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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність фінансового планування як певного

виду управлінської діяльності, перш за все, зумовлена
загальними умовами господарювання, які обумовлюють
попередній контроль за утворенням і використанням
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SYSTEMATIZATION OF THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF FINANCIAL
PLANNING AT THE ENTERPRISE AND FEATURES OF ITS REALIZATION

Систематизовано підходи до визначення сутності фінансового планування на підприємстві на основі

узагальнення поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених. Визначено, що інноваційним підходом до фінан<

сового планування є підхід, що базується на філософії Кайдзен, суть якого полягає у безперервному вдос<

коналенні процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес<процесів і управління, а також покра<

щенні усіх функцій бізнесу, використовуючи нові погляди. Крім того, фінансове планування є необхід<

ним для фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої ре<

зультативності виробничо<господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспро<

можність та фінансову стійкість підприємства. Впровадження науково обгрунтованих підходів до фінан<

сового планування дозволить ефективно управлять бізнесом, налагодити діяльність суб'єкта господарю<

вання в умовах глобалізації, досягти стабільності та розвитку підприємства, високого рівня його конку<

рентоспроможності.

Systematic approach to determine the nature of financial planning in the company on the basis of summarizing

the views of domestic and foreign scholars. Determined that the innovative approach to financial planning

approach is based on the philosophy of Kaizen, the essence of which is the continuous improvement of production

processes, development, support and business process management and improvement of all business functions,

using new views. In addition, financial planning is essential to ensure the financial assets expansion cycle,

achieving high performance industrial and economic activity, creating conditions that would ensure solvency

and financial stability of the company. Introduction of scientifically based approaches to financial planning will

effectively ruled business activities of the entity set up in the context of globalization, achieve stability and

development of the company, its high level of competitiveness.
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матеріальних, трудових і грошових ресурсів, створюють
основу для зміцнення фінансового стану підприємства.
За допомогою планування зводиться до мінімуму неви*
значеність ринкового середовища та його негативні на*
слідки для суб'єкта господарської діяльності.
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В умовах загострення економічної ситуації в країні,
підприємства опинились наодинці з невизначеним зовнішнім
середовищем, непередбачуваною поведінкою інших
суб'єктів ринкових відносин. Ці негативні фактори додат*
ково спонукають до активного впровадження системи
фінансового планування, подальшого удосконалення ме*
тодології й методики розроблення планів. У зв'язку з цим,
виникає потреба в уточненні теоретичних підходів до виз*
начення сутності фінансового планування та особливостей
його реалізації в умовах ринкової економіки, а також роз*
робці інноваційного інструментарію для більш ефективно*
го розв'язання невирішених завдань при функціонуванні
системи фінансового планування на підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати наукових пошуків свідчать, що пробле*
ми фінансового планування та підвищення рівня його
ефективності знаходяться в центрі уваги багатьох до*
слідників, зокрема, вони висвітлюються в роботах
вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких Акофф Р.Л.
[1], Ансофф І. [2], Балабанов І.Т. [3], Білик М.Д. [4],
Білоусова О.С. [5], Бланк І.А. [6], Брейлі Р. [7], Дж.Ван
Хорн [8], Колас Б. [9], Терещенко О.О. [10], та інших.

У ринкових умов господарювання існує певна дис*
кусійність при визначенні сутності фінансового плану*
вання на підприємстві та розробці інноваційних підходів
щодо його вдосконалення, деталізації елементів систе*
ми його реалізації, що потребує більш детального роз*
гляду цих питань.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті виступає систематизація теоре*

тичних підходів до визначення сутності фінансового
планування на підприємстві та його реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Слід окремо виділити той факт, що приділення ува*
ги поглибленому дослідженню теоретичних підходів до
фінансового планування на підприємстві має неабиякий
вплив на розуміння особливостей процедури побудови
дієвої системи його реалізації на підприємстві.

Ситуація ускладнюється тією обставиною, що важ*
ливою передумовою успішного ведення бізнесу висту*
пає фінансова стабільність, як чинник формування
іміджу компанії і його візитна картка. Тому необхідно
постійно дбати про фінансову стабільність, вживати
заходи щодо її зміцнення.

