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ВСТУП
Форми й методи управління фінансами визначають#

ся економічними й соціальними відносинами, що скла#
лися в країні. Так, зі зміною політичного ладу, системи
управління державними фінансами змінюється й ме#
ханізм планування на підприємстві, який повинен вра#
ховувати умови функціонування підприємства в конку#
рентному середовищі, вплив розвитку національної
фінансової системи й інші немалозначимі зовнішні фак#
тори. Однак у практиці більшості українських під#
приємств процес фінансового планування є неефектив#
ним у зв'язку з його непогодженістю також із внутріш#
німи факторами, такими як обмеженість інформаційно#
го забезпечення, несвоєчасність надходження інфор#
мації, стратегічні прорахунки, некомпетентність керів#
ництва й працівників планових служб. Така ситуація
викликає зниження ефективності не тільки безпосеред#
ньо фінансового планування, але й всієї системи фінан#
сового менеджменту підприємства. Тому сьогодні ак#
туальним є завдання розробки такої підсистеми плану#
вання в системі фінансового управління, що забезпечу#
вала б гнучкість, здатність вчасно адаптуватися до умов
зовнішнього й внутрішнього середовища, що змінюють#
ся, створюючи базу для стійкого розвитку підприємства
й максимізації його прибутковості.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблеми побудови ефективного планування на

підприємстві розглядаються в роботах вітчизняних і за#
кордонних учених: І. Бланка, Ю. Бригхема, Дж. Ван Хор#
на, О. Терещенко й інших [1; 2; 3; 4]. Їх праці дають уяв#
лення про роль планування в діяльності підприємства,
про сучасні методи й інструменти планування. Однак
відкритим залишається питання про організацію фінан#
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сового планування в системі фінансового менеджменту
підприємства, про його взаємозв'язок з підсистемами й
функціями фінансового управління.

Метою роботи є розробка методичного й організа#
ційного забезпечення підсистеми планування в системі
фінансового менеджменту підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ринковій економіці властиві невизначеність і ризик,

які припускають постійний перегляд фінансових планів
підприємства, забезпечення гнучкості й своєчасності ре#
агування на умови функціонування підприємства, що
змінюються. На підприємстві повинні бути розроблені
альтернативні плани на випадок можливих непередба#
чених змін, при цьому час, витрачений на їх втілення,
повинен бути мінімальним, тобто реакція керівництва й
фінансових менеджерів повинна бути своєчасною. У
роботі Несторишен І.В. [5] проаналізовані відмінності
директивного й ринкового планування, властиві сучас#
ним підприємствам (табл. 1).

Автором зазначається, що "визначальним моментом
планування в умовах конкурентної боротьби є потреби
ринку" [5], тому на підприємствах повинні бути значно
змінені підходи до планування.

Можно погодитися з твердженням, що "під фінан#
совим планом розуміється інформаційна модель, що по#
єднує елементи систем побудови стратегічних, поточ#
них і оперативних планів підприємства, взаємопов'язані
в часі і просторі, що визначають у фінансовому вира#
женні результати майбутніх дій щодо формування і ви#
користання фінансових ресурсів підприємства" [6].

В роботі Дзюбенко О.Г. ефективне планування виз#
начається "… як процес узгодження цілей та засобів,
спрямованих на їх досягнення, у межах планових задач
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згідно критерію максимуму
ефективності діяльності
підприємства... ефективне
планування можливе тільки
в ціннісно#орієнтованих си#
стемах, тобто в таких, які
спрямовані на максимізацію
якості самого процесу пла#
нування, на відміну від ціле#
орієнтованих систем, спря#
мованих на досягнення на#
перед заданої цілі" [7].

Виходячи з вищевикла#
деного, можна визначити
наступні завдання фінансо#
вого планування:

1) визначення потреби у
фінансових ресурсах;

2) визначення джерел
формування фінансових ре#
сурсів на підприємстві;

3) планування ефектив#
них напрямів використання
фінансових ресурсів;

4) виявлення резервів
збільшення доходів і зни#
ження витрат підприємства.

Принципами фінансо#
вого планування повинні
бути:

1) своєчасність скла#
дання планів;

2) вірогідність;
3) збалансованість пла#

нових показників (джерел
формування фінансових ре#
сурсів і напрямів їх викори#
стання);

4) альтернативність;
5) адаптивність до мін#

ливих умов;
6) ефективність форму#

вання й використання фінансових ресурсів.
У процесі фінансового планування доцільно визна#

чити три рівні — стратегічне планування, тактичне й опе#
ративне планування. Відповідно до позначених рівнів, а
також з огляду на роль функцій і підсистем фінансово#
го менеджменту в плануванні, можна запропонувати
наступну схему етапів процесу планування (рис. 1).

Насамперед, повинні бути визначені завдання пла#
нування, виходячи з функцій фінансового менеджмен#
ту по управлінню інвестиціями, інноваціями, капіталом,
активами, грошовими потоками, прибутком. Після по#
становки завдань аналізується фінансово#економічний
стан підприємства. Отримані в результаті аналізу дані
порівняються з оцінкою маркетингової ситуації, роб#
ляться висновки щодо доцільності збільшення або змен#
шення фінансових ресурсів, про можливі джерела за#
лучення засобів і напрямах їх використання, оцінюєть#
ся комерційний ризик. Відповідно, за участю підсистем
економічної діагностики фінансового стану підприєм#
ства, ризику й маркетингу відбувається розробка стра#
тегічного плану підприємства. При розробці фінансо#
вої стратегії, що визначає основні напрями діяльності
підприємства на плановий період, доцільно використо#
вувати такий вид управлінської діяльності, як фінансо#
вий інжиніринг. "Фінансовий інжиніринг є процесом
проектування, розробки і реалізації фінансових стра#
тегій, що грунтується на певних методологічних підхо#
дах і включає застосування фінансових інструментів та
технологій, що дозволяють управляти ризиками, фор#
мувати і нарощувати стратегічний потенціал, сприяють
підвищенню вартості компаній і ефективності усіх
бізнес#процесів" [8].

