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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

студентка Гулак В. О. 

Сумський державний університет  

 

Завдяки фінансовому плануванню підприємство може досягти найвищого 

рівня управління господарсько - виробничою діяльністю, що забезпечить 

соціальний розвиток трудового колективу, ринкову стабільність і постійне 

вдосконалення матеріальної бази. Фінансове планування включає в себе: 

- процес попереднього контролінгу за створенням і доцільним 

використанням фінансових і виробничих ресурсів; 

- процес створення належних умов для зміцнення та покращення 

фінансової діяльності підприємства.  

Фінансове планування пов’язане зі складанням і створенням всіх 

необхідних фінансових умов для успішного виконання виробничих планів на 

підприємстві, адже всі планово-фінансові показники базуються на 

показниках виробничої діяльності. Фінансове планування включає в себе 

організацію планування фінансів за визначеними принципами. Принцип (лат. 

principium – основа, початок) – основне правило діяльності. Фінанси 

підприємств ґрунтуються на плануванні фінансів за принципами їх 

організації, які залежать від:  

1. Форми власності (державна, колективна, приватна). 

2. Галузевої належності (машинобудування, гірничо-металургійна, 

хімічна промисловість, легка промисловість, меблева та деревообробна 

промисловість).  

3. Напрямів діяльності (промислове виробництво, науково-технічна та 

проектування, будівництво, торгівля, інше). 

4. Організаційно-правової форми підприємницької діяльності (унітарне 

підприємство, товариство, кооператив, холдингова компанія, тощо) [1]. 

З метою контролю за виконанням поточного фінансового плану та 

надходженням і використанням грошових коштів, в результаті 

підприємницької діяльності, необхідне оперативне фінансове планування. 

План доходів та витрат грошових коштів, тобто річний фінансовий план, є 

орієнтиром для здійснення фінансової діяльності у плановому році. 

 Для забезпечення стабільної платоспроможності та підвищення 

рентабельності підприємства доцільно складати баланс надходжень коштів, 

тобто використовувати оперативне фінансове планування. У балансі 

грошових надходжень міститься інформація про фінансовий стан 

підприємства, який показує наявність тимчасово вільних коштів, або потребу 

в них. Це допомагає керівникові підприємства визначити проблему і 

комплекс дій для її вирішення.  
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Головною метою складання фінансових планів є визначення грошової 

суми платежів до бюджету, величина яких перевищує доходи над витратами, 

і виявлення невикористаних ресурсів підприємства. За ринкової економіки в 

Україні керівник підприємства несе серйозну матеріальну відповідальність за 

його фінансову стійкість і платоспроможність. Це стало основою для 

зростання значення перспективного, поточного і оперативного фінансових 

планів для підприємства. 

Українські підприємства часто зустрічаються з такими проблеми 

організації щодо системи фінансового планування : 

- нереальне виконання фінансових планів;  

- оперативність складання планів; 

- прозорість планів для керівництва;  

- відрив довгострокових планів від короткострокових; 

- високі ринкові вимоги; 

- постійний пошук нових джерел фінансування; 

- збалансованість планових витрат і доходів. 

Основна складова для забезпечення фінансової стійкості підприємства є 

його система бюджетування. Бюджетування дасть можливість підприємствам 

досягти: 

- покращити оперативне управління; 

- зростання оптимізації витрат за рахунок правильного управління 

ресурсами підприємства; 

- удосконалити управління інвестиціями та борговими 

зобов’язаннями; 

- надійного контролю за дебіторською та кредиторською 

заборгованостями; 

- створення надійної бази для оцінки фінансового стану підприємства.  

 Спираючись на вищевикладене, можемо зробити висновок, що 

фінансове планування досить складний і важливий процес, що включає 

стратегію фінансової діяльності та прогнозування на перспективи у 

майбутньому підприємства.  
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