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РЕФЕРАТ
 

Даниленко Артема Євгеновича  

Бюджетування в системі оперативного фінансового планування  

на підприємстві 
 

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Харківський державний 

університет харчування та торгівлі МОН України, 2020.  

Загальний обсяг дипломної роботи 77 стор., складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків; містить 15 рисунків, 21 таблицю, 62 літературних джерела. 

Ключові слова: бюджетування, витрати операційної діяльності, собівартість, 

калькулювання, аналіз відхилень, планування, контроль. 

Актуальність теми дипломної роботи. В сучасних умовах функціонування 

підприємств, які характеризуються ростом інфляції, нестабільністю економіки та 

високою конкуренцією, суб’єкти господарювання повинні шукати більш ефективні 

методи управління фінансово-господарською діяльністю. Одним з таких методів є 

бюджетування. Система бюджетування базується на розробці і здійсненні 

контролю виконання планів підприємства. Чим вищий рівень невизначеності, що є 

наслідком нестабільності в суспільстві, тим більшого значення набуває планування 

взагалі і зокрема бюджетування. 

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних 

положень організації процесу бюджетування, моделювання та побудова бюджетів 

витрат, а також контроль за їх виконанням на підприємстві ресторанного 

господарства. 

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішено такі завдання: 

1) Розглянуто сутність та теоретичні аспекти бюджетування в системі 

фінансового планування підприємства;  

2) Визначено організаційні аспекти впровадження бюджетування на 

підприємстві ресторанного господарства;  

3) Розкрито сутність основних бюджетів витрат підприємства ресторанного 

господарства; 

4) Проведено калькулювання собівартості продукції підприємства 

ресторанного господарства; 

5) Розроблено бюджети витрат операційної діяльності підприємства 

ресторанного господарства; 

6) Проведено контролюючи заходи з виконання бюджетів витрат операційної 

діяльності; 

7) Надано пропозиції з бюджетного планування для підприємства 

ресторанного господарства. 

Об’єктом дипломної роботи є  процес бюджетування витрат в системі 

фінансового планування підприємства ресторанного господарства. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методологічних і 

практичних аспектів бюджетування витрат підприємства.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу бюджетування 

витрат операційної діяльності та шляхів підвищення ефективності бюджетного 

контролю на підприємстві ресторанного господарства. 

Публікації, апробація. Основні результати дослідження обговорено та 

позитивно оцінено на Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених 8 квітня 2020 (ХДУХТ, м. Харків).  


