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Падіння попиту на складання фінансових планів, постійно змінювані умови господарювання,
нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств, які роблять розрахунки
фінансових показників малодостовірними, зумовлюють необхідність розроблення способів
фінансового забезпечення поставлених завдань в області підприємництва, зокрема за рахунок
проведення фінансового планування. У статті доведено доцільність розробки фінансових планів
як однієї з головних передумов фінансової стабільності в управлінні виробничо-фінансовою
діяльністю підприємства. Проаналізовано специфіку організації процесу фінансового планування
та виокремлено методологію його проведення. Дослідження природи фінансового планування
дало змогу виявити декілька заходів із приводу його удосконалення, а саме: застосування системи
збалансованих показників як інструмента стратегічного планування, а також систематичне
проведення SWOT-аналізу як основного елемента стратегічного планування; впровадження ERPсистеми для більшої гнучкості процесів фінансового планування й бюджетування, кращої
реалізації стратегії розвитку бізнесу на основі ключових показників діяльності підприємства.
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Вступ. За нестабільності зовнішнього середовища, невизначених умов
господарювання ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від стану
внутрішньофірмового планування. Чим вищий рівень невизначеності, тим більшого
значення набуває планування, а, отже, фінансова стабільність є важливою передумовою
успішного ведення господарської діяльності, яка формує імідж господарюючого
суб’єкта і є його візитною карткою.
У контексті фінансової стабільності ФП має відводитись особлива роль, оскільки
воно пов’язане з ресурсним чинником – формуванням, розміщенням і використанням
грошових коштів та отриманням прибутку на вкладені ресурси. Лише у процесі ФП
економічно обґрунтовується потреба підприємства у капіталі для забезпечення
виконання прогнозних обсягів господарської діяльності, яка пов’язана з наявними і
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реальними для залучення джерелами фінансування, в результаті чого створюються
передумови фінансової стабільності підприємства [2].
Постановка проблеми. На сьогоднішній день залишається чимало невирішених
питань, пов’язаних із особливостями організації ФП в ринкових умовах. У зв’язку з цим
існує перелік проблем, згрупованих на українських підприємствах за ступенем
важливості. Так, майже їх третина пов'язана з нереальністю фінансових планів, що
викликано, як правило, необґрунтованими даними щодо збуту, великої питомої ваги
коштів у розрахунках, зменшеними термінами погашення дебіторської заборгованості,
надмірними потребами у фінансуванні. Ще однією проблемою є оперативність
складання планів, із-за якої економічні служби готують значну кількість непридатних
для фінансового аналізу документів. При цьому відсутня чітка система підготовки і
передачі планової інформації з відділу до відділу, до того ж має місце недостовірність
інформації. Таким чином, вагомий внесок у вивчення та поглиблення досліджень із ФП
на підприємстві й шляхів його поліпшення внесли: О. М. Бандурко, В. М. Гриньова,
А. Г. Завгородній,
М. Я. Коробов,
В. О. Коюда,
І. Є. Мойсеєнко,
П. І. Орлов,
Л. М. Павлова, Г. О. Партін, К. Я. Петрова, В. П. Савчук, Р. А. Слав'юк та ін. [1; 3; 8; 9;
10; 12; 13]. Однак у сучасних вітчизняних виданнях не існує єдиної думки щодо змісту
ФП як однієї з головних передумов фінансової стабільності підприємства. Тому пошук
шляхів для вирішення проблем, які виникають у процесі планування виробничофінансової діяльності, є актуальним та потребує подальшого дослідження.
Метою дослідження є розкриття сутності ФП та висвітлення специфіки його
проведення як однієї з головних передумов фінансової стабільності в управлінні
виробничо-фінансовою діяльністю підприємства.
Результати дослідження. У теоретичному аспекті ФП розглядають як невід'ємну
частину загального планування звичайної діяльності підприємства. Разом із тим
сутність ФП трактується вченими по-різному. Так, з позиції В. М. Гриньової та
В. О. Коюди, [3]: «ФП – це складова управління фінансовими ресурсами, процес
оцінювання потреб у коштах для забезпечення поточного виробництва й подальшого
виробничого та соціального розвитку, а також визначення джерела покриття цих
потреб». Очевидним є те, що без ФП не може бути досягнутий такий рівень управління
економікою підприємства, який забезпечує підвищення її ефективності, успіх на ринку,
розширення та оновлення матеріальної бази, успішне розв'язання соціальних питань,
здійснення матеріального стимулювання працівників. Саме таке розуміння ФП
зустрічається у В. П. Савчука, який наголошує, що ФП – «це управління процесом
утворення, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів на
підприємстві, яке реалізується в деталізованих фінансових планах» [12].
Загалом, ФП являється важливим елементом корпоративного планового процесу, до
найбільш вагомих завдань якого відносяться такі, як забезпечення оптимального вкладу
фінансових планів у виконання корпоративних цілей; ясне формування припущень, на
яких базуються прогнози; аналіз і уточнення фінансових наслідків прийняття
пропозицій щодо прибутку, витрат, цін реалізації, обігу тощо. Слід зазначити, що
фінансовий стан як невід’ємна частина бізнес-планування підприємства потребує
підготовки стандартних для світової практики документів, а саме: прогноз обсягів
реалізації, баланс грошових витрат і надходжень, таблицю доходів і витрат, зведений
баланс активів і пасивів підприємства, графік досягнення беззбитковості і, зокрема,
фінансової. Для визначення порогу рентабельності та фінансової міцності окремого
інвестиційного проекту і підприємства в цілому стратегія фінансування і аналіз
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розвитку відповідає на питання: які необхідні джерела фінансових ресурсів і форми їх
отримання; термін очікуваного повного повернення вкладених інвестицій з
забезпеченням інвесторами нормального доходу на них.
Методичний апарат планування сфер діяльності підприємства, зокрема фінансової, є
надзвичайно багатим. У теорії та практиці планової діяльності за минулі роки
накопичений значний набір різних методів розробки прогнозів і планів. За оцінками
вчених, нараховується більше 150 різних методів, при цьому в якості основних на
практиці використовуються лише 15–20. Розвиток інформатики і засобів техніки надає
можливість розширення кола цих методів прогнозування і планування в напрямку їх
удосконалення [8].
Методи ФП мають відповідати зовнішнім умовам господарювання, особливостям
різних станів процесу становлення та розвитку ринкових відносин, враховувати
специфіку діяльності об’єктів планування та різноманітність засобів і шляхів
досягнення основної підприємницької мети – збільшення прибутку (рис. 1).

