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2) найвищі державні інститути мають виходити з того, що ні одна держава, 
яка намагається зберегти єдність, не може дозволити існування подібних 
місцевих диспропорцій. Такий стан, як показують дослідження, посилює 
відцентрові тенденції руху регіонів, поглиблює соціально-економічну 
диференціацію, посилює концентрацію економічного простору та розширює 
ареал репресивності, дезінтегрує економічний простір унітарної держави, 
сприяє наростанню соціальної напруги в суспільстві [6, с. 82-108];  

3) інституціональні основи децентралізації в бюджетному процесі 
створюють умови та забезпечують більш ефективну дію механізмів сталого 
регіонально-просторового розвитку як процесу, який спрямований на 
вирівнювання темпів соціально-економічного розвитку за рахунок 
максимального ефективного використання грошових ресурсів місцевих 
бюджетів.  

Література 
1. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її 

регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М.Лібанової, акад. 
НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с. 

2. Тищенко В.Ф. Оцінка нерівномірності розвитку регіонів України за 
рівнем потенціалу публічно-приватного партнерства / В.Ф.Тищенко, 
О.І. Омельченко // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту : Сер. Економ. Науки. – 
Вип. 10. Част. 4, 2015. – С. 121–127. 

3. Knorzer T. The Budget System of the Federal Republic of Germany 
[Електронний ресурc] / T. Knorzer. – Berlin, Bundesministeriumder Finanzen, 
2008. – 89 p. – Режим доступу : http://www.bundestinanzministerium.de//das-
system-der-oeffentlichen-haushalte-and-eng.pdf. 

4. Якість економічного зростання: пер. з англ. / В. Томас, М. Дайламі, 
А. Дарешвар та ін. / Пер. з англ., наук. ред. пер. О. Кілієвича. – К. : Основи, 
2002. – 350 с. 

5. Krugman P. (1991) Increasing Returus & Economic Geography 
[Електронний ресурc]  / P. Krugman // Journal of Political Economy. –  № 99 (3). – 
1991. – pp. 483–499. – Режим доступу 
https://www.princeton.edu/~pkrugman/geography.pdf. 

6. Семенов В.Ф. Міжрегіональні диспропорції та регіональне зростання : 
Монографія / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, В.О. Олійник // За ред.. 
В.Ф. Семенова. – Одеса: Атлант, 2011. – 150 с. 

 

РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ 
СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Прокоф`єва Г. С. 
старший викладач кафедри економіки 

і моделювання ринкових відносин 
Шишкіна О. М. 

студентка 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

м. Одеса, Україна 
 

У сучасних умовах ринкової економіки, незалежності підприємств, їх 
відповідальності за результати діяльності виникає потреба у визначенні 
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Метою дослідження є аналіз стану економіки КНР та потенціалу відносин 
між Україною та КНР. Протягом століть Китай був однією з найрозвиненіших 
цивілізацій світу. І сьогодні офіційна національна ідеологія Китаю зазначає 
наступне: Китай як носій давньої культури і володар ефективної економіки 
довів свою перевагу над іншими країнами, а значить, Китай повинен стати 
світовим лідером і найпотужнішою країною [1, с. 10]. Нині площа Китаю 
складає 9 596 960 кв. км., населення – 1,385 млрд із 7,518 млрд населення землі. 
За останні майже 40 років економіка Китаю зазнала змін і переорієнтувалася від 
замкненої до більш ринково орієнтованої. На 2015 рік ВВП Китаю склав 
11,06 трлн дол. США, темп зростання ВВП на той самий рік склав 6,9%, а 
інфляція на 2016 рік склала лише 2 %, національний дохід на душу населення 
постійно зростає, починаючи з 2000 року [2].  Згідно рейтингу країнового 
ризику, Китай має рейтинг B2 – це середній ризик. Серед сильних сторін країни 
експерти відзначають: великий золотовалютний резерв, масштабний місцевий 
ринок, розвинену індустріальну базу, наявність передумов для зростання, 
малий державний борг, покращення у макроекономічній політиці, підвищення 
ринкової орієнтації країни. До слабких сторін відносять: старіюче населення, 
складне бізнес-середовище, відсутність його прозорості, великий 
корпоративний борг, високий показник нерівності розподілу доходів і низька 
частка приватного споживання у ВВП, проблеми у конкурентоспроможності, 
геополітична напруженість із деякими сусідніми країнами [3]. Згідно рейтингу 
Doing business на 2017 рік Китай займає в аспекті легкості ведення бізнесу лише 
78 місце, а у підпункті стосовно легкості створення підприємства взагалі лише 
– 127 місце (28 робочих днів необхідно для реєстрації підприємства), в 
отриманні дозволу на будівництво – 177 [4]. КНР є надзвичайно активним 
експортером. На 2015 рік загальний обсяг  експорту склав 2,37 трлн дол. США. 

