
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

290 Випуск 35. 2019

місце фінансовоГо ПлануваннЯ у ринковій економіці
THE PLACE OF FINANCIAL PLANNING IN MARKET ECONOMY

УДК 338.2:658.1

https://doi.org/10.32843/infrastruct35-46

тімченко а.в. 
магістр
Національний університет  
«Запорізька політехніка»
андрющенко і.Є.
д.е.н., професор кафедри «Фінанси, 
банківська справа та страхування»
Національний університет  
«Запорізька політехніка»

У статті розглянуто роль фінансового 
планування у ринковій економіці. Висвітлено 
теоретичні аспекти здійснення фінансо-
вого планування на підприємстві. Приді-
лено увагу практиці та виділенню переваг 
у використанні системи планування інозем-
ними країнами. Визначено основні завдання 
фінансового планування та його значення в 
управлінні підприємством. Перелічено п’ять 
основних методів планування та дано їх 
коротку характеристику. Виділено загальні 
принципи в системі фінансового плану-
вання, які допомагають ефективно реалі-
зувати стратегічні плани підприємства. 
Відображено взаємозв’язок між принципами 
та методами фінансового планування. Роз-
крито причини відсутності ефективної 
діяльності в системі управління. Дано оцінку 
сучасного стану системи управління. Визна-
чено необхідність використання вітчизня-
ного та іноземного досвіду для вдоскона-
лення системи управління та планування 
діяльності підприємств в ринковій економіці. 
ключові слова: фінансове планування, рин-
кова економіка, фінансові плани, принципи 
планування, система управління. 

В статье рассмотрена роль финансового 
планирования в рыночной экономике. Осве-

щены теоретические аспекты осущест-
вления финансового планирования на пред-
приятии. Уделено внимание практике и 
выделению преимуществ в использовании 
системы планирования иностранными госу-
дарствами. Определены основные задачи 
финансового планирования и его значение 
в управлении предприятием. Перечислены 
пять основных методов планирования и 
дано их краткое описание. Выделены общие 
принципы в системе финансового плани-
рования, которые помогают эффективно 
реализовать стратегические планы пред-
приятия. Отражена взаимосвязь между 
принципами и методами финансового 
планирования. Раскрыты причины отсут-
ствия эффективной деятельности в 
системе управлении. Дана оценка совре-
менного состояния системы управления. 
Определена необходимость использования 
отечественного и зарубежного опыта для 
совершенствования системы управления и 
планирования деятельности предприятий в 
рыночной экономике.
ключевые слова: финансовое планиро-
вание, рыночная экономика, финансовые 
планы, принципы планирования, система 
управления.

Article is devoted to theoretical justification to topical issues of financial planning of activity of the enterprise. Financial planning takes the important 
place in the system of financial management, defines need of a constant to it of attention and improvement, especially in the conditions of continu-
ous changes of external conditions and a complication of business. Experience of many foreign countries shows that at the modern market, with its 
fierce competition: planning of financial activity is the most important condition of their survival, economic growth and prosperity. For this purpose in 
practice of reflections it is necessary to introduce market instruments of planning resolutely. At the same time it is necessary to do it not chaotically, 
blindly copy the methods described in domestic and foreign literature, and accurately correlating them to real operating conditions of the enterprise. 
It was necessary to disclose the main objectives which according to the concept need to be solved for achievement of the goals at each stage of 
development of the enterprise. It is defined that there are five main methods financial reflections: balance, it is settlement analytical, standard, eco-
nomic mathematical and coefficient. The enterprise has to define, for drugs by methods to them to build reflections at the enterprise. The principles 
financial reflections are investigated, in the help effectively to implement strategic plans of the enterprise. The enterprise independently carries out 
all complex of works on planning of activity and has accurately to control implementation of the developed plans. Therefore in article problems which 
can arise in connection with the organization financial reflections at the enterprises are considered. Widespread introduction financial reflections in 
economic practice requires the solution of questions of its methodology, balancing and establishment of realistic planned reference points, account, 
assessment of a ratio and interaction the short-term, long-term relations and trends of development, rates, proportions and other aspects which 
never cause substantial increase of interest in a research of dynamic regularities and new is directed in economy.
Key words: financial planning, market economy, financial plans, planning principles, management system.

Постановка проблеми. Сучасний стан ринко-
вих відносин в Україні говорить про те, що система 
фінансового планування є необхідною умовою 
підвищення ефективності фінансової діяльності 
підприємств. Ефективність фінансової діяльності 
будь-якого підприємства визначається його здат-
ністю ефективно організовувати свою діяльність, 
управляти наявними фінансовими ресурсами, 
враховувати всі зміни, що відбуваються у зовніш-
ньому середовищі підприємства, та вживати 
заходи для зростання і розвитку в майбутньому.

