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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ  
В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

AN IMPROVEMENT OF METHODS OF FINANCIAL PLANNING  
IS IN SYSTEM OF FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ 
Для ефективного функціонування підприємствам не 

вистачає чіткого стратегічного управління, шляхів його до-
сягнення, а також позначається відсутність досвіду фінан-
сового планування в системі фінансової безпеки підпри-
ємства. Фінансове планування залежно від класифікації 
підрозділяється на довгострокове, середньострокове, ко-
роткострокове, стратегічне, тактичне і оперативне. Метою 
фінансового планування є підвищення ефективного вико-
ристання довгострокового і короткострокового грошового 
капіталу. У процесі планування на підприємстві розробля-
ються заходи щодо підвищення прибутковості капіталу, 
поліпшення стабільності, мінімізації ризиків. Фінансове 
планування відіграє ключову роль у системі планування 
діяльності підприємства, забезпечуючи економічну об-
ґрунтованість та ефективність заходів, що розробляються, 
щодо досягнення його стратегічних цілей та завдань. Ре-
алізація фінансового планування на підприємстві здійсню-
ється на основі трьох етапів, які підпорядковуються один 
одному, а саме стратегічного, тактичного та оперативно-
го. Вибір методики фінансового планування зумовлюєть-
ся чинниками цілей та завдань розвитку підприємства. 
Методиками, що застосовуються у процесі фінансового 
планування, є: розрахунково-аналітична, нормативна, 
балансова, оптимізації планових рішень, економіко-мате-
матичного моделювання, мережева, програмно-цільова. У 
статті запропоновано узагальнену методику фінансового 
планування, яка актуальна в мінливих умовах ринкової 
економіки нашої держави.

Ключові слова: фінансове планування, фінансова безпе-
ка підприємств, фінансова стійкість, економічне планування, 
оптимізація планових рішень.

АННОТАЦИЯ 
Для эффективного управления предприятиям не хватает 

четкого стратегического представления, путей его достижения, 
а также отражается отсутствие опыта финансового планиро-
вания в системе финансовой безопасности предприятия. Фи-
нансовое планирование в зависимости от классификации под-
разделяется на долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное, 
стратегическое, тактическое и оперативное. Целью финансо-
вого планирования является повышение эффективного исполь-
зования долгосрочного и краткосрочного денежного капитала. 
В процессе планирования на предприятии разрабатываются ме-
роприятия по повышению прибыльности капитала, улучшению 
стабильности, минимизации рисков. Финансовое планирование 
играет ключевую роль в системе планирования деятельности 
предприятия, обеспечивая экономическую обоснованность и 
эффективность мероприятий, которые разрабатываются, отно-
сительно достижения его стратегических целей и заданий. Реа-
лизация финансового планирования на предприятии осущест-
вляется на основе трех этапов, которые подчиняются друг другу, 
а именно стратегического, тактического и оперативного. Выбор 
методики финансового планирования обусловливается фак-
торами целей и заданий развития предприятия. Методиками, 
которые применяются в процессе финансового планирования, 
являются: расчетно-аналитическая, нормативная, балансовая, 
оптимизации плановых решений, экономико-математического 
моделирования, сетевая, программно-целевая. В статье пред-
ложена обобщенная методика финансового планирования, ко-
торая является актуальной в переменчивых условиях рыночной 
экономики нашего государства. 

Ключевые слова: финансовое планирование, финансо-
вая безопасность предприятий, финансовая стойкость, эконо-
мическое планирование, оптимизация плановых решений.
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АNNOTATION 
The current state of an enterprise development is carrying out 

