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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

FINANCIAL PLANNING IN ENTERPRISES 

 

Анотація. Розкрито економічну сутність фінансового планування та прогнозування 

операційної діяльності підприємства. Досліджено необхідність фінансового планування. 

Дано описання основних видів та особливостей розробки і реалізації фінансових планів, 

як впорядкованої системи дій. Викладено основні принципи, підходи та методи 

планування операційної діяльності підприємства, як елемента системи забезпечення його 

соціально-економічної стійкості протягом довгострокового періоду діяльності.  
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Abstract. Considered the economic essence of financial planning and forecasting the 

company's operating activities. Investigated the need for financial planning. Are the description 

of the main types and characteristics of the development and implementation of financial plans 

as an ordered system of action. Set out the basic principles, approaches and methods of planning 

the company's operating activities, as part of the system to ensure its socio-economic 

sustainability over a long period of activity. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання кожне підприємство 

керується принципами самоокупності та самофінансування. Обґрунтованість 

управлінських рішень щодо формування фінансових планів та підвищення ефективності 

використання фінансових ресурсів стає все більш актуальною проблемою. Саме тому, 

фінансове управління, планування та прогнозування операційної діяльності підприємства 

втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує 

фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції з 

одночасним створенням необхідних передумов забезпечення соціального розвитку. 

Аналіз останніх публікацій. Питання фінансового планування на підприємстві 

вивчали чимало вітчизняних і зарубіжних дослідників. Серед них, зокрема, варто 

відзначити: Р. Акофф, М. Білик, Р. Брейлі, А. М. Ковальова, М. Г. Лапуста, Г. О. Партіна 

та інших. Відзначаючи вагомий внесок науковців у цій сфері, слід зауважити, що окремі 

аспекти фінансового планування діяльності підприємств потребують подальшого 

дослідження. 

Метою дослідження є розкриття сутності та призначення фінансового планування 

на підприємствах, визначення і обґрунтування етапів процесу реалізації фінансового 

планування на підприємстві. 

Основні результати дослідження. Аналізуючи сутність фінансового планування, 

необхідно, перш за все, звернутися до трактовки визначення фінансового планування 

провідними авторами, які займалися дослідженням даного поняття. Отож вони зводяться 

до наступних. 

Фінансове планування являє собою процес розробки фінансових планів і планових 

показників по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами й збільшенню 

ефективності його діяльності на певному відрізку часу.  



Фінансове планування – це діяльність із складання планів щодо формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб’єктів господарювання, 

їх об’єднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць та країни в 

цілому. 

Фінансове планування – це планування фінансових ресурсів і напрямків їх 

використання з метою забезпечення господарської та фінансової діяльності підприємства.  

Фінансовий план – це план формування, розподілу і використання фінансових 

ресурсів, з метою об’єктивної оцінки поточних і майбутніх фінансових потреб 

підприємства. 

Фінансовий план – це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для 

обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та 

стратегічною фінансовою діяльністю.  

Якщо аналізувати мету фінансового планування, на думку тих самих авторів, то в 

даному випадку їх думки дещо схожі, проте все залежить від рівня на якому розглядають 

дане поняття автори. 

Як приклад, можна взяти висловлювання Шваба з цього приводу: «Основна мета 

складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів і витрат у плановому 

періоді». Він в даному контексті розглядав дві можливі ситуації, які могли утворитися на 

підприємстві – це перевищення доходів над витратами за якого сума, на яку доходи 

перевищували витрати, ставала частиною резервного фонду, або ж навпаки – це 

перевищення витрат над доходами, в такому випадку обов’язково визначається сума 

дефіциту фінансових ресурсів, який покривається за допомогою внутрішніх і зовнішніх 

джерел фінансування.  

На думку ж Ковальчук С. В., Форкун І. В. дане питання висвітлюється наступним 

чином: «Метою фінансового планування є забезпечення оптимального розподілу та 

використання валового внутрішнього продукту та на цій підставі досягнення підвищення 

ефективності суспільного виробництва». Але це досить широке твердження і воно 

характерне в більшій мірі для держави загалом, а не для окремих підприємств зокрема. 

Пасічник В. Г., Акіліна О. В. вбачають мету фінансового планування у двох 

головних на їх думку аспектах – це збалансування активів та пасивів і інвестиційна 

діяльність підприємства, що видно з наступної цитати: «Метою фінансового планування є 

забезпечення виробництва джерелами фінансування, а також вкладання коштів у 

прибуткові проекти».  

Таким чином, планування направлене, з одного боку, на недопущення хибних дій в 

сфері фінансів, а з другого боку – на зменшення невикористаних внутрішніх резервів. 

Тому його результативність напряму залежить від компетентності особи, яка займалася 

складанням даного плану, від ретельності досліджень і поетапності проходження всіх 

стадій фінансового планування, а також від цілей, якими керувалися виконавці перш ніж 

проводити фінансове планування. Фінансове планування втілює поставлені перед ним цілі 

у формі конкретних фінансових показників, аналіз яких дає змогу зробити висновки про 

ефективність або неефективність фінансового планування на підприємстві.  

Ринкова економіка перевела фінансове планування на дещо інший рівень, воно стало 

внутрішньофірмовим, тобто перестало носити елементи директивності. Саме з цієї 

переорієнтації випливає значення фінансового планування у теперішній фазі розвитку 

економіки, яке відображається в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність 

проекту компанії за умов наявності конкуренції на ринку, а також виступає у формі 

інструменту для залучення фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів, так само воно 

дає змогу визначити наскільки є перспективний той чи інший проект, або напрям 

діяльності. 

Особливість, яка притаманна всім фінансовим планам – є те що всі вони складаються 

лише у грошовій формі. В фінансовому плані підприємства конкретно зазначаються: 

1. Мета діяльності підприємства в плановому періоді, кількісно визначена системою 



встановлених показників. 

2. Методи та строки ув’язки цілей та засобів їх реалізації. 

3. Етапи і термін виконання робіт. 

4. Особи, уповноважені виконувати план за термінами та видами робіт. 

5. Засоби, методи та процедури контролю виконання плану. 

Призначення фінансового планування зводиться до визначення сукупної потреби 

компанії в певній кількості фінансових ресурсів для забезпечення розширення 

виробництва та виконання фінансово-кредитних зобов’язань перед банками, державою та 

іншими контрагентами, вирішення соціальних питань та матеріального заохочення 

робітників підприємства. Окрім цього, фінансове планування допомагає запобігти 

понаднормативних та понадпланових витрат товарно-матеріальних цінностей і 

фінансових ресурсів. 

Висновки. Розвиток фінансового планування є одним з базисних 

внутрішньоорганізаційних контекстів в управлінській системі господарюючого суб’єкта. 

Багатогранність та неоднозначність наукових підходів щодо розуміння економічної 

сутності, завдань, принципів та методів фінансового планування засвідчує те, що дана 

економічна категорія потребує постійного переосмислення і доповнення.  

Значення фінансового планування та прогнозування операційної діяльності полягає в 

тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов 

конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. 

Отже, можна сказати, що фінансове управління, планування та прогнозування операційної 

діяльності підприємства сприяє виявленню внутрішніх резервів. 
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