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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ефективна модель розвитку підприємства – це одне з головних завдань, яке
постає перед вітчизняними суб’єктами господарювання в умовах економічної та
політичної кризи, що склалися в Україні. Однією з передумов збереження
конкурентних позицій підприємства є швидкість адаптації до змін у ринковому
середовищі, одним із інструментів якої виступає фінансове планування. Багатолітній
досвід як вітчизняних, так і зарубіжних підприємств свідчить про те, що в умовах
ринку нехтування, а також недооцінка значення фінансового планування приводять до
значних економічних втрат.

Фінансове планування як одна із функцій управління підприємством набуває
актуальності за сучасних умов, оскільки на перший план виходять вимоги нової якості
та відкритості до системи управління підприємством, спричинені впливом глобалізації,
інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку.

Узагалі, фінансове планування відіграє важливу роль у житті суб’єкта
господарювання. Із його допомогою підприємство має змогу:

1) зрозуміти, де, коли і для кого воно збирається виробляти та продавати
продукцію, які ресурси та в який час знадобляться для того, щоб досягти поставлених
цілей;

2) досягти ефективного використання залучених ресурсів;
3) передбачити несприятливі ситуації, аналізувати можливі ризики та передбачати

конкретні заходи, спрямовані на зниження таких ризиків.
Дослідження проблем фінансового планування свідчить, що сучасна модель

здійснення фінансового планування має ряд суттєвих недоліків. Серед проблем
фінансового планування на вітчизняних підприємствах можна виділити:

- непристосованість більшості облікових і звітних документів для фінансового
аналізу;

- переважання витратного методу ціноутворення; не завжди проводиться аналіз
беззбитковості продажів;

- відсутність можливості визначення потреби у фінансуванні діяльності
підприємства через недоведення загальноекономічного планування до фінансового;

- відсутність взаємозв’язку між окремими рівнями фінансового планування,
проблема узгодження планових рішень, а також локальних цілей поточного та
оперативного планування та стратегічної мети функціонування підприємства та інші [2;
3; 4].

Слід відзначити, що при існуючій системі планування досить важко проводити
сценарний аналіз та аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах, що постійно
змінюються.

У процесі використання підприємствами фінансового планування можна виділити
фактори, що обмежують та стримують даний процес, а саме:

1) високий ступінь невизначеності українського ринку, спричинений триваючими
глобальними змінами у всіх сферах суспільного життя;

2) відсутність ефективної діючої нормативно-правової бази у сфері
внутрішньофірмового фінансового планування;
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3) обмеженість наявних фінансових ресурсів, необхідних для організації та
здійснення фінансових розробок у галузі планування на підприємствах;

4) наявність методів та прийомів фінансового планування, що викликають
недовіру в керівників підприємств [4].

Оцінивши найпоширеніші проблеми, що виникають під час фінансового
планування на підприємствах можна запропонувати такі шляхи їх вирішення:

- удосконалення існуючої правової бази фінансового планування;
- розробка методичного забезпечення складання перспективних, поточних та

оперативних фінансових планів із використанням результатів моніторингу фінансових
планів;

- широке застосування економічних нормативів, електронно-обчислювальних
машин, економіко-математичних методів, автоматизованих систем управління у
фінансовому плануванні;

- розробка рекомендацій із впровадження системи фінансового планування
діяльності підприємств, які включать процедуру фінансового планування, порядок та
методи розрахунку показників фінансового плану, інформаційну базу;

- застосування новітніх комп’ютерних технологій для підвищення ефективності
процесу фінансового планування, тощо [1; 3; 5].

Досить важливим на сучасному етапі розвитку є підвищення ролі перспективного
фінансового планування, яке майже не використовується підприємствами через
наявність негативних тенденцій в розвитку економіки і неможливості точних
розрахунків фінансових показників. Досить важливим фактором незастосування
перспективного фінансового планування є відсутність серйозних теоретичних
досліджень його методології. Необхідно відмітити, що можливість зняти
невизначеність факторів зовнішнього середовища, а також врахування факту, що багато
економічних процесів виходять за межі одного року і потребують свого обґрунтування,
повинні сприяти підвищенню зацікавленості окремих господарюючих суб’єктів у
фінансовому плануванні на перспективу.

Вирішення наведених проблем створить умови для розвитку й ефективного
функціонування бізнесу, а також сприятиме перетворенню підприємництва в одну з
рушійних сил на шляху до ринку.
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