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Abstract. The development of the budge�ng process of a port company plays a vital role for 

op�miza�on its profit and market value. Tools and processes for crea�on of budgets and dissemina�on 

of management informa�on; the organiza�on and structure of budgets, performance indicators of 

the implementa�on of budgets are the main elements of the architecture of the budgets of port 

companies.

Budgets need to be worked up for the enterprise as a whole and all responsibility centers. Opera�onal, 

financial and investment budgets are the cons�tu�ng parts of the planned budgets of the budgetary 

centers. The efficiency of forma�on of costs in the opera�onal budge�ng is provided by linking 

three major components. Requirements to the management system by costs are defined. The 

presence of an appropriate modern organiza�onal and informa�on-analy�cal support, realiza�on 

of permanent controls within the control system devia�ons are condi�ons for effec�ve func�oning 

of a port company are defined.

Keywords: port opera�ons enterprises, budge�ng, budget, the cost of produc�on.

Вступ. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств портової діяльності в умовах 

посилення несприятливого впливу зовнішнього середовища є неможливим без наявності ефективної 

системи фінансово-економічного управління, важливим елементом якої є бюджетування. Сучасна 

ситуація на ринках портових робіт та послуг ускладнюється тим, що численними учасниками процесу 

формування фінансових результатів є виробники портових послуг, різноманітні споживачі портової 

продукції, підприємства різних видів транспорту, сервісної діяльності тощо. Крім того, держава 

так само бере участь у процесі портового виробництва, іноді негативно впливаючи на результати 

функціонування підприємств портової діяльності. В умовах нестабільної економічної ситуації кожне 

портове підприємство повинно ретельно контролювати доходи та витрати, рух грошових коштів, 

розрахунковий баланс тощо. Одним із напрямів адаптації управління підприємств портової діяльності 

України до сучасних змін є вдосконалення системи бюджетування за допомогою інструментів вартісно-

орієнтованого управління. Процес бюджетування допомагає оптимізувати ресурсні потоки, забезпечити 

економію різних чинників виробництва, удосконалити управління грошовими ресурсами, зміцнити 

фінансову дисципліну, підвищити рівень інвестиційної привабливості й конкурентоспроможності 

підприємства. Отже складання бюджету є складовою загального процесу планування на підприємствах 

портової діяльності. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та практичних засад бюджетного процесу здійснили 

вітчизняні та іноземні науковці Е. Аткінсон, Ю. Брігхем, Р. Речлін, Д. Хан, Х. Хунгенберг, Д. Сігел,  

Дж. Шим, 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, В.П. Савчук, О.О. Терещенко, А.В. Шегда та інші, в 

дослідженнях яких розкриті різні аспекти бюджетного процесу як елементу системи фінансового 

управління, визначено проблеми впровадження бюджетування на підприємствах, розглянуто 

методики аналізу виконання бюджетів, охарактеризовано порядок формування бюджетів за центрами 

відповідальності тощо.
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Етапи та чинники, що визначають результати бюджетного процесу підприємств морського 

транспорту, розглянуто в працях Б.В. Буркинського, М.І. Котлубая, О.М. Котлубая, М.Т. Примачова, 

В.І. Чекаловця, Costas Th. Grammenos1, М. Стопфорда2 та інших. 

Надання самостійності українським портовим підприємствам при прийнятті широкого кола 

управлінських рішень потребує розробки принципово нового підходу до бюджетування і відповідної 

методології його реалізації. Необхідність негайного розв’язання зазначеного завдання обумовлено 

вимогами практики, на що вказують фахівці, науковці та державні посадовці.

Метою статті є дослідження проблем формування основних складових бюджету портових 

підприємств в умовах реформування сфери портової діяльності України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни умов господарювання портових підприємств 

в ситуації загострення конкурентної боротьби та підвищення вимог клієнтури обумовлюють посилення 

уваги до вирішення проблеми розвитку процесу бюджетування сучасних підприємств портової 

діяльності задля оптимізації його прибутку та ринкової вартості. Для вирішення цього завдання необхідно 

скоординувати діяльність різних структурних підрозділів та відповідальних осіб в сфері виявлення 

реальних потреб у ресурсах і оптимізації фінансових потоків з врахуванням особливостей сучасної 

портової діяльності, ступеню та характеру державного регулювання, стратегічних цілей діяльності 

та обмежень (передусім, часових) їх досягнення, масштабів діяльності, техніко-технологічного рівня 

виробництва, номенклатури вантажів, що обробляються, специфіки виконання інших робіт та надання 

послуг тощо3. 

