
Калюжна Я.Я.ст..гр.ЕФ-15-м 

Науковий керівник: 

Ст..викл. кафедри ЕАіФ Замковий О.І. 

(Державний ВНЗ «Національний гірничий 

Університет, м.Дніпропетровськ, Україна) 

 

Посилення управління фінансами підприємств через подальше втілення 

інформаційних технологій 

Фінансове планування відображає одну з найважливіших сторін організації 

виробництва – управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. 

Його необхідність викликана тим, що потрібно передбачити конкретні грошові 

кошти, без наявності яких неможливе неперервне функціонування 

підприємства, оскільки їх необхідно витрачати для придбання сировини, 

матеріалів, інших цінностей, сплати податків, відрахувань до спеціальних 

фондів, виконання фінансових зобов’язань перед постачальниками, членами 

трудового колективу [2,c.74]. 

Фінансове планування здатне активно впливати на усі сторони роботи 

підприємства через вибір об’єктів фінансування, направлення грошових коштів 

і вибірково в залежності від віддачі тих чи інших заходів економічного і 

соціального розвитку сприяти раціональному використанню трудових, 

матеріальних і грошових ресурсів [3, с.18]. 

Контроль за мобілізацією грошових ресурсів здійснюють фінансові служби 

спільно з іншими відділами будь-якого підприємства, які беруть участь у 

прогнозуванні і виконанні цих завдань і ведуть облік їх надходження 

(маркетингова служба, бухгалтерія). Основну увагу тут зосереджено на 

головному джерелі фінансові моделі підприємства, побудовані за допомогою 

відповідних комп'ютерних систем, забезпечують генерацію стандартних 

бухгалтерських процедур і звітних фінансових документів, як наслідок бізнес-

операцій, що реалізуються в часі. Під бізнес-операціями маються на увазі 

конкретні дії, здійснювані підприємством у процесі економічної діяльності, 

наслідком яких є зміни в обсягах і напрямках руху потоків грошових засобів. Ці 

моделі відображають реальну діяльність підприємства через опис грошових 



потоків (надходжень і виплат) як подій, що відбуваються в різні періоди часу 

[1, с. 24]. 

Сценарний підхід передбачає здійснення альтернативних розрахунків на 

основі даних, що відповідають різним варіантам розвитку проекту. 

Використання імітаційних фінансових моделей в процесі планування й аналізу 

ефективності діяльності підприємства або інвестиційного проекту, який 

реалізується, є досить сильним і дійовим засобом, що дозволяє «програти» різні 

варіанти стратегій і прийняти обґрунтоване управлінське рішення, спрямоване 

на досягнення цілей підприємства. 

Порівняльний аналіз існуючого на сьогоднішній день програмного 

забезпечення, призначеного для автоматизації процесу фінансового планування 

на підприємстві, що при його використанні дасть можливість: 

- швидко і зручно планувати свою діяльність; 

- затрачувати на процес планування менше часу; 

- оперативно вносити зміни у фінансовий план; 

- отримати звіти в зручному для аналізу вигляді – за допомогою таблиць, 

графіків, діаграм. 

Використання такого програмного забезпечення без сумніву значно 

підвищить ефективність процесу фінансового планування, полегшить 

розрахунки та дозволить більш наглядно показати результати планування за 

допомогою різноманітних графіків і таблиць. 

Вищезазначені переваги використання програмного забезпечення у 

фінансовому плануванні в порівняні з традиційними методами дозволять 

значно підвищити ефективність процесу фінансового планування на 

підприємстві. 
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