На основі розробленого стратегічного плану відбу#
вається визначення тактичного плану — розраховують#

ся окремі показники фінансового плану з використан#
ням різних економіко#математичних методів. Обсяг не#
обхідних підприємству фінансових ресурсів визначаєть#
ся інвестиційною й  інноваційною політикою підприєм#
ства, напрямами оптимізації структури капіталу й уп#
равління активами, тобто функції управління у фінан#
совому менеджменті, як ми вже відзначали вище, став#
лять завдання перед підсистемою планування, яка, у
свою чергу, повинна виробити певні оперативні плани
по досягненню поставлених цілей. На величину сфор#
мованих фінансових ресурсів впливає зміна вартості ак#
тивів, виражена в необхідності придбання нового облад#
нання, застосування більш якісних або коштовних ма#
теріалів, технологій, збільшення обсягів виробництва й
реалізації продукції, що, у свою чергу, вимагає залучен#
ня додаткового власного або позикового капіталу, тоб#
то відбувається визначення ефективних джерел форму#
вання ресурсів. Використання фінансових ресурсів
відбивається в прирості активів, погашенні зобов'язань
або покритті зменшення власного капіталу. З метою об#
грунтування джерел формування й використання фінан#
сових ресурсів підприємства розробляється фінансова
політика. У роботі Білоусової О.С. відзначається, що
"фінансова політика підприємства … впливає на поря#
док розрахунку та склад показників плану через визна#
чення на плановий період процедур управління актива#
ми, зобов'язаннями, власним капіталом і встановлення
методів їх оцінки, інших методів, норм та індикаторів"
[9]. Фінансову політику підприємства визначено як су#
купність принципів, методів і процедур управління
фінансовими ресурсами, їх формуванням та розподілом
для реалізації фінансової стратегії."У складі тактично#
го плану повинно бути розроблено кілька варіантів аль#
тернативних рішень для досягнення поставлених стра#

Таблиця 1. Відмінності концепції директивного й ринкового планування [5]
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тегічних цілей, потім визначається їх оцінка й прий#
мається найбільш прийнятне в даних умовах господа#
рювання управлінське рішення.

На підставі тактичного плану даються конкретні ре#
комендації з управління активами, капіталом, грошови#
ми потоками, прибутком, інвестиціями й інноваціями,
тобто відбувається процес оперативного планування на
підприємстві.

Необхідно відзначити, що на всіх етапах плануван#
ня повинен здійснюватися контроль за якістю складан#
ня планів і їх реалізацією, тобто підсистема контролінгу
повинна здійснювати свої функції на всіх етапах плану#
вання. Основним напрямом контролінгу є контроль за
виконанням плану, що здійснюється порівнянням
звітних показників із запланованими. При цьому пла#
нові показники майбутнього періоду повинні бути зас#
новані на результатах виконання поточного плану й з
урахуванням змін, що відбулися у фінансовому стані
підприємства, маркетингової ситуації, ступеня ризику,
тобто повинні використовуватися методи гнучкого пла#
нування. "Гнучке планування визначається, насамперед,
як процес розробки планів підприємства, який дозво#
ляє оперативно враховувати зміни ринкової кон'юнк#
тури та коригувати планові показники відповідно до
нових умов діяльності підприємства та існуючих

зовнішніх і внутрішніх обмежень.…
ефективне функціонування підпри#
ємств потребує використання концеп#
туальних положень гнучкого плану#
вання, які повинні забезпечити мож#
ливість виявлення факторів, що при#
зводять до зміни умов виконання пла#
ну, та їх впливу, пристосовування
підприємства до цих змін, а також
можливість врахування сучасних по#
треб ринку та опрацьовування нових
перспектив. Гнучкому плануванню
властивий багатоваріантний ситуацій#
ний характер, що дає можливість по#
передньої підготовки відповідних дій
на можливі зміни умов як в зовнішнь#
ому, так і у внутрішньому середовищі
підприємства" [5].

ВИСНОВКИ
Таким чином, основним напрямом

підвищення якості планування в сис#
темі фінансового менеджменту є
впровадження позначених шляхів ме#
тодичного й організаційного забезпе#
чення підсистеми. Це має сприяти
підвищенню прибутковості підприєм#
ства і його конкурентоспроможності.
Особливістю представленої підсисте#
ми планування в системі фінансового
менеджменту є її гнучкий характер на
основі регулярного проведення конт#
ролінгу на всіх етапах планування, що
дає можливість своєчасного коректу#
вання планів всіх рівнів. Іншою особ#
ливістю є наявність зворотного зв'яз#
ку між функціями управління актива#
ми, пасивами, грошовими потоками,
прибутком, інвестиціями та інноваці#
ями й підсистемою планування, що
дозволяє найбільше точно й чітко на
основі сформованих завдань забезпе#
чити розробку управлінських рішень
з їх досягнення.
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Рис. 1. Етапи підсистеми планування в системі фінансового менеджменту
підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

  

   

    
(  ) 

   

   

    
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