Китайська Народна Республіка визнала незалежність України 27 грудня 
1991 року. І вже 4 січня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини. 
Із 1992 року по 2004 відносини між Україно та Китаєм розвивалися. В 1994-
1995 роках Л. Кучма та Ц. Цземін обмінялися державними візитами, в 
результаті було проголошено відносини стратегічного партнерства між 
Україною та Китаєм. В 2005-2010 роках, за президентства В. Ющенка, 
зовнішня політика України переорієнтувалася на США та Європу, крім того 
налагодженню українсько-китайських відносин не сприяли внутрішні 
суперечки в Україні. Також в 2005 році Україна дозволила візит генеральному 
секретарю канцелярії «президента Тайваню», внаслідок цього Китай скасував 
засідання комісії з торгово-економічного співробітництва з Україною [1, с.13]. 
В.Ющенко за роки свого президентства жодного разу не відвідав Китай. 
Український міністр закордонних справ також не відвідував Китай з 2004 року 
по 2010, а міністр закордонних справ Китаю не відвідував Україну з 2001 по 
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тенденцій розвитку фінансового стану та перспективи фінансових можливостей 
підприємств. Рішенням таких питань займається фінансове планування та 
бюджетування. 

Необхідність застосування фінансового планування на підприємстві 
обумовлена тим, що воно дозволяє вибрати найбільш ефективні шляхи його 
розвитку, втілює намічені стратегічні цілі в конкретні фінансові показники, дає 
можливість оцінити ефективність діяльності підприємства, допомагає 
розраховувати і стежити за використанням фінансових ресурсів, а також може 
бути інструментом їх залучення. В економічній науці немає 
загальноприйнятого розуміння сутності категорії бюджетування. І. А. Бланк 
визначає його як «оперативний фінансовий план, що розробляється зазвичай в 
рамках до одного року, який відображає витрати і надходження коштів за 
окремими напрямами господарської діяльності, окремих видів операцій, 
окремими інвестиційними проектами» [1]. 

На думку В. Е . Хруцкого: «бюджетування - це технологія фінансового 
планування, обліку і контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на 
всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані і отримані 
фінансові показники» [3]. Е. С. Стоянова, зосереджуючи увагу на плануванні, 
вважає його основою бюджетування, а головною його метою визначає 
максимізацію грошового потоку, при цьому підкреслюючи, що: «процес 
бюджетування є складовою частиною фінансового планування, тобто процесу 
визначення майбутніх дій щодо формування та використання фінансових 
ресурсів» [4]. 

На підприємстві бюджетування може бути здійснено за двома схемами. 
Перша схема передбачає, що робота з складання бюджетів починається 
«зверху», а потім деталізовані показники доводяться до всіх підрозділів 
підприємства та включаються до складу їхніх бюджетів. За другою схемою 
робота над складанням бюджетів починається «знизу» з наступним їх 
зведенням на рівні підприємства. Також може бути використано змішаний 
варіант бюджетування, який включає елементи двох попередніх схем [2]. 

При формування бюджету часто фінансові служби підприємств акцентують 
увагу лише на його побудові, а аналіз результатів його виконання залишається 
в тіні, так як в більшості випадків збігається в часі з процесом підготовки 
бюджету на черговий плановий період. Фінансові служби обмежують термін 
виконання робіт, через що керівництво підприємства розставляє пріоритети не 
на користь аналітичної роботи. Таким чином, після того, як бюджет прийнятий 
і почав здійснюватись, реальні показники діяльності компанії необхідно 
порівнювати з їх запланованими значеннями. Слід зазначити, що на практиці 
неефективною вважається така система бюджетування, при якій відхилення 
фактичних результатів від запланованих регулярно перевищує 20-30%, тоді як 
нормою є відхилення, що не перевищує 5%.  

Усе вищевказане свідчить про необхідності впровадження системи 
«управління за відхиленнями», при якій увага керівництва буде 
концентруватися на істотних відхиленнях по статтях бюджету компанії. Слід 
розробити та затвердити три рівні діапазону відхилень - мінімальні відхилення 
(2-4%), відхилення в межах норми (5-7%), істотні відхилення (понад 8%), а 
також систему лімітів і індикаторів, здатних своєчасно акцентувати увагу на 
можливих ризикових областях.  
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засідання комісії з торгово-економічного співробітництва з Україною [1, с.13]. 
В.Ющенко за роки свого президентства жодного разу не відвідав Китай. 
Український міністр закордонних справ також не відвідував Китай з 2004 року 
по 2010, а міністр закордонних справ Китаю не відвідував Україну з 2001 по 
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Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 

 

Для досягнення точності бюджетування доцільно перейти до більш 
вузького інтервалу - планування на річній основі з розбивкою не тільки по 
кварталах, а й по місяцях із змінним аналізом відхилень.  