not only in our country but also abroad. This is evidenced by the un-
even dynamics of the effectiveness of their financial and economic 
activities. The reduction of technological cycles of production, ac-
celerating the timing of its implementation and the conquest of new 
markets is a significant impact on the efficiency of enterprises. An 
actual task for our country enterprises in the context of ensuring in-
novative development is a financial planning system development 
that will meet the requirements of modern global trends in produc-
tion and trade in enterprises financial security system. Enterprises 
have faced the problem of inefficient management in modern con-
ditions of financial and economic activities. The external factors 
negative impact has affected the activities of most domestic busi-
nesses, which, having lost their stability and solvency, feel the lack 
of financial resources and reduced profitability. There is lack of a 
clear strategic idea, ways to achieve it for effective management 
of enterprises, as well as lack of experience in financial planning in 
the financial security of the enterprise. Financial planning, depend-
ing on the classification is divided into long-term, medium-term, 
short-term, strategic, tactical and operational. The purpose of fi-
nancial planning is to increase the efficient use of long-term and 
short-term money capital. In the planning process measures to 
increase return on capital, improve stability, minimize risks the 
company are developed in the enterprise. The financial planning 
plays a key role in the planning system of the enterprise, ensuring 
the economic feasibility and effectiveness of the measures being 
developed to achieve its strategic goals and objectives. The im-
plementation of financial planning in the enterprise is carried out 
on the basis of three stages, which are subordinate to each other, 
namely, strategic, tactical and operational. The choice of financial 
planning methodology is determined by the factors of goals and 
objectives of enterprise development. The methods used in the 
process of financial planning today are: calculation and analytical, 
regulatory, balance, optimization of planning decisions, economic 
and mathematical modeling, network, program-target. The gener-
alized technique of financial planning which is actual in changing 
conditions of our state market economy has been offered.

Key words: financial planning, financial safety of enterprises, 
financial firmness, economic planning, optimization of the planned 
decisions.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасний стан розвитку 
підприємств відбувається нерівномірно не лише 
в нашій країні, а й за кордоном, про що свід-
чить нелінійна динаміка результативності їх-
ньої фінансово-господарської діяльності. Дана 
тенденція є об`єктивним чинником скорочення 
технологічних циклів виробництва продукції, 
прискорення термінів її реалізації та завойо-
вування нових ринків збуту. Така зміна умов 
функціонування підприємств зумовлюється 
необхідністю їх адаптації до мінливих умов ві-
тчизняних та міжнародних ринків. Виникає 
необхідність переходу від методів традиційного 
фінансового планування підприємства до пла-
нування стратегічного розвитку з використан-
ням сучасних методів і прийомів – від розгля-
ду окремих процесів і об’єктів до їх системної 
оцінки та аналізу.

Актуальним завданням для підприємств 
нашої країни в контексті забезпечення інно-
ваційного розвитку стає розроблення системи 
фінансового планування, яка відповідатиме ви-
могам сучасних глобальних тенденцій вироб-
ничо-торговельної діяльності в системі фінан-
сової безпеки підприємств. Цим зумовлюється 

необхідність розроблення науково обґрунтова-
ного підходу до формування системи методів 
стратегічного фінансового планування в систе-
мі фінансової безпеки підприємства, які дава-
тимуть змогу враховувати специфіку взаємодії 
підприємств із зовнішніми чинниками впливу, 
тенденції їх розвитку, виявлятимуть слабкі та 
сильні боки фінансово-господарської діяльності 
підприємства з подальшим розробленням реко-
мендацій щодо забезпечення стратегічного роз-
витку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Теоретичні 
і методичні аспекти фінансового планування 
підприємства широко висвітлено у вітчизняних 
і зарубіжних дослідженнях. Значний внесок у 
розвиток ідей фінансового планування зробили 
зарубіжні автори, серед яких можна виділити 
А. Апчерча, Э. Джонса, Б. Нідлза, Д. Мідлто-
на, Д. Хана, Р. Ентоні, М.С. Романовського, 
С.Е. Леонтьева, В. Хруцького, О. Мельника, 
В. Савчука, С. Онищенка, О. Кузьміна. Питан-
ня фінансового планування відображаються та-
кож у роботах М.А. Алексєєвой, І.Т. Балабано-
ва, І.О. Бланка, Р.К. Теличко, О.П. Кириленко, 
О.М. Стельмащука та ін.

