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У статті надано змістовну характерис-
тику індикативного контролювання розви-
тку інноваційно-активного підприємства 
на засадах бюджетування. Наведено пріо-
ритетні цілі розвитку інноваційно-активних 
підприємств. Обґрунтовано їхній вплив на 
контролювання, відповідність структурним 
елементам бюджетування. Надано харак-
теристику сфери індикативного контр-
олювання. Наведено концептуальну модель 
формування індикаторів контролювання 
розвитку інноваційно-активних підприємств 
за напрямами бюджетування. Висвітлено 
її завдання, складові, принципи дії, особли-
вості, етапи впровадження.
ключові слова: контролювання, розвиток, 
інноваційно-активні підприємства, індика-
тори, модель, бюджетування, етапи, запро-
вадження. 

В статье дана содержательная характе-
ристика индикативного контроля разви-
тия инновационно-активного предприятия 
на основе бюджетирования. Приведены 
приоритетные цели развития инноваци-
онно-активных предприятий. Обосновано 
их влияние на контроль, соответствие 
структурным элементам бюджетирова-
ния. Охарактеризованы сферы индикатив-

ного контроля. Приведена концептуальная 
модель формирования индикаторов для 
контроля развития инновационно-актив-
ных предприятий по направлениям бюдже-
тирования. Раскрыты ее задачи, составля-
ющие, принципы действия, особенности, 
этапы внедрения.
ключевые слова: контроль, развитие, 
инновационно-активные предприятия, 
индикаторы, модель, бюджетирование, 
этапы, внедрение.

The article provides a substantive description 
of the indicative control of the development of 
an innovation-active enterprise on the budget-
ing basis. The priority objectives for the devel-
opment of innovative enterprises are given. 
Their influence on control, compliance with the 
structural elements of budgeting is substanti-
ated. The spheres of indicative control are 
characterized. A conceptual model of form-
ing indicators for controlling the development 
of innovatively active enterprises in the areas 
of budgeting is presented. Revealed its tasks, 
components, principles of action, features, 
stages of implementation.
Key words: control, development, innova-
tion-active enterprises, indicators, model, bud-
geting, stages, implementation.

Постановка проблеми. Інтенсивний розви-
ток інноваційно-активних підприємств забезпечує 
основу економічного росту країни. Проте, 
в умовах нестабільності зовнішнього середовища, 
викликаної економічними і законодавчими пере-
твореннями, зростанням витрат, підприємства все 
більше відчувають потребу у використанні сучас-
них технологій контролю, які б дали їм можливість 
підвищити ефективність управління власним 
розвитком. Сьогодні підприємства знаходяться 
перед гострою проблемою створення ефектив-
них систем у сфері управління підприємством. 
Контролювання стає інформаційною підтримкою 
прийняття управлінських рішень на підприємстві 
щодо формування, використання та розвитку усіх 
видів ресурсів.

Інноваційність діяльності підприємства як 
явище докорінно розширює цілі, сфери, ресурсну 
базу, структуру його витрат та цільову аудиторію. 
В цих умовах підприємства концентруються на 
контролюванні власних доходів та витрат, проте 
невизначеність горизонтів інноваційного розвитку 
не дозволяє ефективно використовувати класичні 
прийоми та методики контролювання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження контролювання інноваційного роз-
витку та інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств присвячені праці багатьох дослідників, 
серед яких М. Коринько [1], М. Кізло [2], О. Кузьмін, 
С. Князь [3], А. Балан, Н. Селіванова, С. Філиппова 
[4-5]. Різнобічне висвітлення набули й управлінські 
технології, застосовні для контролювання, зокрема 
бюджетування висвітлено у роботах О. Мельник 
[6], Є. Рясних, Є. Рудніченко [7], О. Череп, О. Стре-
мидло [8].

Але контролювання розвитку інноваційно-
активного підприємства, побудоване на заса-
дах індикативного та бюджетного підходів, що 
враховує тенденції зростання вагомості якості 
життя персоналу і ролі інтелектуального капіталу, 
досі не набуло розповсюдження, оскільки 
відсутнє його теоретико-методичне підґрунтя 
та інструментальне забезпечення. Це обумовило 
доцільність авторських розвідок в цьому напрямку. 