За даними ДП «Адміністрація морських портів України» за 2014 обсяг вантажопереробки в 

морських портах України склав 144, 9 млн. тонн. Державними портовими операторами, що входять до 

структури управління Мінінфраструктури було перероблено 48,6 млн. тонн (34% загального обсягу). 

Іншими портовими операторами (здебільшого приватної форми власності) через всі причали було 

перероблено 94,2 млн. тонн (66% загального обсягу). В тому числі, портовими операторами (здебільшого 

приватної форми власності) через причали АМПУ 49,1 млн. тонн (34% загального обсягу). Переробка 

експортних вантажів склала 103,7 млн. тонн (приріст на 8,5% до показників 2013), імпортних – 15,9 

млн. тонн (падіння на 10,3% до показників 2013). Перевалка транзитних вантажів склала 20,3 млн. 

тонн (падіння на 9% до показників 2013), каботажних – 3,5 млн. тонн (приріст на 60,7% до показників 

минулого року). При цьому порівняно з минулим роком зростання вантажопереробки показали порти: 

Бердянський (147,8%), Ізмаїльський (112%), Іллічівський (107%), Миколаївський (102,5%), Одеський 

(106,1%), «Октябрьск» (125,3%), «Усть-Дунайськ» (157,4%) та «Южний» (109,2%). За 2014 р. доходи 

підприємств морської галузі, більшу частину яких складають доходи портових підприємств, зросли 

на 37 %, прибуток зріс майже у 2 рази4. На перший погляд ситуація є позитивною. Однак, основними 

чинниками такої ситуації були девальвація гривні (значна частина доходів портових підприємств 

формується на підставі доларового еквівалента) та переорієнтації вантажопотоків на континентальні 

порти України. В таких умовах необхідно продовжувати шукати шляхи оптимізації діяльності портових 

підприємств.

Реалізація стратегії розвитку сучасних підприємств портової діяльності передбачає реалізацію 

системи заходів, направлених на збільшення інтенсивності перевантажувальних робіт, підвищення 

ефективності використання перевантажувальної техніки, покращення внутрішньої логістики, 

збільшення доходів та прибутку підприємства і забезпечення відповідного зростання відрахувань 

до бюджетів та цільових фондів, зайняття лідируючої позиції з рентабельності серед українських 

портових підприємств, створення нових робочих місць за рахунок введення нових перевантажувальних 

потужностей, покращення умов праці та підвищення рівня заробітної плати працівників порту тощо5. 

Кожний із зазначених заходів повинен мати відповідний бюджет6.

1 Grammenos, Costas Th. (2002). Handbook of Marine Economics and Business. London, Hong Kong: LLP.
2 Stopford, M. (1988). Мaritime Economics. London: Harper Collins Academic.
3 Кібік, О. (2005). Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах. Одеса: ОНМУ.
4 ДП «Адміністрація морських портів України». Обсяг переробки вантажів у морських портах України. Офіційний 
сайт ДП «Адміністрація морських портів України». <http://www.uspa.gov.ua/ua/>(2015, липень, 18).
5 Широков, М. (2014). Розвиток системи стратегічного управління витратами в сфері портової діяльності. 
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць, Вип. 44, 51-59. 
6 Кібік, О., Широков, М., Постоленко, Ю. (2015). Фінансові механізми стимулювання розвитку підприємств 
портової діяльності України. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 
менеджмент, 22-25.
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Відповідно до зазначених чинників бюджет кожного підприємства портової діяльності 

відрізняється структурою і обсягами елементів дохідної та витратної частин, термінами реалізації 

окремих етапів бюджетного процесу, методами контролю результатів виконання бюджету тощо. 

Основними принципами бюджетування для підприємств портової діяльності вважаємо принципи 

безперервності бюджетного процесу, формування єдиної бази даних бюджетування, управлінського і 

бухгалтерського обліку, застосування балансового методу, багатоступінчастого аналізу витрат і маржі, 

бюджетування по напрямах витрат і по основних видах портової діяльності7. 

Архітектура бюджетів підприємства портової діяльності повинна поєднувати інструменти та 

процеси створення бюджетів і розповсюдження інформації для підвищення ефективності процесу 

прийняття рішень; організацію і структуру бюджетів, показники ефективності реалізації бюджетів 

підприємства.

Існує думка, що бюджетування вимагає побудови такої організаційно-фінансової структури 

підприємства, яка забезпечує формування бюджетних параметрів і контроль бюджетного процесу8. 

Це завдання в умовах функціонування підприємств впортової дільності передбачає створення 

структури як сукупності сфер відповідальності, що є об’єктами бюджетування і поділені між 

структурними підрозділами банку.

Бюджети необхідно розробляти для підприємства в цілому та всіх центрів відповідальності. 