Методи фінансового планування

Методи експертних оцінок
Методи екстраполяції
Методи моделювання та економіко-математичні
Методи економічного аналізу
Балансові методи
Нормативні методи
Програмно-цільові методи
Рис. 1. Методи ФП на підприємстві [8]
Оскільки ФП на підприємстві становить собою сукупність взаємопов’язаних
процесів, то одним із головних є визначення майбутньої потреби у фінансових ресурсах,
необхідних для реалізації обраної ринкової стратегії, а також обґрунтування
оптимальних напрямків їх залучення. Ефективна реалізація таких процесів базується на
показниках виробничо-комерційної діяльності підприємства (обсяг виробництва,
прибуток, асортимент товару і послуг, собівартість продукції). Тому з метою
конкретизації складових ФП слід користуватись приведеним алгоритмом розробки
фінансових планів на підприємстві з деталізацією головних завдань та розробкою
ефективної фінансової стратегії на довго-, середньо- та короткострокову перспективи
(рис. 2).
Приведений алгоритм показує, що позитивна динаміка визначених для контролю
показників стратегічного ФП передбачає проведення постійного, систематичного,
повного, інтегрованого моніторингу, а негативна – потребує визначення кількісного і
якісного характеру відхилень та причин і тенденцій цих відхилень. У випадку
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неможливості мінімізації негативних тенденцій рекомендується цикл стратегічного ФП
починати з початку із поетапним проходженням запропонованого алгоритму.

ВИЗНАЧЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

Розробка концепції розвитку підприємства з конкретизацією цілей та місії,
визначення загальної інвестиційної стратегії підприємства
Активізація фінансових ресурсів підприємства, у тому числі резервного капіталу та
амортизаційних накопичень (в межах чинного законодавства)
Забезпечення ефективності комерційно-виробничої діяльності підприємства з метою
максимізації прибутку
Дотримання інтересів власника, акціонерів та інших інвесторів
Виконання бюджетних, позабюджетних та банківських зобов’язань
Моніторинг ліквідності підприємства, в тому числі його кредитоспроможності

ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
2.1. Фінансове прогнозування

2.2. Розробка фінансової стратегії

Обсяг продажів

Податкової

Фінансові результати діяльності

Дивідендної

Грошові потоки

Амортизаційної

Баланс

Емісійної

Інвестиції

Кредитної

КОНКРЕТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
3.1. Показники фінансових результатів

3.3. Плановий бюджет доходів і видатків

3.2. Плановий баланс

3.4. Капітальний бюджет

ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
Розробка:
 платіжного календаря;
 касового плану

5 етап

Розрахунок:

 потреби в короткострокових
кредитах

КОНТРОЛЬ
Негативна динаміка:
повернення до кроку 1

Позитивна динаміка:
моніторинг

Рис. 2. Алгоритм процесу ФП [7]
З метою постійної підтримки конкурентоспроможності підприємства, підвищення
ефективності його функціонування доцільно проводити SWOT-аналіз. У нашому

74

Механізм регулювання економіки, 2013, № 2

Lidia I. Telyshevska, Natalia P. Andruschenko, Sergey S. Sergeyev.
Financial Planning as a Prerequisite for Financial Stability of the Enterprise

випадку SWOT-аналіз дозволяє керівництву не лише проаналізувати можливості й
загрози зовнішнього середовища суб’єкта, а й виявити ймовірність використання та
вплив обраних можливостей і загроз на результати діяльності, зокрема дослідити
технічні можливості, сформувати ефективну методику планування та оцінити
перспективи господарської діяльності у контексті ФП.
Проте підприємства не завжди мають можливість повною мірою контролювати своє
майбутнє і змушені постійно пристосовуватися до мінливих умов. Тому з метою
ефективного управління фінансовим станом підприємства та усунення проблем,
пов’язаних з таким управлінням, слід розширювати перелік показників і
використовувати ЗСП, запропоновану, зокрема в [5; 6]. Особливістю ЗСП є чіткий
причинно-наслідковий зв'язок цих показників (табл. 1).
Таблиця 1 – ЗСП [5]
Сегменти

