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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах функціонування 
підприємств, що характеризуються невизна-
ченістю і високою динамічністю зовнішнього 
середовища, виникає об'єктивна необхідність 
застосування ефективного фінансового пла-
нування діяльності. Без його використання в 
діяльності підприємства важко забезпечити 
стійкий фінансовий стан у майбутньому, сфор-
мувати достатній обсяг фінансових ресурсів 
на розвиток при мінімальних витратах, а отже, 
досягти конкурентоспроможності на ринку.

Фінансове планування включає всі опера-
ційні процеси, пронизує і зв'язує в єдиний лан-
цюг маркетинг, кадрове та виробниче плану-
вання. За допомогою фінансового планування 
конкретизуються намічені прогнози, визна-

чаються взаємопов'язані завдання і послі-
довність їх реалізації в досягненні обраної 
мети. Важливість і актуальність усіх зазначе-
них питань зумовили значний інтерес і увагу 
вчених до вивчення фінансового планування 
діяльності підприємства. При цьому необхідно 
відзначити різнобічність висвітлення питань 
фінансового планування в науковій літературі 
і, як наслідок, відсутність єдиної термінологіч-
ної бази його пізнання [1, с. 120].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз наукової літератури показав, 
що зарубіжні автори Брейлі Р., Брігхем Ю., 
Ван Хорн Дж.Д., Росс С., Сицилиано Дж.,  
Ченг Ф.Лі, Етрілл П. та ін. приділяють більшу 
увагу питанням фінансового планування на 
підприємстві. 
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Недостатнім є узагаль-
нення і систематизація існуючих досліджень 
термінологічного базису фінансового плану-
вання, що могло б слугувати для отримання 
більш цілісного уявлення про сам процес, 
його сутність, призначення і, як наслідок, під-
вищення результативності його використання 
на підприємстві, що б призвело до підвищення 
ефективності його діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення і сис-
тематизація наукової літератури, яка розкри-
ває сутність, мету, об'єкт, предмет, завдання, 
принципи та функції фінансового планування 
та формування цілісного уявлення про фінан-
сове планування як економічної категорії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сутнісні складові частини фінансового 
планування (ФП) розкриваються через систему, 
що включає поняття, об'єкт, предмет, мету, 
принципи, завдання та функції, взаємозв'язок 
яких представлено на рис. 1 [2, с. 73].

Розглянемо поетапно кожну з перерахова-
них складових.

Управлінський підхід, у рамках якого фінан-
сове планування розглядається як складова 
частина функції планування в управлінні, на 
нашу думку, не розкриває всі завдання і його 
функції на підприємстві. Пов'язано це насам-
перед із тим, що сучасні умови викликають 
необхідність забезпечення адаптивності про-
цесу фінансового планування до зміни навко-
лишнього середовища, а саме: проведення 
моніторингу умов функціонування і результа-
тів діяльності підприємства, коригування пла-
нів, контроль виконання і т.д. Тому сьогодні 
фінансове планування має розглядатися 
як одна з найважливіших складових частин 
фінансового менеджменту на підприємстві в 
рамках загальноекономічної підходу.

Сучасною проблемою науковців у даному 
питанні є позиція авторів, які під фінансовим 
плануванням розуміють тільки складання 

фінансового плану (планів) або прогнозування 
фінансових результатів діяльності, так як ці 
процеси, безумовно, будучи найважливішими 
складовими частинами, не відображають весь 
його зміст і значення в забезпеченні ефектив-
ності фінансового менеджменту [3, с. 112].

У результаті проведеного наукового аналізу 
було знайдено найбільш точне тлумачення 
фінансового планування. Дане визначення 
досить повно розкриває роль і завдання 
даного виду планування в діяльності підпри-
ємства, однак не містить такої важливої його 
складової, як цільові установки проведення. 

