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Дема Д. І., Сус Л. В., Сус Ю. Ю. Формування механізму фінансового планування на підприємстві в умовах 
невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища

Дослідження спрямовано на теоретичні та практичні аспекти фінансового планування підприємств в умовах невизначеності та нестабільнос-
ті зовнішнього середовища. На основі узагальнення підходів до сутності та значення фінансового планування визначено його смислові ознаки  
з точки зору методології в широкому та вузькому контекстах. Розглянуто процес еволюції фінансового планування з позиції формування систем 
управління фінансово господарською діяльністю підприємств і виокремлено три стадії його генезису з конкретизацією переваг і недоліків. Систе-
матизовано принципи, види та методи планування. Виокремлено етапи фінансового планування підприємств і визначено їх роль у збалансуванні 
фінансової стабільності в процесі формування, акумулювання, розподілу та використання фінансових ресурсів. Базуючись на етапах фінансово-
го планування, охарактеризовано три основні підсистеми планування діяльності (стратегічне прогнозування, поточне фінансове планування  
й оперативне планування фінансової діяльності). На основі аналізу існуючих проблем в управлінні фінансами за умов нестабільності та повторю-
ваності кризових явищ запропоновано механізм організації фінансового планування на підприємствах. Виокремлено необхідність удосконалення 
ефективного генерування грошових потоків у довгостроковій перспективі з урахуванням стратегічних і довгострокових фінансових планів на 
основі методу сценарного фінансового планування.
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The research is aimed at theoretical and practical aspects of financial planning of enterprises in conditions of volatility and instability of the external environ-
ment. Based on the generalization of approaches to the essence and the meaning of financial planning, its semantic characteristics are determined in terms 
of methodology in both broad and narrow context. The process of evolution of financial planning is considered from the point of view of formation of systems 
of financial economic activity management of enterprises, three stages of its genesis with specification of advantages and disadvantages are distinguished. 
The principles, types and methods of planning are systematized. The stages of financial planning at enterprises are distinguished and their role in balancing 
financial stability in the process of formation, accumulation, distribution and use of financial resources is determined. Based on the stages of financial planning, 
three main subsystems of activity planning (strategic forecasting, ongoing financial planning and operational planning of financial activities) are described. On 
the basis of the analysis of existing problems in financial management in case of instability and recurrence of crisis phenomena, a mechanism for organizing 
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Фінансове планування – одна зі складових гос-
подарської діяльності організації та є однією 
із функцій управління. В умовах ринкового 

розвитку економіки роль планування не втрачає сво-
єї актуальності. Фінансове планування існує на всіх 
етапах розвитку підприємства та об’єднує в єдину 
систему виробничі й операційні процеси, фінанси, 
маркетинг, кадрове забезпечення та організаційну 
структуру. За допомогою фінансового планування 
конкретизуються в цифрах намічені цілі, визнача-
ються стратегічні напрями розвитку бізнесу та забез-
печується стійкий фінансовий стан, формується до-
статній обсяг фінансових ресурсів при мінімальних 
витратах, прогнозується розвиток підприємства на 
майбутні періоди.

Актуальність даної теми та її важливість за ни-
нішніх умов постійно обумовлюють значний науко-

вий інтерес вчених і увагу економістів-практиків до 
вивчення фінансового планування діяльності підпри-
ємства. Більшість наукових публікацій присвячена за-
гальнотеоретичним питанням його впровадження, зо-
крема праці Н. Ковальчук, А Михайлюк, Ю. Великого, 
О. Чвартацької. Методичним питанням застосування 
фінансового планування на підприємствах приділяли 
увагу Н. Андрущенко, К. Злобіна, С. Савіна, С. Сергє-
єв, Л. Телишевська. Проблеми фінансового плануван-
ня в окремих галузях національної економіки вивча-
ли такі вчені, як С. Киркач, Г. Азаренкова (банківська 
діяльність), О. Кравченко (залізничний транспорт) 
та інші. Водночас можна відмітити неузгодженість 
між сучасними теоріями управління підприємством  
і традиційними моделями фінансового планування, 
які здебільшого не забезпечують реалістичність пла-
нів і механізм їх ефективного впровадження.
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Метою статті є дослідження загальнотеоретич-
них і методичних аспектів фінансового планування 
на підприємствах через розкриття його сутності та 
призначення, визначення його проблем, напрямів 
здійснення. 

