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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
На даний час фінансове планування як важлива складова механізму 

фінансової системи та одна із функцій управління підприємством набуває 
актуальності за сучасних умов, коли суттєвим для діяльності є вплив 
глобалізації, поступової інформатизації суспільства та його інноваційного 
розвитку. Фінансове планування на підприємстві відіграє особливу роль в 
забезпеченні фінансової стабільності, оскільки воно пов’язане з ресурсним 
чинником – формуванням, розміщенням і використанням фінансових ресурсів 
та отримання прибутку на вкладений у господарську діяльність капітал. Саме 
в процесі фінансового планування економічно обґрунтовується потреба 
підприємства у капіталі, створюються передумови фінансової стабільності 
підприємства. Підприємствам потрібно вміло управляти активами і 
джерелами їх формування. Цьому має сприяти ефективна організація 
фінансового планування. 

Досвід багатьох компаній промислових країн показує, що за сучасного 
ринку, з його жорсткою конкуренцією, планування фінансової діяльності є 
найважливішою умовою їх виживання, економічного зростання та 
процвітання. Саме воно дає змогу ефективніше організувати свою виробничо-
господарську та фінансово-економічну діяльність, виявити проблеми, що 
існують на підприємстві, і намітити необхідні заходи для їх подолання у 
майбутньому [1, с. 156]. 

Метою роботи є дослідження теоретичних і практичних основ 
фінансового планування на підприємстві та розробка пропозицій по 
удосконаленню даного процесу. 

На сьогодні фінансове планування є одним із альтернативних фінансових 
інструментів, яке використовується підприємствами для налагодження 
фінансової діяльності та підвищення власної рентабельності та 
платоспроможності як одних із найбільш важливих показників міцного 
фінансового стану суб’єкта господарювання. 

У практиці більшості українських підприємств процеси фінансового 
планування і бюджетування є неефективними з декількох причин, у число 
яких входять концептуальні помилки, неузгодженість із процесом 
стратегічного планування, технологічні обмеження інструменту, обраного для 
реалізації фінансового планування. Зростаючий ступінь невизначеності 
інформації та нестабільності зовнішнього середовища призводять до того, що 
реалізація фінансових планів відбувається за непередбачуваних умов.  

Врaховуючи свiтовий досвiд тa ситуaцiю у сферi фiнaнсової дiяльностi 
вiтчизняних пiдприємств, необхiдно здiйснити низку якiсних змiн у хaрaктерi 
фiнaнсового плaнувaння суб’єктiв господaрювaння Укрaїни. Зокремa, 
необхідно оргaнiзувaти систему здiйснення стрaтегiчного тa поточного 
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планування нa великих i середнiх пiдприємствaх, особливо у сферi виконaння 
фiнaнсового плaну. Це дaсть можливiсть нaцiлити упрaвлiнський процес нa 
мaксимiзaцiю прибутку тa вaртостi кaпiтaлу зa умов мiнiмiзaцiї ризику, 
здiйснювaти функцiонaльну пiдтримку фiнaнсової полiтики пiдприємствa, 
зaбезпечити високий рiвень упрaвлiння витрaтaми i доходaми. Для реaлiзaцiї 
фiнaнсового плaну нa пiдприємствaх доцiльно створювaти службу 
фiнaнсового планування, якa б зaбезпечувaлa оперaтивний збiр i aнaлiз 
iнформaцiї. Ефективним iнструментом системи фiнaнсового плaнування є 
впровaдження iнформaцiйної бази даних, якa дaсть змогу зaбезпечити 
спiвробiтникiв пiдприємствa оперaтивними дaними про фiнaнсовий стaн 
пiдприємствa; iнформaцiєю про подiї, що вiдбувaються в компaнiї; нaдaвaти 
консультaцiї i обговорювaти внутрішньо корпоративні документи; нaдaвaти 
iнформaцiю для дилерiв, постaчaльникiв, посередникiв; поглиблено вивчaти 
ринок тощо. Зaпровaдження системи планування дасть змогу знaчно 
пiдвищити ефективнiсть фiнaнсової дiяльностi пiдприємств i сприятиме його 
фiнaнсовiй стiйкостi тa прибутковостi. 

Прогнозування фінансового стану підприємства є основою для 
подальшого розвитку компанії, а в сучасних умовах нестабільності 
економічної ситуації в Україні дозволяє уникнути значних втрат та підвищити 
її конкурентоспроможність. Ретельний прогноз фінансових результатів 
діяльності підприємства та всебічна оцінка отриманих даних є важливою 
інформаційною основою для керівництва підприємства щодо формування і 
впровадження подальшої стратегії розвитку підприємства, та корегування 
короткострокових планів за рахунок зміни тактичних завдань і цілей. 
Комплексність підходу до даного завдання надає метод прогнозної фінансової 
звітності, що містить розробку прогнозного балансу та звіту про фінансові 
результати підприємства. В результаті застосування такого методу 
відбувається прогноз не лише певних окремих показників, а й усіх важливих 
результатів діяльності підприємства. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА: ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ 

 
Активний розвиток інтеграційних зв’язків, становлення України як 

повноправного учасника міжнародних економічних відносин об’єктивно 
вимагають захисту її національних інтересів та забезпечення національної 
безпеки країни в цілому. І важливим елементом національної безпеки є 
економічна безпека, яка гарантує стабільний розвиток держави та її 
незалежність. Однією із головних складових економічної безпеки країни 


