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ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  

Основним механізмом управління використання власного капіталу 

підприємства становить його планування. Планування використання власного 

капіталу підприємства являє собою процес розробки системи планів і планових 

показників щодо його розподілу в найбільш ефективних напрямках майбутнього 

використання. 

Планування базується на використанні трьох основних системах: 

 1. Прогнозування використання власного капіталу.  

 2. Поточне планування використання власного капіталу. 

 3. Оперативне планування використання власного капіталу.  

Системи планування використання власного капіталу та форми реалізації 

його результатів на підприємстві можна зобразити в табл. 1. 

Таблиця№ 1 

Системи планування 

використання капіталу 

Форми реалізації результатів планування 

використання капіталу 
Період 

планування 

1. Прогнозування 

використання власного 

капіталу 

Розробка стратегії використання капіталу і 

фінансової політики по основним аспектам її 

реалізації 

До 3-х 

років 

2. Поточне планування 

використання власного 

капіталу 

Розробка поточних фінансових планів по 

окремим аспектам використання капіталу 1 рік 

3. Оперативне планування 

використання власного 

капіталу 

Розробка доведення до виконавців бюджетів, 

платіжних календарів і інших форм 

оперативних планових завдань  

Місяць, 

квартал 

 

Всі системи перебувають у взаємозв'язку і реалізуються у певній 

послідовності. Первісним вихідним етапом цього планування є прогнозування 

основних напрямків і цільових параметрів використання власного капіталу 

шляхом розробки загальної стратегії цього використання на підприємстві, яка 

покликана визначати завдання і параметри поточного планування. У свою чергу, 



поточне планування використання власного капіталу створює основу для 

розробки і доведення до безпосередніх виконавців оперативних бюджетів по всіх 

основних аспектах використання власного капіталу підприємства. [1] 

Зміст кожної з систем планування використання властного капіталу 

підприємства, на нашу думку, можливо розглянути, як:  

 1. Систему прогнозування використання власного капіталу, що є найбільш 

складною серед розглянутих систем планування і вимагає для своєї реалізації 

високої кваліфікації виконавців. На кожному підприємстві система фінансового 

прогнозування в будь-якій сфері фінансової діяльності, у тому числі і в сфері 

використання капіталу. 

2. Систему поточного планування використання власного капіталу, яка 

базується на розробленій стратегії і фінансовій політиці щодо окремих аспектів 

цього використання. Це планування полягає в розробці конкретних видів 

поточних фінансових планів, що включають всі основні планові показники 

використання капіталу. 

3. Систему оперативного планування використання власного капіталу, що 

полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань по 

забезпеченню основних напрямків цього використання в господарській 

діяльності підприємства. Формою цього фінансового плану є бюджет. 

Бюджет являє собою фінансовий план короткострокового періоду, що 

розробляється зазвичай в рамках до одного року, що відображає витрати і 

надходження фінансових коштів в процесі здійснення конкретних видів 

господарської діяльності. [2] 
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