model of Cash Value Added 
determination by E. Ottoson and F. Weissenrieder is further developed, which has 
allowed to generate the system of indexes. Control over the change in the indexes 
allows estimation of influence of managerial decisions on the trend enterprise value.  

The decision-making matrix, which is used to initiate benchmark value criteria 
during the stages of enterprise life cycle has been developed as the results of 
investigation. A new methodology for estimation of an integral index for the 
enterprise stage of life cycle has been introduced. 

Key words: budgeting, value-based management, balanced scorecard, value-
based budgeting system, enterprise life cycle, efficiency of management.



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 13.04.2011 р. 
Формат 60х90 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. 

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9. Тираж 100 прим. 
Замовлення № 1297 

 
Редакційно-видавничий відділ ЖДТУ 

10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців 

Серія ЖТ №08 від 26.03.2004 р.



  
 

 