Показники системи
Операційний прибуток, тенденції його зростання. Динаміка грошових
Фінанси
потоків і показники діяльності. Динаміка продаж, питома вага продажу
нових продуктів, точність прогнозу продаж. Ринкова ціна акції
Кількість повернень продукції клієнтами, витрати на гарантійне
Клієнти
обслуговування. Масштаб дистриб’юторської мережі, взаємозв'язок
каналів збуту. Своєчасність поставок. Час реагування на попит
Внутрішні Кількість дефектів. Тривалість операційного циклу. Кількість аварій.
процеси
Час налагодження обладнання. Втрати у зв'язку з браком і простої
Кількість змін в дизайні продукції. Кількість нових патентів та
Інновації та
авторських прав. Плинність кадрів. Час навчання персоналу і
ріст
підвищення його кваліфікації
Слід погодитися з думкою вчених, зокрема [6; 11], що в більшості випадків ЗСП
розглядається майже як єдиний інструмент, здатний переорієнтувати підприємство на
шляхи випереджаючого розвитку. Так, інвестиції у розвиток персоналу (область
навчання та зростання) можуть призвести до підвищення рівня післяпродажного
обслуговування (область внутрішніх процесів), що, у свою чергу, призводить до
підвищення рівня задоволеності клієнтів і, зрештою, до збільшення обсягів продажу та
зростання прибутку (область фінансів). Тому лише така система спрямована на
встановлення балансу між пластичними нефінансовими показниками та жорсткими
фінансовими показниками.
Останнім часом усе більшу популярність набуває впровадження автоматизованих
систем управління класу ERP. ERP-системи (від Enterprise Resources Planning –
управління ресурсами підприємства) представляють собою комплекс інтегрованих
додатків, які на єдиному інформаційному просторі підтримують усі головні аспекти
управлінської діяльності підприємств – планування ресурсів (фінансових, людських,
матеріальних) для товарів (послуг), оперативне управління виконанням планів
(включаючи постачання, збут, ведення договорів), усі види обліку, аналіз результатів
господарської діяльності. В основному ERP-системи впроваджуються для розв’язання
завдань фінансового управління та планування, тому що для успішного вирішення
завдань в інших галузях більш доцільно запроваджувати кращі у своєму класі
спеціалізовані системи [4].
Побудова інтегрованого середовища управління підприємством забезпечує
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підвищення оперативності й обґрунтованості рішень, гнучкість процесів ФП й
бюджетування, кращу реалізацію стратегії розвитку бізнесу на основі ключових
показників діяльності підприємства. Ефект від впровадження ERP-системи можна
оцінити за двома групами показників: економічні показники ефективності (вигоди) та
впровадження й організаційні (якісні) зміни, що не піддаються кількісній оцінці. Такі
системи об’єднують різні види бізнес-процесів та дають змогу охопити повну картину
діяльності підприємства й моделювати ситуацію з врахуванням великої кількості
факторів. Крім того, за допомогою даної системи можна здійснювати усі види ФП,
формувати бюджети й аналізувати основні показники діяльності.
Висновки і перспективи подальших наукових розробок. Як підсумок, слід
зауважити, що для забезпечення фінансової стабільності підприємств необхідно більше
уваги приділяти ФП із тим, щоб ресурсно забезпечувати виконання прогнозованих
бізнес-планом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової
стійкості, створювати передумови для отримання чистого прибутку в розмірі,
достатньому для самоокупності й самофінансування. Оптимізація існуючих бізнеспроцесів дасть можливість звільнити значні обсяги фінансових ресурсів та підвищити
конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації економіки. Впровадження
інформаційних технологій дасть змогу мінімізувати час реагування підприємства на
ринкові зміни, оперативно виявляти основні недоліки його системи управління та
враховувати як внутрішні, так і зовнішні фінансові ризики.
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Падение спроса на составление финансовых планов, постоянно меняющиеся условия
хозяйствования, нестабильность налоговой системы, взаимные неплатежи предприятий, которые
делают расчеты финансовых показателей малодостоверными, обусловливают необходимость
разработки
способов
финансового
обеспечения поставленных задач
в
области
предпринимательства, в частности за счет проведения финансового планирования. В статье
доказана целесообразность разработки финансовых планов как одной из главных предпосылок
финансовой стабильности в управлении производственно-финансовой деятельностью
предприятия. Проанализирована специфика организации процесса финансового планирования и
выделена методология его проведения. Исследование природы финансового планирования
позволило выявить несколько мероприятий по его усовершенствованию, а именно: применение
системы сбалансированных показателей как инструмента стратегического планирования, а также
систематическое проведение SWOT-анализа как основного элемента стратегического
планирования, внедрение ERP-системы для большей гибкости процессов финансового
планирования и бюджетирования, лучшей реализации стратегии развития бизнеса на основе
ключевых показателей деятельности предприятия.
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The demand for drawing up financial plans, constantly changing economic conditions, unstable tax
system, Joint-stock companies which make false calculation of financial indicators, determine the need
to develop ways of financial support tasks in the field of entrepreneurship, in particular through the
financial planning process. In the article proved expediency of development of financial plans as one of
the main preconditions for financial stability in the management of production-financial activity of the
enterprise. Analyzed the specific process of financial planning and singled out the methodology of its
implementation. Study of the nature of financial planning gave an opportunity to reveal several measures
concerning its improvement, namely: the application of a balanced scorecard as a tool for strategic
planning and systematic SWOT-analysis as a key element of strategic planning, ERP-system for greater
flexibility of financial planning and budgeting, better implementation business development strategy
based on key performance indicators of the enterprise.
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