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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

У сучасних умовах господарювання керівники повинні мати у своєму 

розпорядженні надійний інструментарій засобів, що дають їм змогу аналізувати 

поточний фінансовий стан підприємства, планувати фінансові потоки і 

приймати правильні рішення.  

Одним з основних шляхів покращення фінансового стану підприємства є 

його фінансове планування, яке є розрахунком обсягів фінансових ресурсів за 

джерелами формування і напрямами використання відповідно до виробничих 

показників підприємств на плановий рік. 

 Для об’єктивної оцінки поточних і майбутніх фінансових потреб на 

підприємстві складається фінансовий план формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів. Основна мета складання фінансового плану 

полягає у взаємоузгодженні доходів і витрат у плановому періоді. 

Значення фінансового планування для підприємств полягає у 

відображенні розроблених цілей у формі конкретних фінансових показників, 

забезпеченні фінансовими ресурсами закладених у виробничому плані 

економічних пропорцій розвитку, визначенні життєздатності проекту 

підприємства за умов конкуренції [1]. 

У процесі фінансового планування використовуються різні методи, тобто 

конкретні способи і прийоми планових розрахунків. Серед найбільш 

поширених слід виділити: балансовий, нормативний, розрахунково- 

аналітичний, грошових потоків, оптимізації планових рішень, економіко-

математичного моделювання [2; 3; 4]. При формуванні фінансових планів варто 

використовувати багатоваріативний підхід з застосуванням різних моделей, що 

дає змогу спрогнозувати вплив фінансового планування на результати 



діяльності підприємства. У вітчизняній та зарубіжній літературі наводять такі 

моделі фінансового планування: типові моделі фінансового планування, 

імітаційні моделі, модель LONGER, моделі короткотермінового фінансового 

планування тощо. Вибір моделі фінансового планування залежить від багатьох 

чинників, серед яких найважливішими є: часовий горизонт планування, 

можливості фінансового аналітика, визначена точність фінансових прогнозів, 

забезпеченість сучасними комп'ютерними прикладними програмами тощо [3]. 

Фінансове планування є процесом, який включає етапи контролю і 

аналізу його виконання. Призначення контролю в фінансовому плануванні 

полягає в констатації та оцінці проміжних і кінцевих результатів діяльності 

підприємства, а також в оцінці діяльності фахівців, що сприяли досягненню цих 

результатів [5]. Особливістю фінансового планування на підприємствах у 

ринковій економіці є те, що воно не носить елементів директивності і є 

внутрішньо фірмовим. 

Таким чином, механізм управління фінансовими ресурсами підприємств, 

повинен включати: моделі, засоби, методи та інструменти проведення 

аналітичних і планово-прогнозних розрахунків визначення потреби у 

фінансових ресурсах, джерела їх формування; виявлення взаємозв'язку між 

наслідками діяльності й використанням фінансових ресурсів; оцінку та 

інтерпретацію отриманих результатів. 
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