Постановка завдання. Метою даної статті 
є обґрунтування індикативного контролювання 
розвитку інноваційно-активного підприємства на 
засадах бюджетування та його концептуальної 
моделі на категорійно-понятійному рівні, 
визначенні завдань, принципів дії, особливостей, 
етапів впровадження.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Під індикативним контролюванням розвитку 
інноваційно-активного підприємства пропонуємо 

індикатори контролЮваннЯ роЗвитку  
інноваційно-активниХ ПідПриЄмств  
За наПрЯмками БЮдЖетуваннЯ: концеПтуальна модель
INDICATORS OF CONTROL OF INNOVATIVE-ACTIVE ENTERPRISES 
DEVELOPMENT IN BUDGETARY DIRECTIONS: CONCEPTUAL MODEL
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розуміти процес контролю визначеного набору 
показників, який охоплює ключові, пріоритетні 
аспекти діяльності або напрямки розвитку 
інноваційно-активних підприємств, значення яких 
розуміється як сигнал відповідних дій для системи 
управління підприємством в аспекті контролю-
вання його розвитку. 

Формування індикаторів контролювання роз-
витку потребує визначення пріоритетних цілей 
розвитку інноваційно-активних підприємств, 
які вони найчастіше висувають. Цілі угруповано 
за ознаками: ринкова, виробнича, економічна, 
організаційна, соціальна, екологічна, інноваційна, 
які визначають їх спрямованість. 

Остаточний вигляд система цілей розвитку 
інноваційно-активного підприємства набуває, коли 
структура бюджетів вибудовується з урахуванням 
особливостей підприємства: місії, розмірів, стану, 
визначення поточної або проектної спрямованості 
цілей, особливостей регіону та галузі (рис. 1). 

Кожна ціль супроводжуються наявністю 
(відсутністю) обчислюваних показників, змінами 
витрат, доходів, сценаріїв, документального 
забезпечення в ході її. Зміни цілей розвитку як 
і зміни в структурних елементах бюджетування 
спостерігаються в розрізі: часу – як попередні, 

фактичні, планові; виміру – як натуральні, грошові, 
відносні; уточнення – як інтегральні, диференційні; 
сфери – як діяльність, результат, використання 
результатів, ефект, нормативно-законодавче 
забезпечення.

Існує тісний зв’язок цілей розвитку інноваційно-
активного підприємства зі структурними еле-
ментами бюджетів як базису індикативного кон-
тролювання розвитку, оскільки обираючи ціль 
розвитку, воно визначає сферу, де відбуватиметься 
діяльність. Ціль і сфера визначають: а) струк-
туру бюджетів розвитку; б) використання 
функціонального підходу до бюджетування. 

Взаємодія елементів індикативного контролю-
вання розвитку інноваційно-активних підприємств 
на засадах бюджетування утворює сферу 
індикативного контролювання (рис. 2).

Визначення цілей розвитку інноваційно-
активних підприємств є початком та ініціюючим 
елементом формування сфери індикативного 
контролювання розвитку, тому воно визначає 
та конкретизує напрям розвитку для індикативного 
контролювання. 

Сфера індикативного контролювання – це 
сукупність технології формування інформаційного 
базису індикативного контролювання розвитку, 

рис. 1. відповідність цілей розвитку інноваційно-активного підприємства 
структурним елементам бюджетування 
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показниками бюджетування та сигнальними зна-
ченнями показників. 

Концептуальна модель формування 
індикаторів контролювання розвитку інноваційно-
активних підприємств за напрямами бюджету-
вання набуває наступного вигляду (рис. 3). В ній фор-
мування індикаторів контролювання відбувається 
за рахунок послідовності наступних дій:

перша дія – визначення цілей або цілі розвитку 
(ринкова, економічна, виробнича, організаційна, 
соціальна, екологічна, інноваційна);

друга дія – створення базису індикативного 
контролювання за напрямами бюджетування: 
витрат, доходів, сценаріїв, документального забез-

печення та інтелектуального капіталу. Напрями 
класифіковані за ознаками: час (попередні, 
фактичні, планові); вимір (натуральні, грошові, 
відносні); уточнення (інтегральні, диференційні); 
сфера (діяльність, результат, використання 
результатів, ефект, нормативно-законодавче 
забезпечення);

третя дія – надання показникам індикативних 
функцій за рахунок визначення: нормативних зна-
чень (якісні, кількісні); характеристик відхилень 
(негативні, позитивні, відсутні); сигналу. 