Звичайно діяльність підприємства портової діяльності або його структурного підрозділу асоціюється 

з його керівником. Бюджет такого підрозділу залежать від організації й ефективності діяльності, що 

знаходиться в сфері компетенції керівника підрозділу. 

На підприємстві портової діяльності рекомендується виділяти9:

– основні центри, безпосередньо пов’язані з переробкою вантажів (перевантажувальні комплекси, 

термінали, окремі причали й інші);

– додаткові центри, що обслуговують основні й інші центри (електрогосподарство, 

теплогосподарство, ремонтно-будівельне управляння, майстерні тощо);

– управлінські центри, що займаються комерційною, фінансовою, адміністративною діяльністю 

(обчислювальні центри, бухгалтерія тощо).

Центри відповідальності створюють ієрархію відповідно до організаційної структури управління 

підприємством портової діяльності. Центри, що підпорядковується одному керівнику, як складова 

частина входить у місця керівника більш високого рівня10. 

Процес складання планового бюджету підприємства портової діяльності в цілому повинен 

поєднувати кілька етапів: визначення керівництвом основних напрямів діяльності підприємства; 

підготовка бюджетними центрами своїх бюджетів; проведення керівництвом аналізу і перевірки 

пропозицій за бюджетами, за необхідності коригування бюджетними центрами своїх бюджетів 

відповідно до рекомендацій керівництва; затвердження бюджетів; формування загального бюджету 

підприємства.

Найважливішим етапом у процесі складання бюджету портового підприємства є підготовка 

бюджетними центрами планових бюджетів, до яких входять операційний бюджет, фінансовий бюджет 

та інвестиційний бюджет. Складовою операційного бюджету портового підприємства є бюджет доходів 

і витрат. Операційні бюджети, які складають різні бюджетні центри, відрізняються один від одного. 

До складу операційних бюджетів управлінських центрів та більшості додаткових центрів включається 

тільки кошторис витрат.

Зміни організаційних форм існування портового бізнесу та умов взаємодії з державою обумовлює 

необхідність врахування в бюджеті різних підприємств портової діяльності відповідних елементів 

витрат та доходів. Суттєві дискусії в цей час викликають питання визначення концесійних платежів11, 

орендної плати, плати за надання адміністративних послуг тощо. 

7 Постоленко, Ю. (2014). Фінансові важелі стимулювання розвитку економічних суб’єктів сфери морського 
бізнесу. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: збірник наук. праць, Вип. 44, 60-70.
8 Овдій, Ю. (2005). Організаційне забезпечення процесу бюджетування в банку. Вісник НБУ, Вип. 11, 57−59.
9 Кибик, О., Кравченко, А., Примачев, Н. (2008). Структура и параметры развития рынка транспортных услуг. 
Одеса: Издат-Информ.
10 Кравченко, А., Кибик, О. (2007). Аналитическое обеспечение развития предприятия портовой деятельности. 
Судоходство, вып. 11 (135), 48-49.
11 Хаймінова, Ю. (2014). Визначення обсягів грошових потоків концесійних проектів в морських портах України. 
Економіко-правовий розвиток сучасної України: Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених. Листопад 14-15. Одеса: Фенікс.
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Основним видом діяльності більшості українських портових підприємств є навантажувально-

розвантажувальні роботи. На їх долю припадає більшість загальних витрат зазначених підприємств 

портової діяльності. Тому саме ця сфера повинна детально аналізуватися з точки зору формування 

бюджету, зокрема в сфері визначення витрат та доходів.

Витрати виникають внаслідок споживання ресурсів у процесі діяльності портових підприємств.  

Під ресурсами розуміються використані матеріали, платні послуги з боку інших суб’єктів 

господарювання, праця людей різних спеціальностей і кваліфікації, машинний час різних видів 

перевантажувального устаткування, площі будинків, складів, гідротехнічних споруд, нематеріальні 

активи та інше. Поняття ресурсів тісно пов’язане з класифікацією витрат за економічними елементами, 

яка широко відома в практиці економічного планування при складанні кошторисів витрат. Кожен ресурс 

підприємства портової діяльності має свою ціну. Крім того, окремі види ресурсів оподатковуються, що 

фактично збільшує їхню ціну. Особливістю процесу формування витрат підприємств морської сфери в 

цей час є і те, що у середньому 30-40% загальних витрат складає обсяг державних закупівель а межах 

допорогових значень.

Ефективність процесу формування витрат забезпечується шляхом пов’язання трьох основних 

компонентів: планування – відображення в бухгалтерському обліку – відображення у звітності. У разі, 

якщо дані компоненти не взаємопов’язані, ефективність процесу формування витрат дорівнює нулю. 