Залежно від стадії життєвого циклу під-
приємства, кон'юнктури ринку, на якому воно 
функціонує, й інших чинників внутрішнього 
і зовнішнього середовища, цілі підприємств 
варіюються від необхідності уникнення бан-
крутства до розвитку і освоєння нових рин-
ків. Тому і процес фінансового планування 
може мати різні цільові установки залежно від 
завдань, визначених менеджментом підпри-
ємства на перспективу [4, с. 3]. 

Таким чином, з авторської позиції дане 
визначення необхідно уточнити: фінансове 
планування – процес систематичної підготовки 
управлінських рішень, які прямо або опосе-
редковано впливають на обсяги фінансових 
ресурсів, узгодження джерел їх формування та 
напрямів використання відповідно до виробни-
чих і маркетингових планів, а також величини 
показників підприємства в плановому періоді, 
що забезпечують рішення завдань найбільш 
раціональним шляхом для досягнення його 
цілей у перспективному періоді.

Аналіз літератури свідчить, що питання 
фінансового планування розглядаються вче-
ними в комплексі, при цьому конкретні фор-
мулювання предмета і об'єкта фінансово 
планування практично відсутні в науковій 
літературі. З точки зору об'єкта фінансового 
планування доцільно відокремити: рух фінан-
сових ресурсів, фінансові відносини, які вини-
кають при формуванні, розподілі та викорис-

 

 

 

 

 

 

Фінансове планування поняття Мета Завдання 

Функції Принципи 
Об’єкт Предмет 

Рис. 1. Взаємозв'язок сутнісних складових елементів  
фінансового планування як економічної категорії
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танні фінансових ресурсів, фінансові ресурси 
та насамперед прибуток. Оскільки об'єктом 
може виступати процес або явище, на яке 
спрямована діяльність, то об'єктом фінансо-
вого планування є процес формування і роз-
поділу фінансових ресурсів [5, с. 14].

Предмет фінансового планування знахо-
диться в межах об'єкта і відображає аспект 
проблеми, досліджуючи який виділяємо його 
головні, найбільш суттєві ознаки, на яких ство-
рюється основа цілісного пізнання об'єкта. 
Таким чином, предметом фінансового плану-
вання є сукупність інструментів фінансового 
механізму, які забезпечують оцінку фінансово-
економічних управлінських рішень у межах 
фінансової політики підприємства.

Мета фінансового планування формується 
на підставі обраних критеріїв реалізації фінан-
сових рішень, які, як правило, спрямовані на 
максимізацію продажів, прибутку, власності 
власників підприємства. Аналіз наукової літе-
ратури свідчить, що мета ФП може бути сфор-
мульована як:

– забезпечення оптимальних можливос-
тей господарської діяльності підприємства;

– визначення можливих обсягів надхо-
джень і витрачання грошових коштів у плано-
вому періоді;

– обґрунтування можливостей фінансу-
вання передбачуваних економічних, техніч-
них і соціальних проектів та оцінка їх ефек-
тивності з урахуванням кінцевих фінансових 
результатів;

– підвищення ефективного використання 
короткострокових і довгострокових фінансо-
вих ресурсів.

Узагальнивши наведені формулювання, 
сформулюємо мету фінансового планування 
діяльності підприємства як формування опти-
мальних фінансових можливостей досяг-
нення мети підприємства на певному етапі 
його діяльності [6, с. 145].

Фінансове планування здійснюється від-
повідно до визначених принципів, які випли-
вають із загальних принципів планування і 
фінансування діяльності, але мають свої осо-
бливості, зумовлені синтезом цих двох проце-
сів. Специфічними принципами фінансового 
планування є:

– принцип відповідності – полягає в тому, 
що придбання поточних активів слід плану-
вати переважно за рахунок короткострокових 
джерел, а модернізацію і технічне розвиток – 
за рахунок довгострокових джерел;

– принцип надлишку грошових коштів, що 
припускає в процесі планування «не обну-

ляти» грошовий рахунок, а мати певний запас 
для забезпечення надійної платіжної дисци-
пліни;

– принцип альтернативності, який перед-
бачає проведення різноманітних планових 
розрахунків і вибір найкращої альтернативи 
розвитку підприємства;