Запропоновані ними методики фінансового 
планування враховують особливості вітчизня-
ної та міжнародної практики ведення фінансо-
во-господарської діяльності підприємств.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Загальноприйняті методики 
фінансового планування не враховують умов 
забезпечення фінансової безпеки підприємства. 
Вони доволі розрізнені, кожна демонструє окре-
мий аспект фінансового стану підприємства і 
не дає змоги відобразити результативність фі-
нансово-господарської діяльності підприємства 
у цілому.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження існуючих 
методик фінансового планування в системі фі-
нансової безпеки та розроблення узагальненої 
методики фінансового планування, яка акту-
альна в мінливих умовах ринкової економіки 
нашої держави.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У сучасних умовах ведення фі-
нансово-господарської діяльності підприємства 
зіткнулися з проблемою неефективного управ-
ління. Військові дії на території України та 
карантинні обмеження у зв’язку з епідемією 
коронавірусу COVID-19 негативно позначилися 
на діяльності більшості вітчизняних суб’єктів 
господарювання, які, втративши свою стійкість 
і платоспроможність, відчувають недостатність 
фінансових ресурсів та зменшення рівня при-
бутковості. Таким чином, опинившись в умовах 
спаду економіки, багато підприємств не можуть 
реалізувати свій потенціал. Для ефективного 
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управління їм не вистачає чіткого стратегічно-
го уявлення, шляхів його досягнення, а також 
позначається відсутність досвіду фінансового 
планування в системі фінансової безпеки під-
приємства.

Система фінансового планування є складо-
вою частиною стратегічного планування діяль-
ності підприємства взагалі.

Фінансове планування залежно від класифі-
кації підрозділяється на довгострокове, серед-
ньострокове і короткострокове (відповідно до 
хронологічної ознаки); стратегічне, тактичне і 
оперативне (залежно від конкретизації цілей та 
завдань) та ін. [1, с. 301; 2, с. 89–90; 3, с. 176]. 

Метою фінансового планування є підвищення 
ефективного використання довгострокового і ко-
роткострокового грошового капіталу. У процесі 
планування на підприємстві розробляються за-
ходи щодо підвищення прибутковості капіталу, 
поліпшення стабільності, мінімізації ризиків. 

До основних завдань фінансового плануван-
ня ми можемо віднести:

– формулювання складу майбутніх плано-
вих проблем, визначення системи очікуваних 
небезпек або потенційних можливостей підпри-
ємства; 

– обґрунтування стратегій, що запроваджу-
ються, цілей і завдань, які планує реалізувати 
підприємство в майбутньому періоді; 

– планування основних засобів досягнення 
поставлених перед підприємством цілей і за-
вдань, вибір або залучення необхідних ресурсів 
для поліпшення фінансового стану в майбут-
ньому періоді;

– визначення потреби у ресурсах, плануван-
ня обсягів і структури необхідних ресурсів та 
термінів їх надходження; 

– проєктування процесу впровадження роз-
роблених планів і контроль над їх виконанням 
[3, с. 177; 4, с. 224; 5, с. 209–210; 6, с. 112; 7]. 

Таким чином, фінансове планування відіграє 
ключову роль у системі планування діяльнос-
ті підприємства, забезпечуючи економічну об-
ґрунтованість і ефективність заходів, що розро-
бляються, щодо досягнення його стратегічних 
цілей та завдань.

Реалізація фінансового планування на під-
приємстві здійснюється на основі трьох ета-
пів, які підпорядковуються один одному, а 
саме стратегічного, тактичного та оперативного 
[1, с. 301; 2, с. 89–90; 3, с. 176].

Етап стратегічного планування розрахований 
на довготермінову перспективу, яка повинна 
забезпечити стійкий та продуктивний розвиток 
підприємства. Він реалізовується шляхом роз-
роблення та затвердження планів стратегічного 
розвитку, інвестиційних проєктів і перспектив-
них планів розвитку.

Тактичне планування розраховане на серед-
ньотермінову перспективу, яка повинна забез-
печити стратегічний розвиток підприємства. 
Реалізовується шляхом бізнес-планів та інвес-
тиційних проєктів.

Оперативне планування розраховане на ко-
роткотермінову перспективу, яка здійснює 
коригування й уточнення завдань, поставле-
них стратегічним та тактичним плануванням 
[3, с. 177; 4, с. 224; 5, с. 209–210].

Процес фінансового планування у контексті 
розроблення перспективних планів стратегічно-
го розвитку підприємства ґрунтується на основі 
застосування системи методик. 