Наприклад, в ДП «МТП «Южний» дана проблема була вирішена шляхом впровадження програмного 

продукту IBMCognos, функціонал якого дозволяє пов’язати названі 3 компоненти в єдину систему.

Внаслідок використання неадекватних систем калькулювання витрат у межах формування 

бюджету з’являються проблеми залучення й утримання клієнтури, матеріально-технічного постачання, 

кадрового менеджменту, інвестиційної діяльності тощо. В сучасних умовах підприємства портової 

діяльності повинні організувати такий облік витрачених ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових 

та інших), який дозволив би оперативно відображати поточний стан підприємства та здійснювати 

стратегічне планування з метою підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. 

Ієрархія системи стратегічного управління витратами портового підприємства повинна мати 

такий вигляд: 

1. Стратегічний план витрат підприємства відображає загальні витрати на найближчу перспективу 

(5 років) з деталізацією за основними стратегічними напрямками функціонування та розвитку портового 

підприємства.

2. Фінансовий план відображає конкретні планові фінансові потоки, щодо враховують процес 

управління витратами на плановий рік.

3. Виробничі плани відображають процес формування та покриття витрат з деталізацією за 

напрямками діяльності, підрозділами підприємства з визначенням виконавців, характеру робіт тощо.

Всі названі документи повинні бути між собою тісно взаємопов’язані. Реалізація системи не 

можлива без чіткої реалізації кожного з її компонентів. 

Задля забезпечення ефективності бюджетного процесу система управління витратами портового 

підприємства повинна відповідати певним вимогам:

1. Система повинна розроблятися з врахуванням особливостей господарської діяльності портових 

підприємства. 

2. Система повинна базуватися на автоматизованому механізмі планування, обліку і контролю 

витрат.

3. Система повинна бути гнучкою завдяки наявності інструментів швидкого коригування та 

налаштування для оперативної адаптації до зовнішніх, перш за все, законодавчих умов.

4. Система повинна бути багатофункціональною, тобто слід передбачити можливість виконання 

всіх функції, пов’язаних з обліком, аналізом і контролем витрат на всіх етапах здійснення господарської 

діяльності.

5. Система управління витратами повинна базуватися на автономній інформаційній платформі, 

відповідному програмному та технологічному забезпеченні.

У рамках кожного бюджетного центру варто формувати список основних провідників витрат: 

обсяги та схеми навантажувально-розвантажувальних робіт, місце і тривалість зберігання вантажів 

на відкритих і закритих складах, розташування перевантажувального устаткування, продуктивність і 

технічні характеристики цього устаткування тощо. Далі слід визначається вплив обраних провідників 

витрат на конкретний вид витрат відповідно до номенклатури витрат підрозділу підприємства портової 

діяльності. З усієї сукупності витрат варто вибрати ті, які мають найбільшу структурну складову в 
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загальній собівартості. Необхідно визначити найбільш ефективні шляхи впливу на провідники витрат 

з метою зниження відповідного виду витрат задля оптимізації суми витратної частини бюджету 

відповідного центру.

Ефективне функціонування системи бюджетування портового підприємства можливо лише 

за наявності відповідного організаційного і сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення з 

використанням автоматизованих систем та за умови здійснення постійного контролю в межах системи 

управління відхиленнями. 

Висновки
Таким чином, більшість підприємств портової діяльності України – це складні багатоаспектні 

господарюючі суб’єкти, які в сучасних умовах виконують роботи та надають послуги різним клієнтам. 

Серед основних клієнтів портових підприємств є вантажо- та судновласники, підприємства інших видів 

транспорту, сервісні підприємства тощо. Тому в процесі формування та реалізації бюджету портового 

підприємства необхідно ретельно враховувати тенденції розвитку елементів зовнішнього середовища 

функціонування підприємства, рівень та особливості розвитку бюджетної системи макрорівня. 

Одночасно слід приймати до уваги стратегію розвитку, особливості існуючої організаційної структури 

та перспективи її удосконалення, структуру та рівень розвитку бюджетної системи підприємства, 

характеристики корпоративної структури, якість елементів ресурсного потенціалу, зокрема людського 

та інформаційного.

Бюджет підприємства портової діяльності повинен відображати та одночасно допомагати 

приймати оптимальні рішення щодо забезпечення його ефективного функціонування та розвитку. Процес 

бюджетування дозволяє визначити оптимальні обсяг та вартість економічних ресурсів, що дозволить 

досягти поставлених цілей в напрямку забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства 

портової діяльності, що створить передумови для залучення інвестицій для реалізації стратегічних 

проектів в сфері портової діяльності, що буде сприяти посиленню потенціалу цієї стратегічно важливої 

для держави сфери господарської діяльності.
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