Формування індикаторів для контролювання 
розвитку у інноваційно-активного підприємства 
має здійснюватися за принципами:

рис. 2. сфера індикативного контролювання розвитку  
інноваційно-активного підприємства 
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– економічності – організація нововведення 
з мінімальними витратами, тобто забезпечення 
раціонального співвідношення між результа-
тами економічного оцінювання та витратами 
підприємства на його здійснення; 

– системності та комплексності – розгляд 
всього комплексу об’єктів розвитку підприємства 
як системи взаємопов’язаних: цілей підприємства, 
сфер діяльності, показників, індикаторів 
та напрямів бюджетування; 

– координації, яка виявляється в тому, що 
неможливо контролювати інноваційний розви-
ток одного підрозділу без взаємозв’язку з іншими 
і всілякі зміни однієї структурної одиниці повинні 
відобразитись в інших;

– гнучкості, що надає планам розвитку 
можливість змінюватись при виникненні неперед-
бачених обставин;

– пристосування до умов господарчого сере-
довища, яке полягає в урахуванні кон’юнктурі 
ринку та впливу контрагентів. 

Запропонована модель має ряд особливостей: 
– по-перше, визначення цілей розвитку 

розкриває модель як здатну сформувати 
індикатори контролювання всіх сфер розвитку 
інноваційно-активного підприємства;

– по-друге, можливість визначення однієї 
з цілей розвитку розкриває модель як здатну 
сформувати індикатори контролювання певної 
цілі розвитку інноваційно-активного підприємства;

– по-третє, формування індикаторів кон-
тролювання розвитку інноваційно-активних 
підприємств відбувається за функціональним 
призначенням для бюджетів: витрат, доходів, 
сценаріїв, документального забезпечення 
та інтелектуального капіталу, що забезпечує дію 
індикаторів контролювання як диференційного, 
так і інтегрального характеру;

– по-четверте, формування індикаторів 
контролювання відбувається за рахунок надання 
показникам індикативних функцій. Тому показники, 
обрані як індикатори, потребують визначення нор-
мативного значення;

– по-п’яте, використання моделі дозволяє 
згенерувати велику кількість індикаторів контро-
лювання, що забезпечує широке та деталізоване 
контролювання розвитку. Тому підхід до вибору 
індикаторів має враховувати обмеження у: а) часі для 
визначення індикаторів контролювання та обробки 
їх сигналів; б) кваліфікованому персоналі.

Для забезпечення результативності форму-
вання індикаторів система управління інноваційно-
активного підприємства має вирішити такі 
завдання, що випливають із цілей його розвитку:

– визначення цілей інноваційно-інвестиційної 
діяльності; 

– формулювання головних фінансових 
і нефінансових цілей;

– виявлення показників контролю досягнення 
встановлених цілей;

– узгодження цілей і завдань виробничих 
підрозділів зі стратегією підприємства; 

– здійснення цільової орієнтації на 
координацію всіх подій на підприємстві щодо 
досягнення встановлених цілей розвитку;

– підвищення гнучкості та пристосованості 
підприємства до впливу зовнішніх і внутрішніх 
чинників розвитку;

– визначення центрів фінансової 
відповідальності та побудова фінансової струк-
тури підприємства;

– визначення складу бюджетних форм, 
сукупності планових показників і методів їх розра-
хунку для кожної форми бюджету;

– побудова системи обліку в розрізі прийнятої 
на підприємстві сукупності бюджетних форм;

– розробка: системи документообігу 
і технології інформаційної бази; бюджетної моделі 
консолідації бюджетів; методології формування 
та виконання бюджетів; методів контролю і аналізу 
виконання бюджетів; системи показників для 
аналізу і оцінки результатів діяльності центрів 
відповідальності підприємства; регламентів 
розгляду і коректування бюджетів, процедури 
ухвалення рішень по регулюванню виникаючих 
відхилень, виявлених за наслідками аналізу фак-
тичного виконання бюджетів; системи мотивації 
персоналу щодо виконання бюджетів;