У зв’язку із цим упровадження фінансового 
планування на підприємстві набуває особливої 
актуальності. Саме від ефективності системи 
фінансового планування залежать своєчасність 
та повнота фінансового забезпечення вироб-
ничо-господарської діяльності та розвитку під-
приємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі методологічні, методичні й організаційні 
аспекти фінансового планування досліджуються 
українськими та зарубіжними вченими. Так, 
В.В. Ковальов трактує фінансове планування як 
один із методів фінансового менеджменту [1, с. 13]. 
О.Е. Вальтер, Е.М. Понєдєлкова, Д.А. Корнілін, 
розглядаючи сутність фінансового менеджменту, 
зазначають, що фінансовий менеджмент як про-
цес управління являє собою систему, яка включає 
планування, організацію, мотивацію та контроль 
діяльності підприємства [2, с. 9]. Низка західних та 
вітчизняних учених уважає, що фінансове плану-
вання – це суттєвий елемент системи фінансового 
управління, який впливає на всі аспекти діяльності 
підприємства. Так, М.М. Алексєєва дотримується 
точки зору, що планування є однією з функцій 
менеджменту, вміння передбачати майбутнє під-
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приємств й використати це передбачення [3, с. 3]. 
А. Робсон стверджує, що фінансове планування 
та контроль є засобами, які сприяють оптималь-
ному вибору між альтернативними варіантами під 
час прийняття рішень [4, с. 11, 21].

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення місця фінансового планування в умо-
вах ринкової економіки на основі вивчення теоре-
тичних та практичних аспектів даної проблематики.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах розвитку ринкових відносин 
функціонування підприємств характеризується 
невпевненістю дій і високим впливом на зміни 
зовнішнього середовища, тому виникає об'єктивна 
необхідність застосування ефективного фінансо-
вого планування. Вже сьогодні для того щоб забез-
печити стійкий фінансовий стан підприємства у 
майбутньому і досягти конкурентоспроможності 
на ринку, іноземні країни використовують такий 
інструмент управління, як планування. 

Міжнародний досвід доводить, що використання 
системи планування має низку переваг. По-перше, 
планування заохочує керівників постійно мислити 
про майбутні рішення та перспективи їх виконання; 
по-друге, поліпшує координацію дій між структур-
ними підрозділами підприємства, фінансової уста-
нови; по-третє, сприяє підвищенню ефективності 
розподілу ресурсів та подальшому контролю їх 
використання; по-четверте, планування дає мож-
ливість підприємству підготуватися до змін, які 
можуть відбуватися на ринку; по-п’яте, примушує 
підприємство з'ясовувати причини виникнення 
проблем та визначення шляхів їх подолання.

Дослідження сутності фінансового планування 
та його місця в ринковій економіці доцільно почати 
з того, що планування є одним із найвагоміших 
складників системи управління підприємством і 
полягає у розробленні та практичному втіленні пла-
нів, які визначають майбутній стан економічної сис-
теми, шляхи, засоби та способи його досягнення. 

Процес розроблення та матеріалізації фінан-
сової політики починається з формування пла-
нів розвитку, оцінки інформаційних та ресурсних 
можливостей підприємств, аналізу здатності до 
підвищення ефективності управління чинниками 
виробництва, оперативного маневрування, вибору 
оптимальної альтернативної вартості капіталу, 
темпів розвитку і на цій основі створення плану дій 
щодо реалізації поставлених завдань [5, с. 543].

Йдеться про систематичне затвердження цілей 
та заходів, необхідних для їх виконання в межах 
наявного чи створюваного потенціалу підприєм-
ства. Таким чином, фінансове планування здій-
снює процес складання, прийняття й виконання 
фінансових планів, які формують майбутній роз-
виток підприємства.

Фінансове планування спрямоване, з одного 
боку, на запобігання помилковим діям у діяльності 

підприємства, з іншого – на зменшення числа 
невикористаних можливостей.

Головний зміст планування полягає у підви-
щенні ефективності діяльності підприємства на 
підставі: 1) цільової орієнтації й координації всіх 
дій на підприємстві; 2) виявлення ризиків та зни-
ження їх рівня; 3) розукрупнення і тим самим спро-
щення процесів; 4) підвищення гнучкості й присто-
сованості до змін [6, с. 31]. 

Для подальшого розгляду сутності фінансового 
планування та його практичного використання, на 
нашу думку, доцільним є виділення завдань, які поста-
ють перед фінансовим плануванням (рис. 1) [7, с. 11].