Таблиця 1. Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності поняття
"фінансове планування"
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Рис. 1. Етапи процесу фінансового планування
на підприємстві
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Вивчивши значну кількість наукових дже*
рел, можна зробити висновок, що кожен автор
пропонує власне визначення фінансового пла*
нування.

Так, наприклад, Ковальова А.М., Лапуста
М.Г., Скамай Л.Г. зазначають, що фінансове
планування — це процес розробки системи
фінансових планів і планових (нормативних)
показників щодо забезпечення розвитку
підприємницької діяльності фірми необхідни*
ми фінансовими ресурсами у майбутньому пе*
ріоді [11, с. 176].

Гончар В. ставить акцент на тому, що фінан*
сове планування — це технологія планування,
обліку та контролю за грошима та фінансови*
ми результатами. При цьому автор визначає,
що фінансовий план — це план діяльності та
розвитку підприємства на визначений період,
виражений у грошовій формі [12, с. 1].

Ситник Л.С. вважає, що фінансове плану*
вання — це складова частина народногоспо*
дарського планування, пов'язана з управлінням
фінансами; процес оцінки фінансових потреб
підприємства і ухвала рішення про фінансуван*
ня цих потреб [13, с. 61].

Рис. 2. Принципи побудови і функціонування системи фінансового планування на підприємстві
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Рис. 3. Сутність філософії Кайдзен на підприємстві
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Сутність фінансового планування полягає, на
думку Р.А. Слав'юка [14, с. 168], в тому, що "...фінан*
сове планування являє собою розрахунок обсягів
фінансових ресурсів за джерелами формування і на*
прямами використання у відповідності з виробничи*
ми і маркетинговими показниками підприємств на
плановий рік".

На думку Мойсеєнка І.Є., фінансове планування —
це планування усіх доходів та напрямів витрачання гро*
шових засобів підприємства для забезпечення його роз*
витку [15, с. 68].

Філімоненко О.С. вважає, що фінансове плануван*
ня — це визначення обсягів надходження відповідних
видів фінансових ресурсів (прибутку, амортизації тощо)
і їх розподілу за напрямами використання в заплано*
ваному році (періоді) [16].

Т.В. Поліхун, Н.М. Богацька трактують фінансове
планування як специфічну сферу управління. Спе*
цифічність фінансового планування полягає в тому, що
об'єктом фінансового планування завжди є діяльність
держави, господарських структур і окремих громадян;
предметною галуззю фінансового планування є фінан*
сові ресурси, їхній рух при здійсненні відтворювальних
процесів в економіці [17].

Сілакова Г.В. та Базіченко О.А зазначають, що
фінансове планування є однією з найважливіших скла*
дових системи планування підприємства, дозволяє ви*
рішувати такі життєво важливі завдання як ефективне
управління фінансовими потоками, забезпечення зба*
лансованості фінансових ресурсів і потреб підприєм*
ства, оптимізація управлінських рішень, мінімізація вит*
рат тощо [18].

Отже, основні існуючі в економічній літературі на*
укові погляди щодо визначення поняття "фінансове пла*
нування" зведемо в таблицю 1.

Очевидно, що наведені в таблиці підходи науковців
різняться в залежності від сфери та цілей їх дослід*
ження. При цьому, на нашу думку, найбільш конкре*
тизованим поняттям фінансового планування, є виз*
начення його як технології розробки фінансових
планів щодо грошових коштів підприємства, що зу*
мовлює можливість визначення життєздатності
підприємства за умов конкуренції і є інструментом
одержання фінансової підтримки від зовнішніх інве*
сторів.

Виходячи із запропонованого визначення, роль
фінансового планування на підприємстві може розкри*
ватися через вирішення таких завдань:

— забезпечення виробничої та інвестиційної діяль*
ності необхідними фінансовими ресурсами;

— обгрунтування раціональних та взаємовигідних
економічних відносин компанії з іншими підприємства*
ми;

— стимулювання зростання виробництва, підвищен*
ня його ефективності, поліпшення якості продукції і
підвищення добробуту робітників підприємства;

— ефективне вкладення капіталу та подальше оці*
нювання раціонального його використання;

— здійснення попереднього, поточного і наступ*
ного контролю за фінансовою діяльністю підприєм*
ства.