– оперативний контроль за відхиленням бюд-
жетних показників;

– виявлення додаткових резервів підвищення 
ефективності виробництва і зменшення виробни-
чих витрат;

– виявлення «вузьких місць» при формуванні 
грошових потоків та розробка процедур щодо їх 
усунення;

– встановлення оптимальних пропорцій 
та пріоритетів у розподілі фінансових ресурсів 
машинобудівного підприємства;

– підготовка досяжного плану розвитку 
інноваційно-активного підприємства.

Для формування індикаторів контролювання 
розвитку інноваційно-активного підприємства 
на засадах бюджетування пропонуємо наступні 
етапи впровадження (рис. 4). 

Це – типова послідовність етапів запро-
вадження етапи запровадження форму-
вання індикаторів контролювання розвитку 
інноваційно-активного підприємства за напря-
мами бюджетування. 

Скорочена характеристика змістовності 
етапів полягає у такому:

перший етап: керівництво промислового 
підприємства після ознайомлення з методич-
ним підходом щодо покращення контролювання 
розвитку інноваційно-активного підприємства за 
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напрямами бюджетування приймає рішення про 
його використання, безпосереднє запускаючи про-
цес впровадження;

другий етап: окреслюються питання та дії 
адміністративно-управлінського характеру, виз-
начаються особи, відповідальні за впровадження 
(працівники підприємства, фрілансери або пред-
ставники сторонньої організації, яка залучається 
для виконання нових функцій. Розробляється 
і узгоджується календарний план-графік впровад-
ження формування індикаторів;

третій етап: згідно розробленого календар-
ного план-графіку існуючі організаційні та трудові 
ресурси підприємства діагностуються задля: 

а) визначення можливості підприємства щодо 
наявності та професійності персоналу, який буде 

виконувати функціональні обов’язки форму-
вання індикаторів контролювання розвитку. За 
умов його некомпетентності або кількісної нестачі 
підприємству потрібно залучати персонал; 

б) організація розробки посадових інструкцій, 
де відображаються функціональні обов’язки 
і професійні вимоги до осіб, відповідальних за 
формування індикаторів контролювання розвитку 
підприємства; 

в) організація навчання персоналу; 
г) розробка системи мотивації, що є невід’ємною 

частиною впровадження, оскільки даний підхід 
повністю залежить від людського фактору;

четвертий етап: безпосереднє впровад-
ження та запуск формування індикаторів контро-
лювання розвитку за напрямками бюджетування. 

рис. 4. етапи запровадження індикативного контролювання розвитку  
інноваційно-активних підприємств за напрямами бюджетування

Джерело: власна розробка

1. Прийняття рішення о впровадженні індикативного контролювання розвитку 
інноваційно-активних підприємств на засадах бюджетування

2. Призначення відповідальних осіб за впровадження та розробка календарного 
плану впровадження 

3. Діагностика 
існуючих

організаційних 
та трудових 

ресурсів 
підприємства з 

метою:

3.1 Забезпечення персоналу інноваційно-активних 
підприємств індикаторами для контролювання розвитку 

3.2 Організації розробки посадових інструкції із 
індикативного контролювання розвитку на засадах 
бюджетування

3.3 Організації навчання персоналу індикативному 
контролюванню на засадах бюджетування

3.4 Розробки мотиваційних заходів для персоналу, який 
здійснюватиме функції індикативного контролювання 

4. Впровадження індикативного контролювання розвитку підприємств на засадах 
бюджетування та корегування виявлених недоліків

5. Забезпечення 
умов 

ефективного 
функціонування
впровадженого 
індикативного 

контролю-
вання розвитку 

5.1 Контроль за виконанням функцій індикативного 
контролювання розвитку інноваційно-активних 
підприємств на засадах бюджетування

5.4 Достатнє забезпечення персоналу управлінськими 
методичними, аналітичними, інформаційними 
інструментами

5.2 Достатня мотивація персоналу

Етапи запровадження індикативного контролювання розвитку інноваційно-активних 
підприємств на засадах бюджетування

5.3 Достатність інтелектуального капіталу
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Виявляються проблемні моменти, недоліки мето-
дик або окремих інструментів. Коригуються етапи 
навчання, посадові інструкцій та системи мотивації 
персоналу до особливостей певного інноваційно-
активного підприємства;

п’ятий етап: охоплює заходи, спрямовані на 
створення умов і управлінських інструментів, які 
забезпечать подальше ефективне функціонування 
індикативного контролювання розвитку. 