Майже вся система економічного контролю та 
регулювання виробництва базується на методах 
планування. Вибір того чи іншого методу фінан-
сового планування визначається багатьма чинни-
ками, такими як цілі та завдання, які стоять перед 
фінансовим планом, наявна інформаційна база, 
тривалість періоду планування, кваліфікація пер-
соналу, наявність програмного забезпечення та 
інструментів управління.

Серед важливих методів виділяють балансовий, 
розрахунково-аналітичний, нормативний, еконо-
міко-математичного моделювання, коефіцієнтний.

Поширений метод планування на підприєм-
стві – балансовий. Зміст балансового методу 
полягає у тому, що розробляється таблиця, в одній 
частині відображаються всі напрями витрачання 
ресурсів, а в другій – надходження цих ресурсів. 
У результаті треба домогтися рівності між цими 
двома його частинами. Такі баланси розробля-
ються для різних видів ресурсів (матеріальних, 
трудових, фінансових).

Розрахунково-аналітичний метод передбачає 
розрахунок планових показників шляхом коригу-
вання фінансових показників базового періоду на 
зміни, які передбачаються у плановому періоді, та 
визначення впливу інфляції, обсягів виробництва, 
змін умов кредитування на ці показники [8, c. 315].

Найбільш точним є нормативний метод плану-
вання, який базується на розрахунку норм вико-
ристання ресурсів та потреби у фінансах з ураху-
ванням впливу на них ставки податків, тарифів та 
норми амортизаційних відрахувань у плановому 
періоді.

Економіко-математичні методи передбачають 
напрями розвитку економічної системи, які зале-
жать від певних чинників, що дає можливість при-
скорити розрахунки та точніше знайти оптималь-
ний варіант планового показника з усіх можливих.

Коефіцієнтний метод передбачає зміну плано-
ваних фінансових показників на визначену частку 
(коефіцієнт) виходячи з рівня їх виконання в попе-
редньому звітному періоді.

У дотриманні цих методів важливу роль віді-
грають принципи планування, що сприяють розро-
бленню та реалізації оптимальних планів.
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Принципи планування – це основоположні 
правила прогнозування, тобто вихідні положення 
і правила формування прогнозів, обґрунтування 
планів із погляду їх доцільності, системності, струк-
тури, логіки, організації розроблення [7, с. 13].

Принципами організації планування в умовах 
ринку є такі:

– правильна постановка мети та кінцевих цілей 
діяльності підприємства;

– оптимальне використання фінансових, мате-
ріальних та трудових ресурсів;

– комплексний підхід до розроблення тієї чи 
іншої цілі для ефективної діяльності підприємства;

– системність планування, тобто органічне 
поєднання перспективних, поточних та оператив-
них планів;

– безперервність розроблення планів, тобто 
постійна орієнтація керівників на актуальність 
діючих розробок та процес створення нових у разі 
зміни внутрішнього або зовнішнього середовища;

– мобільність планування, що передбачає 
швидку реакцію органів планування на зміну 
кон'юнктури ринку щодо продукції підприємства.

Слід зазначити, що перелік принципів не є 
вичерпним. Процес фінансового планування дина-
мічний і постійно вдосконалюється. Це творчий 
процес, який вимагає моделювання, всебічного 
аналізу та порівняння, що вимагає індивідуаль-
ного підходу і сприяє деталізації та доповненню 
встановлених принципів фінансового планування.

Сьогодні досить серйозною проблемою є пла-
нування діяльності підприємства, що зумовлено 

низкою причин. По-перше, це відсутність розу-
міння керівництвом конкретних цілей і завдань 
діяльності підприємства. По-друге, під час визна-
чення потреб у поточних видатках (кількість пра-
цівників, потужності тощо) виникають склад-
ності. По-третє, у сучасних умовах підприємство 
повин но самостійно вести діяльність на ринку, не 
розраховуючи на допомогу ззовні. По-четверте, у 
багатьох підприємств відсутня система надання 
достовірної інформації в необхідний час, у потріб-
ному місці.

Успішна організація фінансової діяльності 
значною мірою залежить від реформування дію-
чої системи управління. На жаль, сучасна система 
управління в Україні має деякі недоліки. Зокрема, 
керівництво зіткнулося зі значною проблемою, яка 
не має надійної економічної та інформаційної бази 
для прийняття управлінських рішень. За таких 
обставин дослідження та використання позитив-
них аспектів досвіду здійснення фінансово-гос-
подарської діяльності вітчизняних компаній та 
компаній із розвиненою ринковою економікою, їх 
консолідації та трансформації стосовно сучасних 
економічних умов будуть особливо важливими та 
сприятимуть розвитку нових гнучких моделей.

висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, фінансове планування охоплює найважли-
віші боки фінансово-господарської діяльності під-
приємства, забезпечує необхідний контроль над 
утворенням і використанням матеріальних, тру-
дових і фінансових ресурсів, створює умови для 
зміцнення фінансового стану підприємства.

Забезпечення необхідними фінансовими ресурсами  
господарського процесу  

Встановлення фінансових відносин із бюджетом, банком, 
страховими організаціями та іншими суб’єктами (дані 
фінансові відношення кількісно виміряються величиною 
надходжень (кредит) та величиною відданих грошей  
(податки, процент за кредит, страхові внески)) 

Виявлення основних напрямів ефективного вкладення  
капіталу, оцінка ступеня раціональності його використання 

Аналіз можливих ризиків і розроблення конкретних заходів 
що до їх зниження 

Збільшення прибутку за рахунок раціонального (економного) 
використання коштів 

Контроль над виникненням та використанням грошових 
фондів, фінансовим станом, платоспроможністю та 
кредитоспроможністю підприємства чи фінансової 
установи 
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рис. 1. Завдання фінансового планування

Джерело: [7, с. 11]
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За нинішніх обставин фінансове планування, 
як і вся система фінансово-господарської діяль-
ності на підприємстві, вимагає переведення 
на нові принципи організації. Їх зміст та форми 
потребують суттєвих змін у зв`язку з новими еко-
номічними умовами та соціальними орієнтирами. 
Сучасна система управління повинна орієнтува-
тися на ринкову кон`юнктуру, враховувати ймо-
вірність настання певних подій і водночас роз-
робляти моделі поведінки підприємства за умови 
зміни зовнішнього або внутрішнього середовища. 
Сучасний вітчизняний досвід показує, що підви-
щення ролі фінансового планування на рівні під-
приємства в ринкових умовах господарювання змі-
нило вимоги до змісту самого фінансового плану 
й західна модель фінансового менеджменту, у 
тому числі основні його елементи, які належать до 
фінансового управління, не можуть бути повністю 
перенесені до української практики. Необхідно 
застосовувати об`єктивний підхід, в основу якого 
повинно бути покладено детальний аналіз прак-
тики західних підприємств, специфіку вітчизня-
ного ринку та використання набутого вітчизняного 
досвіду.
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THE PLACE OF FINANCIAL PLANNING IN MARKET ECONOMY

The current state of market relations in Ukraine suggests that the system of financial planning is a prerequi-
site for improving the efficiency of financial activity of enterprises. The financial performance of any enterprise 
is determined by its ability to effectively organize its operations, manage its available financial resources, take 
into account all changes occurring in the external environment of the enterprise, and take measures for growth 
and development in the future.

In this regard, the implementation of financial planning at the enterprise is of particular relevance. It is the 
efficiency of the financial planning system that determines the timeliness and completeness of financial sup-
port for production and economic activity and development of the enterprise.

Researches of essence of financial planning and its place in market economy is important to the fact that 
planning is one of the most powerful components of an enterprise management system which consists in 
development and the practical embodiment of plans which define future a condition of an economic system,  
a way, means and ways of its achievement.

Financial planning acts as an important factor of increase in efficiency of financial activity of the enterprise 
as with its help it is possible to develop the weighed financial strategy of the enterprise in the long term and 
also to concretize tactical ways giving to drink – tapno ї realization of this strategy.

The purpose of the article is to determine the place of financial planning in a market economy based on the 
study of theoretical and practical aspects of this issue.

Introduction of financial planning at the enterprise significantly strengthens financial stability of the enter-
prise and ensures its economic security, creates prerequisites for receiving and increase in the level of profit-
ability sufficient for further development of the enterprise.

In the present circumstances, financial planning, like the whole system of financial and economic activity in 
an enterprise, requires a transfer to new principles of organization. Their contents and forms require significant 
changes due to new economic conditions and social orientations. The modern management system should 
be guided by the market situation, take into account the probability of occurrence of certain events and, at the 
same time, develop models of enterprise behavior in the event of changing external or internal environment. 
Current domestic experience shows that the enhancement of the role of financial planning at the enterprise 
level, in market conditions, has changed the requirements for the content of the financial plan and the Western 
model of financial management, including its main elements that relate to financial management can not be 
fully transferred to Ukrainian practice. It is necessary to apply an objective approach, which should be based 
on a detailed analysis of the practice of Western enterprises, the specifics of the domestic market and the use 
of acquired domestic experience.


