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РЕФЕРАТ

Молчанов Б. В. Організація системи бюджетування на підприємстві 
(на прикладі ПАТ «Укртатнафта»). Рукопис.

Випускна робота на здобуття кваліфікації фахівця у галузі фінансів за
напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит». Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Робота містить 87 сторінок, 16 таблиць, 15 рисунків, список літератури:
40 найменувань, 3 додатки.
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Об’єкт дослідження – приватне акціонерне товариство 
«Укртатнафта».

Метою випускної роботи є узагальнення теоретичних положень 
процесу бюджетування у системі фінансового планування та розробка 
практичних рекомендацій щодо удосконалення бюджетування на 
нафтопереробних підприємствах.

В випускній роботі розглядається комплекс питань щодо сутності 
поняття бюджетування, необхідності його впровадження та використання в 
системі фінансового планування підприємства, визначено принципи та 
методи бюджетування, а також формування бюджетної структури 
підприємства. Розглянуто специфіку процесу бюджетування на ПАТ 
«Укртатнафта», проаналізовано дохідну і видаткову частини бюджету та 
проведено аналіз фінансового стану. Запропоновано світовий досвід 
удосконалення процесу бюджетування на підприємстві та обгрунотвано 
контролінг як засіб діагностики фінансового стану підприємства.

Одержані результати можуть бути впроваджені у практичну 
діяльність нафтопереробних підприємств України та ПАТ «Укртатнафта», 
зокрема.