Враховуючи сьогоднішній економічний стан країни, можна зробити 
висновок, що більшість підприємств, переглянувши регламентований процес 
бюджетування з вищевказаних позицій, зроблять крок назустріч організації 
системи поступово орієнтованого бюджетного планування, концентруючи 
увагу на системі безперервного постатейного бюджету і його взаємозв'язку з 
досягненням стратегічних цілей. 

Таким чином, бюджетування відіграє велику роль у фінансовому 
управлінні сучасними підприємствами, незважаючи на наявність недоліків в 
його постановці на українських підприємствах, які в основному пов'язані з 
відсутністю необхідної інституційної бази для розвитку бюджетування. 
Організація бюджетування на підприємстві є актуальним і доцільним заходом, 
ефективність якого істотно сприяє створенню передумов для всебічного 
розвитку підприємства за допомогою оптимізації інструментарію фінансового 
управління. 
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При дослідженні ефективності інноваційного розвитку та при 
обґрунтуванні можливих напрямків формування інноваційної  стратегії 
підприємства необхідним є дослідження показників результативності стадії 
впровадження інновацій та діяльності підприємства. 

Загальноприйняті для оцінювання показники не дають реальної картини та 
динаміки інноваційної діяльності підприємства, не враховують особливостей 
обраних стратегій та інноваційні стратегічні напрями їх реалізації. На даний час 
відсутня система комплексного оцінювання інноваційної діяльності 
підприємства, яка дозволяла б оцінити внутрішнє і зовнішнє середовище, 
враховувати взаємозв’язки показників між собою, стратегією розвитку 
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Метою дослідження є аналіз стану економіки КНР та потенціалу відносин 
між Україною та КНР. Протягом століть Китай був однією з найрозвиненіших 
цивілізацій світу. І сьогодні офіційна національна ідеологія Китаю зазначає 
наступне: Китай як носій давньої культури і володар ефективної економіки 
довів свою перевагу над іншими країнами, а значить, Китай повинен стати 
світовим лідером і найпотужнішою країною [1, с. 10]. Нині площа Китаю 
складає 9 596 960 кв. км., населення – 1,385 млрд із 7,518 млрд населення землі. 
За останні майже 40 років економіка Китаю зазнала змін і переорієнтувалася від 
замкненої до більш ринково орієнтованої. На 2015 рік ВВП Китаю склав 
11,06 трлн дол. США, темп зростання ВВП на той самий рік склав 6,9%, а 
інфляція на 2016 рік склала лише 2 %, національний дохід на душу населення 
постійно зростає, починаючи з 2000 року [2].  Згідно рейтингу країнового 
ризику, Китай має рейтинг B2 – це середній ризик. Серед сильних сторін країни 
експерти відзначають: великий золотовалютний резерв, масштабний місцевий 
ринок, розвинену індустріальну базу, наявність передумов для зростання, 
малий державний борг, покращення у макроекономічній політиці, підвищення 
ринкової орієнтації країни. До слабких сторін відносять: старіюче населення, 
складне бізнес-середовище, відсутність його прозорості, великий 
корпоративний борг, високий показник нерівності розподілу доходів і низька 
частка приватного споживання у ВВП, проблеми у конкурентоспроможності, 
геополітична напруженість із деякими сусідніми країнами [3]. Згідно рейтингу 
Doing business на 2017 рік Китай займає в аспекті легкості ведення бізнесу лише 
78 місце, а у підпункті стосовно легкості створення підприємства взагалі лише 
– 127 місце (28 робочих днів необхідно для реєстрації підприємства), в 
отриманні дозволу на будівництво – 177 [4]. КНР є надзвичайно активним 
експортером. На 2015 рік загальний обсяг  експорту склав 2,37 трлн дол. США. 

Китайська Народна Республіка визнала незалежність України 27 грудня 
1991 року. І вже 4 січня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини. 
Із 1992 року по 2004 відносини між Україно та Китаєм розвивалися. В 1994-
1995 роках Л. Кучма та Ц. Цземін обмінялися державними візитами, в 
результаті було проголошено відносини стратегічного партнерства між 
Україною та Китаєм. В 2005-2010 роках, за президентства В. Ющенка, 
зовнішня політика України переорієнтувалася на США та Європу, крім того 
налагодженню українсько-китайських відносин не сприяли внутрішні 
суперечки в Україні. Також в 2005 році Україна дозволила візит генеральному 
секретарю канцелярії «президента Тайваню», внаслідок цього Китай скасував 
засідання комісії з торгово-економічного співробітництва з Україною [1, с.13]. 
В.Ющенко за роки свого президентства жодного разу не відвідав Китай. 
Український міністр закордонних справ також не відвідував Китай з 2004 року 
по 2010, а міністр закордонних справ Китаю не відвідував Україну з 2001 по 
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