– принцип адекватності, який полягає у 
виборі найбільш відповідних і адекватних 
моделей і методів фінансового планування, 
що враховують закономірності розвитку окре-
мих економічних явищ і процесів;

– принцип співвідношення термінів отри-
мання та використання коштів – капітальні 
вкладення з тривалими термінами окупності 
доцільно фінансувати за рахунок довгостро-
кових позикових коштів;

– принцип платоспроможності, або постій-
ної потреби в робочому капіталі, що зводиться 
до того, що в майбутньому балансі підпри-
ємства сума оборотних коштів підприємства 
повинна перевищувати суму його коротко-
строкових заборгованостей, тобто не можна 
планувати «слабколіквідний» баланс підпри-
ємства;

– принцип рентабельності капіталовкла-
день – передбачає вибір дешевих способів 
фінансування, залучення позикового капі-
талу лише в тому випадку, якщо він підвищує 
рентабельність власного і забезпечує ефект 
фінансового важеля;

– принцип збалансованості ризиків – 
особливо ризикові довгострокові інвестиції 
доцільно фінансувати за рахунок власних 
коштів;

– принцип пристосування до потреб ринку 
– необхідно враховувати кон'юнктуру ринку і 
місце підприємства на ньому [7, с. 74].

Завдання фінансового планування випли-
вають із мети, яку ставить перед собою під-
приємство, яке впроваджує фінансове плану-
вання, та конкретизуються залежно від виду 
планування. 

Реалізація таких завдань вимагає засто-
сування, головним чином, управлінського 
інструментарію дивідендної, фінансової та 
інвестиційної політики, а фінансове плану-
вання виконує функції координації та додат-
кового забезпечення при вирішенні поді-
бних завдань, тому на основі узагальнення 
у статті сформовано перелік завдань фінан-
сового планування, комплексна реалізація 
яких забезпечить можливість досягнення його 
мети:

– встановлення узгодженості поставлених 
цілей і фінансових можливостей їх здійснення;
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– забезпечення нормального відтворю-
вального процесу необхідними джерелами 
фінансування, їх формування та викорис-
тання;

– забезпечення виконання зобов'язань 
підприємства перед бюджетом, позабюджет-
ними фондами, банками та іншими кредито-
рами;

– виявлення резервів і мобілізація ресур-
сів із метою ефективного використання;

– оптимізація податкового навантаження;
– визначення обсягу і структури капіталу в 

плановому періоді;
– контроль фінансового стану і забезпе-

чення платоспроможності підприємства.
З одного боку, фінансове планування є 

функцією управління, яке є основою для при-
йняття фінансово-економічних управлінських 
рішень. З іншого боку, воно виконує низку 
функцій, що відбивають призначення і види 
діяльності підприємства, здійснювані в про-
цесі фінансового планування. Під функціями 
планування розуміються відокремлені види 
праці, породжувані поділом праці всередині 
процесу планування, тобто будь-яка робота, 
будь-яка дія, що здійснюється в процесі фор-
мування плану і спрямована на зміну стану 
підприємства [8, с. 103].

У ході фінансового планування будь-яке 
підприємство всебічно оцінює стан своїх 
фінансів, виявляє можливості збільшення 
фінансових ресурсів, напрями їх найбільш 
ефективного використання. Управлінські 
рішення в процесі планування приймаються 
на основі аналізу фінансової інформації, яка у 
зв'язку з цим повинна бути достатньо повною 
і достовірною. З вищеперерахованого можна 
виділити основні функції фінансового плану-
вання:

– зменшення складності – подолання 
реально існуючої складності запланованих 
об'єктів і процесів;

– мотивація – ініціювання ефективного 
використання матеріального та інтелектуаль-
ного потенціалу підприємства;

– прогнозування – якість прогнозу визна-
чає й якість плану;

– безпека – облік чинника ризику для його 
уникнення або зменшення;