Головним завданням фінансового планування є за*
безпечення стійкої орієнтації на отримання оптималь*
них прибутків та самофінансування виробничо*фінан*
сової діяльності, а також контроль кредитних, бюджет*
но*кошторисних, інвестиційних показників і витрат,
стандартизацію обліку в системі виробничого (опера*
ційного) та фінансового управління для досягнення
внутрішньої збалансованості та динамічної рівноваги,
спрямованої на забезпечення рентабельності виробни*
чої діяльності [19, с. 30].

Крім того, фінансове планування є необхідним для
фінансового забезпечення розширення кругообігу ви*
робничих фондів, досягнення високої результативності

виробничо*господарської діяльності, створення умов,
які забезпечили б платоспроможність та фінансову
стійкість підприємства.

У свою чергу, ринок ставить високі вимоги до якості
фінансового планування, оскільки відповідальність за
негативні наслідки своєї діяльності несе саме підприєм*
ство. За нездатності врахувати несприятливу ринкову
кон'юнктуру підприємство стає банкрутом і підлягає
ліквідації з відповідними негативними наслідками для
засновників [20, с. 78].

Реалізація фінансового планування на підприємстві,
згідно з авторським підходом, здійснюється в рамках
етапів, наведених на рисунку 1.

 Принципи побудови і функціонування системи
фінансового планування на підприємстві наведено на
рисунку 2.

Згідно з авторським підходом до побудови і функ*
ціонування системи фінансового планування на
підприємстві, слід додати, що усі елементи системи
фінансового планування знаходяться у взаємозв'язку і
реалізуються у певній визначеній послідовності.

Цікавим може бути, на нашу думку, і варіант засто*
сування інноваційного підходу до системи фінансового
планування на основі використання філософії Кайдзен.
(рис. 3).

Дана філософія фокусується на безперервному
вдосконаленні процесів виробництва маленькими при*
ростами за період часу, розробки, допоміжних бізнес*
процесів і управління, а також всіх аспектів удоскона*
лення діяльності підприємства. У філософії Кайдзен
підприємство безперервно покращує усі функції бізне*
су, в чому задіяні всі працівники — від директора до зви*
чайного робітника. Покращуючи стандартизовані дії та
процеси, Кайдзен має на меті усунути всі неефективні
(зайві) втрати. Основний намір впровадження цієї сис*
теми — стимулювати творчі роздуми, які вимагають но*
вого погляду на шаблонні завдання, і визначення сфер,
які потребують удосконалення.

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами проведеного дослідження

можемо зробити наступні висновки:
1. Огляд літературних джерел свідчить про наявність

різноманітних підходів до трактування даного понят*
тя. На нашу думку, перевагу слід надати визначенню
фінансового планування як технології розробки систе*

     

 
   

 

  

  

  

  

  

  

 

Рис. 4. Впровадження філософії Кайдзен як інноваційного
підходу до системи фінансового планування на

підприємстві
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ми фінансових планів щодо грошових коштів підприєм*
ства, результатів діяльності та якості, що зумовлює
можливість визначення життєздатності підприємства за
умов конкуренції і є інструментом одержання фінансо*
вої підтримки від зовнішніх інвесторів.

2. Фінансове планування є одним із пріоритетних
фінансових інструментів, який спрямовується на підви*
щення результатів діяльності підприємства.

3. Згідно з авторським підходом до функціонування
системи фінансового планування на підприємстві, мож*
на стверджувати, що, усі елементи системи фінансово*
го планування знаходяться у взаємозв'язку і реалізу*
ються у визначеній послідовності, конкретизованій на
рисунку 2.

4.  Перспективним, на нашу думку, також є
інноваційний підхід до упорядкування системи
фінансового планування на підприємстві на основі
впровадження філософії Кайдзен на вітчизняних
підприємствах.

5. Впровадження науково обгрунтованих підходів до
фінансового планування дозволить ефективно управ*
лять бізнесом, налагодити діяльність суб'єкта господа*
рювання в умовах глобалізації, досягти стабільності та
розвитку підприємства, високого рівня його конкурен*
тоспроможності. В подальших дослідженнях доцільно
більш ретельно вивчити практичний інструментарій
фінансового планування, адаптований до реалій функ*
ціонування вітчизняних підприємств.
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