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ВИДИ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

На основі узагальнення центрів відповідальності підприємства запропонована їх 
уточнена класифікація, що дозволяє обґрунтовано встановити права, обов’язки та відпо-
відальність керівників центрів відповідальності та здійснити ефективний контроль за 
виконанням фінансових планів у системі бюджетування. 
 

В умовах зовнішнього середовища, що швидко змінюється, ефек-
тивність роботи підприємств у багатьох випадках залежить від вико-
ристання сучасних управлінських технологій та побудови ефективних 
систем управління. Найбільш прогресивною системою внутрішньо- 
фірмового управління вважається бюджетування, що передбачає роз-
роблення, реалізацію й аналіз виконання бюджетів в організації і до-
помагає забезпечити економію ресурсів, удосконалити управління 
грошовими потоками, зміцнити фінансову дисципліну, підвищити рі-
вень інвестиційної привабливості й конкурентоспроможності підпри-
ємства.  

Бюджет – це документ, у якому окреслені кількісні характеристи-
ки плану діяльності підприємства. Бюджети розробляють як у грошо-
вих, так і в натуральних показниках. Зазвичай бюджетним періодом є 
календарний рік, у межах якого виділяють більш короткі періоді: мі-
сяць, квартал, декаду, тиждень. 

Бюджетування – це сукупність взаємопов’язаних процесів плану-
вання, контролю, аналізу діяльності як підприємства в цілому, так і 
окремих його підрозділів. 

Теоретико-методологічні аспекти бюджетування висвітлено у 
працях таких відомих учених-економістів, як Д.П.Бірюліна [1], 
С.Голова [2], О.Є.Кузьміна, О.Г.Мельника [4, 5], В.В.Смачило [7] та ін.  

У публікаціях щодо бюджетування серед учених-економістів іс-
нують розбіжності щодо класифікації центрів відповідальності підпри-
ємства для організації бюджетування, недостатньо висвітлено особли-
вості виділення центрів відповідальності та побудови фінансової стру-
ктури підприємства. Все це ускладнює впровадження бюджетування 
на підприємствах і потребує подальшого дослідження. 
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Мета дослідження полягає в удосконаленні організації бюджету-
вання на підприємстві по центрах відповідальності на основі узагаль-
нення та уточнення видів центрів відповідальності.  

У рамках системи бюджетування інформація акумулюється й 
аналізується не за підприємством у цілому, а за центрами відповідаль-
ності. Концепція управління фінансовою діяльністю на основі центрів 
відповідальності була запропонована американським ученим 
Дж.А.Хіггінсом. Сьогодні більшість учених-економістів вважають, що 
центр відповідальності – це структурний підрозділ підприємства, який 
повністю контролює ті або інші аспекти фінансової діяльності, а її ке-
рівник самостійно приймає управлінські рішення та несе повну відпо-
відальність за виконання планових показників, що були доведені до 
нього [1, 3, 7-10]. 

Побудова системи центрів відповідальності на підприємстві за-
лежить від рівня повноважень керівників його підрозділів у рамках 
існуючої на підприємстві організаційній структури. Однак у класифі-
кації центрів відповідальності підприємства  за обсягом повноважень і 
обов’язків в економічній літературі є розбіжності. 

К.В.Шиборщ [10], Н.В.Шандова [9], Д.В.Костроміна [3], В.Савчук 
[6], Д.П.Бирюлін [1] виділяють центри доходів, прибутку, інвестицій 
та дають ім однакове визначення. Розбіжності виникають при тракту-
ванні центрів витрат. Так, автори [1, 3, 9] вважають, що центр витрат – 
це структурний підрозділ або група підрозділів підприємства, керівни-
ки яких відповідають лише за витрати. До таких центрів вони відно-
сять виробничі цехи та ділянки.  

Д.В.Костроміна також виділяє окремо центр управління та конт-
ролю, який визначає як сферу діяльності, яке несе відповідальність за 
конкретні види робіт та їх результати. За такими центрами відповіда-
льності важко витрати зіставити з результатами [3, с.29]. Таким чином, 
згідно з наведеним визначенням, до центрів управління та контролю 
можна віднести адміністративно-управлінські, науково-дослідні, до-
слідно-конструкторські підрозділи, підрозділи, зайняті рекламою про-
дукції  тощо. 

В.Савчук виділяє центри витрат, до яких відносить основні та до-
поміжні виробничі цеха підприємства, та центри дискреційних витрат, 
до яких відносить дослідницькі підрозділи підприємства [6, с.28].  

К.В.Шиборщ виокремлює центри управлінських і нормативних 
витрат [10, с.48]. На його думку, центр управлінських витрат – це під-
розділ підприємства, керівник якого в рамках наданого бюджету від-
повідальний за забезпечення найкращого рівня послуг. До них він від-
носить адміністративні служби підприємства, для яких важко вимірю-
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вати як витрати, так і результати. Центр нормативних витрат – це під-
розділ, в якому керівник відповідальний за досягнення нормативного 
(планового) рівня витрат по випуску продукції, робіт, послуг. До них 
він, як і В.Савчук, Н.В.Шандова, Д.В.Костроміна, відносить виробничі 
підрозділи підприємства.  

Таким чином, Н.В.Шандова, Д.В.Костроміна, В.Савчук не виок-
ремлюють центри нормативних та управлінських витрат, К.В.Шиборщ 
не виділяє центри дискреційних витрат, також існують розбіжності в 
складі підрозділів підприємства, віднесених до тих або інших центрів 
витрат.   

На нашу думку, всі центри витрат підприємства доцільно класи-
фікувати на центри нормативних, управлінських і дискреційних ви-
трат.  

