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У сучасних умовах діяльності будь-яких підприємств, безсумнівно, особливої 

актуальності набуває підвищення якості та економічної ефективності управління 

фінансовими ресурсами підприємства. В Україні ж процес впровадження основ 

практичного менеджменту взагалі знаходиться лише на етапі становлення, і основною 

проблемою, що спричиняє дану ситуацію, виступає відсутність належного рівня 

розробки саме теоретичної бази та системи управління грошовими потоками зокрема. 

Актуальність полягає у тому що в  умовах же ринкової економіки та наявності 

численних ризиків в процесі діяльності будь-яких суб'єктів господарювання  

управління  грошовими   потоками  підприємства   не можливе без впровадження дієвої 

системи всебічного планування, прогнозування та бюджетування грошових потоків 

підприємства, що в зв'язку з вищевикладеним й набуває ключової ролі в системі 

фінансового менеджменту взагалі та грошових потоків зокрема. 

Метою даної роботи є узагальнення основ прогнозування та планування 

(бюджетування) грошових потоків підприємства як одного з основних етапів 

управління грошовими потоками підприємства та як наслідок, формування єдиного 

завершеного підходу щодо прогнозування та планування (бюджетування) грошових 

потоків підприємства. 

Вихідною складовою фінансового механізму є фінансове планування й 

прогнозування. За його допомогою залучаються інші структурні елементи фінансового 

механізму, такі як фінансові показники, норми і нормативи, ліміти, резерви, фінансові 

стимули. 

У процесі фінансового планування й прогнозування визначаються обсяги 

фінансових ресурсів, які створюватимуться в державі в цілому, обсяги ресурсів, що 

зосереджуватимуться й розподілятимуться через бюджетну систему й інші фінансові 

інститути, а також тих, які перебуватимуть у розпорядженні підприємницьких структур 

і населення. 

Фінансове планування – діяльність зі складання планів формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб'єктів господарювання, їх 

корпоративних об'єднань, галузевих структур, територіально-адміністративних 

одиниць, країни в цілому. 
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Об'єктом фінансового планування є фінансові ресурси, що утворюються в 

процесі розподілу і перерозподілу ВВП, а результатом - різні види фінансових планів і 

прогнозів. 

Існують наступні види планів: 

- Стратегічні плани - плани генерального розвитку бізнесу. У фінансовому 

аспекті ці плани визначають найважливіші фінансові показники й пропорції 

відтворення, характеризують інвестиційні стратегії й можливості реінвестування й 

накопичування. Стратегічні плани визначають обсяг і Структуру фінансових ресурсів, 

необхідних для функціонування підприємства. 

- Поточні плани - розробляються на основі стратегічних шляхом їхньої 

деталізації. Якщо стратегічний план дає приблизний перелік фінансових ресурсів, їхній 

обсяг і напрямки використання, то в рамках поточного планування проводиться 

взаємне узгодження кожного виду вкладень із джерелами їхнього фінансування, 

вивчається ефективність кожного можливого джерела фінансування, а також 

проводиться фінансова оцінка основних напрямків діяльності підприємства й шляхів 

одержання доходу. 

- Оперативні плани - це короткострокові тактичні плани, безпосередньо  

пов’язані з досягненням цілей фірми (план виробництва, план закупівлі сировини й 

матеріалів і т.п.). 

Будь-який план дій повинен супроводжуватися кошторисом витрат - складанням 

бюджету, що є кількісним втіленням плану, характеризуючи доходи й витрати на 

конкретний період і визначаючи потребу в ресурсах для досягнення заданих планом 

цілей. Бюджет створюється до виконання передбачуваних дій, що визначає його роль 

як основи для контролю й оцінки ефективності діяльності підприємства. 

Слід зазначити, що комплексне фінансове планування потребує фахового 

підходу. У процесі розробки плану й контролю за ходом його виконання у полі зору 

фінансиста повинна бути вся різнобічна фінансово-господарська діяльність 

підприємства. Першочерговим його завданням має бути забезпечення фінансової 

стабільності суб'єкта господарювання шляхом максимального використання 

внутрішніх важелів ресурсного забезпечення кругообігу виробничих фондів", 

підвищення фондовіддачі і рентабельності активів, забезпечення високої ліквідності 

боргових зобов'язань. Водночас фінансовий менеджер повинен аналізувати доступну 

інформацію про діяльність конкурентів підприємства, прогнозувати вплив зовнішніх 

чинників на фінансовий стан підприємства, 

Таким чином, зведення фінансової інформації щодо цільових (планових) 

фінансових показників та коефіцієнтів управління грошовими потоками, узагальнення 

прогнозних та планових величин, що характеризують рух грошових коштів у 

плановому періоді, їх зіставлення з іншими плановими фінансово-економічними 

показниками господарської діяльності здійснюється в рамках операційного 

фінансового планування, зокрема – бюджетування грошових потоків. 
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