Вибір методики фінансового планування зу-
мовлюється чинниками цілей та завдань роз-
витку підприємства. До основних ми можемо 
віднести: тривалість періоду, фінансовий стан 
підприємства, стратегія розвитку, рівень підго-
товки адміністративного персоналу, наявність 
вільних фінансових ресурсів. 

Методиками, що застосовуються у процесі 
фінансового планування, є: 

– розрахунково-аналітична. Застосовується 
під час планування суми прибутків та доходів, 
визначення величини відрахувань від прибут-
ку до накопичувального та резервного фонду по 
окремих видах використання фінансових ресур-
сів, під час управління запланованою потребою 
в оборотних активах, величини амортизаційних 
відрахувань тощо;

– нормативна. Сутністю нормативної мето-
дики є реалізація фінансових планів на основі 
попередньо затверджених норм та економічних 
нормативів, за допомогою яких розраховується 
потреба підприємства у фінансових ресурсах і 
джерелах їх надходження. Такими норматива-
ми є ставки податків, розміри тарифних вне-
сків, норми амортизаційних відрахувань, нор-
мативи потреби в оборотних коштах; 

– балансова. В її основі лежить розроблення 
затвердженого плану доходів і витрат на під-
приємстві. Здійснюється методом побудови ба-
лансів, дотримуючись принципів поєднання на-
явних на підприємстві фінансових ресурсів та 
необхідності їх у майбутньому періоді;

– оптимізації планових рішень. Використо-
вується під час складання фінансових планів 
та є багатоваріантною. Із декількох розробле-
них фінансових планів вибирається найбільш 
перспективний із погляду мінімуму витрат та 
максимуму очікуваного ефекту. Заснована на 
відсутності достовірних початкових передумов 
для розроблення фінансових планів, що при-
зводить до високої ймовірності відхилень фак-
тичних показників від планових та є комбіна-
цією нормативної, розрахунково-аналітичної і 
балансової;

– економіко-математичного моделюван-
ня. Дає змогу знайти кількісне вираження 
взаємозв’язків між фінансовими показниками 
і чинниками, що їх визначають. Даний зв`язок 
виражається через економіко-математичну мо-
дель. Економіко-математична модель є точним 
математичним описом економічного процесу. 
Здійснюється опис факторів, що характеризу-
ють структуру і закономірності зміни даного 
економічного явища, за допомогою матема-
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тичних символів і прийомів (рівнянь, таблиць, 
графіків);

– мережева. Застосовується на великих під-
приємствах та підприємствах, що мають струк-
турні підрозділи. Дає змогу на основі мереже-
вих графіків і моделей навести організаційну 
технологічну послідовність виконання етапів і 
взаємозв’язку між ними; акцентувати увагу на 
окремих важливих господарських операціях; 
забезпечити їх координацію; поєднати обсяг фі-
нансових ресурсів із джерелами їх утворення;

– програмно-цільова. Включає формування 
й оптимізацію виробничої та інвестиційної про-
грам та є за своєю суттю комплексним управ-
лінням фінансово-господарською діяльністю 
підприємства по основних напрямах його роз-
витку. Застосовуються всі наявні методи і при-
йоми управління, планування та регулювання 
діяльності підприємства [3, с. 177; 4, с. 224; 
5, с. 209–210; 6, с. 112; 7]. 

На нашу думку, перераховані методики фі-
нансового планування не враховують умов забез-
печення фінансової безпеки підприємства, осно-
вним завданням якої є захищеність діяльності 
підприємства від негативного впливу зовнішніх 
чинників разом із можливістю швидко подо-
лати різноманітні загрози, пристосуватися до 
мінливих економічних умов, що в подальшому 
не позначиться негативно на результативності 
його діяльності. Завданням фінансової безпеки 
підприємства є забезпечення умов стабільного 
та продуктивного ведення фінансово-господар-
ської діяльності не лише на даному етапі функ-
ціонування, а й у майбутніх періодах. Належна 
оцінка рівня фінансової безпеки підприємства 
передбачає визначення його платоспроможнос-
ті, ефективності залучення капіталу у госпо-
дарську діяльність, а також відображає різно-
манітні аспекти фінансово-економічного стану.