Виробничі підрозділи підприємства (основні та допоміжні цеха) 
створюють систему нормативних центрів витрат. На підприємстві, 
крім виробничих, є ще адміністративно-управлінські підрозділи, які, 
на нашу думку, доцільно віднести до управлінських центрів відповіда-
льності.  

Науково-дослідні, дослідно-конструкторські підрозділи і підроз-
діли, зайняті рекламою продукції,  необхідно віднести до центрів дис-
креційних витрат, оскільки, за визначенням С.Голова [2, с.8], дискре-
ційні витрати – це витрати, розмір яких визначається керівництвом 
підприємства і не має прямого зв’язку зі змінами поточної діяльності. 
До таких витрат відносяться витрати на дослідження та розробки, рек-
ламу, підвищення кваліфікації персоналу тощо. Характерної особливі-
стю таких витрат є те, що в критичний момент часу їх величина може 
бути знижена без зміни обсягу діяльності підприємства. Уточнена кла-
сифікація центрів відповідальності підприємства за обсягом повнова-
жень і обов’язків наведена в таблиці. 

Таким чином, у запропонованій класифікації центрів відповідаль-
ності уточнено склад центрів витрат підприємства на основі виділення 
та обґрунтування центрів нормативних, управлінських та дискрецій-
них витрат що дозволяє більш обґрунтовано встановити права, 
обов’язки та відповідальність керівників центрів відповідальності та 
здійснити ефективний контроль за виконанням встановленим їм пла-
нових завдань в системі бюджетування.  

Перспективами подальших досліджень є обґрунтування методів 
бюджетного планування для відповідних центрів відповідальності на 
підприємстві та розробка рекомендацій формування системи стимулю-
вання досягнення встановлених центрам відповідальності планових 
завдань. 
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Види центрів відповідальності підприємства  
за обсягом повноважень і обов’язків їх керівників 

 

Види центрів  
відповідальності 

Визначення  
центру відповідальності 

Структурні підрозділи  
підприємства 

1. Центр доходу Підрозділ підприємства, керівник 
якого відповідальний за дохід від 
реалізації продукції 

Служба збуту 

2. Центр прибутку Підрозділ підприємства, керівник 
якого відповідальний за фінансові 
результати своєї діяльності 

Госпрозрахункові підроз-
діли підприємства, окремі 
виробництва 

3. Центр інвестицій Підрозділ підприємства, керівник 
якого відповідальний за капітальні 
вкладення 

Залежать від виробничої 
та інвестиційної політики 
підприємства 

4. Центр витрат   
4.1. Центр норматив-
них витрат 

Підрозділ підприємства, в якому кері-
вник відповідальний за досягнення 
нормативного (планового) рівня ви-
трат по випуску продукції, робіт, 
послуг 

Основні та допоміжні 
виробничі підрозділи та 
цехи підприємства 

4.2. Центр управлін-
ських витрат 

Підрозділ підприємства, керівник 
якого в рамках наданого бюджету 
відповідальний за забезпечення най-
кращого рівня послуг управлінського 
характеру 

Адміністративно-
управлінські підрозділи і 
служби підприємства 

4.3. Центр дискре-
ційних витрат 

Підрозділ підприємства, в якому кері-
вник відповідальний за конкретні 
види робіт, витрати на які визнача-
ються керівництвом підприємства і не 
мають прямого зв’язку зі змінами 
його поточної діяльності 

Науково-дослідні, дослід-
но-конструкторські під-
розділи і підрозділи, за-
йняті рекламою продукції 
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АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ МАКСИМІЗАЦІЇ 
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Розглядаються питання  формування обсягів виробничої програми, виходячи з 
еластичності попиту і врахування залежності обсяг – витрати – прибуток. 
 

У науковій і методичній літературі найбільш значущим фактором 
фінансової стійкості підприємства, тісно пов’язаним з його виробни-
чою програмою, та оцінки очікуваного рівня прибутковості і  можли-
вого ризику неодержання прибутку є склад і структура реалізованої 
продукції (послуг) і витрати підприємства. Питання взаємозв’язку 
об’єм продукції (послуг) – витрати – прибуток освітлюються і в аналі-
тичних розробках щодо визначення беззбитковості 1-3. Особливо 
важливе вивчення цих питань в ринкових умовах, коли задля збере-
ження фінансової рівноваги підприємство вимушене підвищувати рі-
вень цін, що одночасно пов’язано з можливим зниженням попиту, або 
ж за наявності попиту збільшувати обсяги виробництва і реалізації, на 
що також впливають вищеозначені фактори. Тому, на нашу думку, 
моделюючи взаємозв’язок обсягів реалізації, прибутку і витрат про-
блему максимізації прибутку, слід розглядати з урахуванням еластич-
ності попиту (використовуючи обмеження, що застосовуються при 
проведенні  аналізу беззбитковості).  

Одержанню певного рівня прибутку має передувати вивчення по-
питу, для оцінки якого в розрахунках використано коефіцієнт еластич-
ності попиту (Е) за ціною, який показує зміну обсягу продажів (О, %) 
при зміні ціни (Ц) на 1%: 

зміна обсягу  продажу  у  відсoтках
зміна ціни у відсотках

/
/

О ОЕ
Ц Ц


 


 .           (1) 

Максимальна виручка від продажу забезпечується ціною, за якої  
відсоткова зміна обсягу продажу дорівнює відсотковій зміні ціни (із 
зворотним знаком), тобто за умови Е=1: 

О Ц
О Ц
 

  .                                           (2) 
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