Відтак, індикатори контролювання розвитку 
інноваційно-активного підприємства за напря-
мами бюджетування розробляються поетапно, 
дозволяючи згенерувати таку їх множину, що 
здатна повністю покрити сферу розвитку за 
функціональним напрямом та за напрямом охо-
плення. Запропоновані індикатори сфер діяльності 
інноваційно-активного підприємства, як інструмент 
контролювання його розвитку розробляються 
у відповідності до принципу симбіозу показника 
та його сигнального значення, яким в свою чергу 
може виступити будь-яке обране його відхилення 
від нормативного значення: позитивне, негативне, 
відсутність відхилення.

висновки з проведеного дослідження. 
Проведені дослідження доводять доцільність 
і необхідність системного формування ефектив-
ного контролювання в межах окремого госпо-
дарюючого суб’єкта, що зумовлює необхідність 
виділення основних його видів за основними 
класифікаційними ознаками: сфера застосування, 
рівень організації, обов’язковість до реалізації, 
об’єкт, суб’єкт та цільові настанови моніторингу, 
рівень завдань управління, методичні засади 
реалізації, стадії реалізації, орієнтація на кори-
стувача. Формування індикаторів контролювання 
здійснюється в залежності від цілей та завдань 
розвитку інноваційно-активного підприємства, 
проте має відбуватися за єдиною концептуальної 
моделлю. Зазначене потребує розробки: мето-
дичного підходу та рекомендацій щодо вибору 
індикаторів контролювання розвитку інноваційно-
активного підприємства; методичних рекомендацій 
та аналітичного інструментарію визначення норма-
тивного значення індикаторів контролювання роз-
витку інноваційно-активного підприємства. Саме 
це й має стати напрямами подальших досліджень.
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INDICATORS OF CONTROL OF INNOVATIVE-ACTIVE ENTERPRISES DEVELOPMENT  
IN BUDGETARY DIRECTIONS: CONCEPTUAL MODEL

The article provides a substantive description of the indicative control of the development of an innovation-
active enterprise on the budgeting basis. 

The priority objectives for the development of innovative enterprises are given. Their influence on control, 
compliance with the structural elements of budgeting is substantiated. The spheres of indicative control are 
characterized. 

It is proved that there is a close connection between the goals of the development of an innovation-active 
enterprise and the structural elements of budgets as a basis for indicator control of development, because 
when choosing the goal of development, it determines the area where the activities will take place. Purpose 
and scope determine: a) structure of development budgets; b) use of a functional approach to budgeting.

A conceptual model of forming indicators for controlling the development of innovatively active enterprises 
in the areas of budgeting is presented. Revealed its tasks, components, principles of action, features, stages 
of implementation. The proposed model has a number of features: firstly, the definition of development goals 
reveals the model as capable of forming indicators of control of all spheres of innovation-active enterprise 
development; secondly, the possibility of identifying one of the development goals reveals the model as capa-
ble of forming indicators for controlling a certain goal of the development of an innovation-active enterprise; 
thirdly, the formation of indicators for controlling the development of innovation-intensive enterprises takes 
place according to the functional purpose of the budgets: costs, incomes, scenarios, documentary and intel-
lectual capital, which ensures the action of indicators of control both of the differential and of the integral 
nature; Fourthly, the formation of control indicators takes place by providing indicators of indicative functions. 
Therefore, the indicators selected as indicators need to be determined by normative value; Fifth, the use of the 
model allows generating a large number of control indicators, which provides a broad and detailed control of 
development. Therefore, the approach to the choice of indicators should take into account the limitations in: a) 
time to determine the indicators for monitoring and processing their signals; b) qualified personnel.