– оптимізація – забезпечення вибору 
допустимих і найкращих альтернатив вико-
ристання фінансових ресурсів;

– координація та інтеграція – інтеграція і 
взаємодія різних сфер діяльності підприєм-
ства як у процесі планування, так і в процесі 
реалізації затвердженого плану;

 

Фінансове планування – процес систематичної підготовки управлінських рішень, які 
прямо або опосередковано впливають на об’єми фінансових ресурсів, погодження джерел їх 
формування та напрямів використання відповідно до виробничих та маркетингових заходів, 
а також величину показників підприємства в плановому періоді, які забезпечують 
вирішення завдань найбільш раціональним шляхом для досягнення його цілей у 
перспективному періоді.  

Мета – формування оптимальних фінансових можливостей досягнення мети 
підприємства на певному етапі його діяльності.  

Принципи: 
- відповідності; 
- надлишку грошових коштів; 
- альтернативності; 
- адекватності; 
- співвідношення термінів 
отримання та використання коштів; 
- платоспроможності; 
- рентабельності; 
- збалансованості ризиків; 
- пристосування до потреб ринку. 

Функції: 
- зменшення складності; 
- мотивація; 
- прогнозування; 
- забезпечення безпеки; 
- оптимізація; 
- координація та інтеграція; 
- контроль; 
- документування; 
-навчання.  

Рис. 2. Узагальнення сутнісних складових елементів  
фінансового планування діяльності підприємства
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– упорядкування – формування єдиного 
порядку дії всіх працівників підприємства;

– контролю – результативне планування в 
сучасних умовах невіддільне від системи контр-
олю діяльності, етапів виконання плану, зміни 
зовнішніх умов функціонування підприємства, 
що потребують коректування рішення завдань, 
покладених на фінансове планування;

– документування – забезпечення доку-
ментованого ходу виробничої, маркетингової 
та фінансової діяльності підприємства;

– навчання – планування надає ефект 
навчання за допомогою вироблення зраз-
ків раціональних дій і дає змогу вчитися на 
помилках [3, с. 235].

Висновки з цього дослідження. Підво-
дячи підсумки дослідження питання фінансо-
вого планування діяльності підприємства, на 
рис. 2 схематично представлені основні дефі-
ніції поняття, цілі, об'єкта, предмета, завдань, 
принципів і функцій фінансового планування 
як економічної категорії.

У результаті узагальнення та систематизації 
наукової літератури розкрито сутнісні складові 
частини фінансового планування, сформовано 
авторське осмислення основних теоретичних 
понять про сутність, об'єкт, предмет, принципи, 
цілі, завдання та функції фінансового плану-
вання як економічної категорії.

Формування цілісного розуміння про сут-
нісні складові частини фінансового плану-

вання дає можливість більш глибоко і чітко 
визначити значення фінансового плану-
вання як самостійної функціональної області 
фінансового менеджменту, значною мірою 
забезпечує його ефективність у сучасних 
економічних умовах. Проведені дослідження 
можуть бути використані для подальшого 
вдосконалення теорії фінансового плану-
вання, вирішення проблем, пов'язаних із нео-
днозначністю розуміння кола вирішуваних 
завдань і виконуваних функцій, що виника-
ють при реалізації фінансового планування 
на підприємстві.

Підсумовуючи наше дослідження, можна 
стверджувати, що на сьогодні фінансове 
планування є одним з альтернативних фінан-
сових інструментів, яке використовується 
підприємствами для налагодження фінан-
сової діяльності та підвищення власної рен-
табельності та платоспроможності як одних 
із найбільш важливих показників міцного 
фінансового стану суб’єкта господарювання. 
Приділяючи більше уваги фінансовому пла-
нуванню, можна досягти зміцнення фінан-
сової стабільності підприємства за умови 
виконання прогнозованих бюджетом обся-
гів операційної та інвестиційної діяльності 
на засадах фінансової стійкості, створення 
передумов для отримання чистого прибутку, 
достатнього для самоокупності та самофі-
нансування підприємства.
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