Наведені методики фінансового планування 
доволі розрізнені, кожна демонструє окремий 
аспект фінансового стану підприємства і не дає 
змоги відобразити стан фінансово-господарської 
діяльності підприємства у цілому.

Як спосіб модернізації існуючих систем фі-
нансового планування в системі фінансової без-
пеки ми можемо запропонувати узагальнену 
методику фінансового планування, яка акту-
альна в мінливих умовах ринкової економіки 
нашої держави. Методика складатиметься з та-
ких кроків фінансового планування в системі 
фінансової безпеки: 

І крок – виконання рейтингової оцінки фі-
нансового стану підприємства на основі про-
гнозного балансу на кінець передпланового пе-
ріоду (балансова, мережева);

ІІ крок – реалізація фінансових планів на 
основі попередньо затверджених норм та еконо-
мічних нормативів (нормативна, розрахунково-
аналітична);

ІІІ крок – корегування фінансових планів на 
підставі розрахованих даних кроку І та кроку ІІ 
(оптимізації планових рішень);

ІV крок – розрахунок рейтингу підприємства 
порівняно з іншими підприємствами даної га-
лузі, аналіз виконання фінансових планів (еко-
номіко-математичне моделювання, програмно-
цільова, балансова, мережева);

V крок – корегування статей фінансового 
плану до приведених розрахунків (балансова, 
оптимізації планових рішень, розрахунково-
аналітична, нормативна);

VІ крок – затвердження фінансового плану 
на певний період (балансова, оптимізації пла-
нових рішень, розрахунково-аналітична, нор-
мативна);

VІІ крок – реалізація завдань фінансового 
плану з подальшим контролем над його вико-
нанням (балансова, оптимізації планових рі-
шень, розрахунково-аналітична, нормативна). 

Отже, для успішного розвитку підприємства 
необхідне постійне вдосконалення системи фі-
нансового планування в системі фінансової без-
пеки підприємства, що реалізується в процесі 
накопичення вітчизняного та закордонного до-
свіду, розроблення нових концепцій, методик і 
підходів, що враховують сучасні умови госпо-
дарювання.

Зростаюча самостійність підприємств та їх 
незалежність від бюджетних джерел фінансу-
вання, з одного боку, зумовили велику ініці-
ативу в розробленні систем фінансового пла-
нування, збільшили варіативність підходів до 
їх розвитку, а з іншого – призвели до розпо-
рошення єдиних методологічних принципів 
такого планування. Відсутність уніфікованої 
моделі системи фінансового планування на 
підприємстві, закріпленої в законодавчих ак-
тах, наявність низки дискусійних питань у 
теорії фінансового планування призводять до 
виникнення проблем у галузі організації фі-
нансового планування, вирішення яких дасть 
змогу максимізувати переваги даної технології 
для підприємств.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Фінансове планування відіграє найбільш важ-
ливу роль у системі фінансового управління 
підприємства, оскільки безсистемне, нерозпла-
новане ведення господарської діяльності може 
призвести до швидкого банкрутства, зменшен-
ня рівня платоспроможності та втрати конку-
рентоздатності. 

Під час здійснення фінансового плануван-
ня основна увага приділяється річній фінан-
совій звітності, а також статтям витрат гро-
шових коштів на розширення і модернізацію 
виробництва. Основою для розроблення фі-
нансових планів служать перспективні пла-
ни, які надалі конкретизуються і деталізу-
ються. Здійснюється взаємоузгодження всіх 
видів ресурсів підприємства з джерелами їх 
фінансування. 

Організація ефективного фінансового управ-
ління в системі фінансової безпеки підприєм-
ства пов’язана з отриманням конкурентних пе-
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реваг на ринку і підвищенням його фінансової 
стійкості. Для досягнення даної мети необхід-
но: створення ефективної системи фінансового 
планування, орієнтованої на швидке реагуван-
ня на зміни зовнішніх чинників впливу; роз-
роблення деталізованої системи фінансового 
аналізу; здійснення безперервного фінансового 
контролю. 
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