Одним із найбільш використовуваних інстру-
ментів менеджменту при бізнес-плануванні 
є фінансове планування. Ігнорування цього 

процесу не дасть можливість ефективно пов’язати 
між собою поточні та стратегічні цілі підприємства, а 
відповідно, і не забезпечить поступальний розвиток 
бізнесу. В умовах невизначеності та нестабільності 
зовнішнього середовища ефективність роботи під-
приємства визначається насамперед станом його фі-
нансового планування. При цьому можна спостерігати 
прямо пропорційну залежність: чим вищий рівень не-
визначеності, тим більше значення має планування [6].

Сутність фінансового планування трактується 
вченими по-різному. З точки зору методології фі-
нансове планування розуміють як важливий елемент 
корпоративного планового процесу, до найбільш 
вагомих завдань якого відносяться такі, як забезпе-
чення оптимального вкладу фінансових планів у ви-
конання корпоративних цілей; ясне формування при-
пущень, на яких базуються прогнози; аналіз і уточ-
нення фінансових наслідків прийняття пропозицій 
щодо прибутку, витрат, цін реалізації, обігу тощо [7, с. 
72]. Невід’ємна, але самостійна підсистема загальної 
системи інтегрованого планування на підприємстві 
включає аспекти перспективно-цільового характеру 
в складі стратегічного, поточного, оперативного фі-
нансового планування, бізнес-планування та соціаль-
ного планування [8, с. 159].

Якщо розглядати поняття фінансового плану-
вання у вузькому контексті, то його трактують як 
один із альтернативних фінансових інструментів, 
що використовується підприємствами для налаго-
дження фінансової діяльності та підвищення власної 
рентабельності та платоспроможності як одних із 
найбільш важливих показників міцного фінансового 
стану суб’єкта господарювання [9, с. 232]. Фінансове 
планування є одним із інструментів досягнення фі-
нансової стабільності на підприємстві, що дає змогу 
знизити ризики в умовах невизначеності [2, с. 535].

Для широкого розуміння категорії та процесу 
фінансового планування, як правило, передбачаєть-
ся максимально можливе обґрунтоване та всебічне 
вивчення дійсності. Тому його розглядають як су-
купність технології планування, обліку та контролю 
за грошима та фінансовими результатами [10, с. 56].  
С. Каламбет і Ю. Павлова визначають фінансове пла-
нування як «процес розробки на певний період сис-
теми фінансових планів, який полягає у плануванні 
всіх доходів і напрямків їх використання для забез-
печення економічного розвитку підприємства» [11, 
с. 23]. Ю. Великий та О. Чвартацька вбачають у фі-

нансовому плануванні «процес мобілізації, розподілу 
(перерозподілу) фінансових ресурсів на цілі, перед-
бачені планом, тобто пов’язаний з рухом фінансових 
ресурсів, фінансовими відносинами, що виникають 
у процесі цього руху, та комплексом заходів, перед-
бачених планом економічного і соціального розвитку 
підприємства» [3]. Для банківських установ фінансо-
ве планування – це орієнтований у майбутнє процес 
управління щодо розроблення системи фінансових 
планів, нормативів і показників, реалізації комплексу 
заходів для забезпечення банку необхідними фінан-
совими ресурсами та підвищення ефективності його 
фінансової діяльності [14, с. 325].

Історичний розвиток фінансового планування 
зазвичай розглядається з позиції формування 
систем управління. У генезисі розвитку теорій 

фінансового планування з позиції управління саме 
фінансово-господарською діяльністю підприємств 
виділяють три стадії його формування. Перша стадія 
розвитку (з початку 30-х до кінця 40-х рр. ХХ ст.) –  
формування основ фінансового планування та про-
гнозування. Основним інструментом планування 
корпорацій було бюджетування, яке забезпечувало 
поточний контроль витрат. Однак економічно неста-
більний розвиток породжує умови підвищення неви-
значеності та ризику. У цьому випадку вирішити про-
блеми лише бюджетуванням стає складно, оскільки 
найбільш актуальним завданням виступає управлін-
ня грошовими потоками та визначення потреби кор-
порації у фінансових ресурсах. Фінансове плануван-
ня концентрується на плануванні грошових потоків,  
а також на веденні фінансової звітності. Це привело 
до впровадження короткострокового фінансового 
планування, яке здійснювалося на основі прогнозів, 
шляхом екстраполяції поточних тенденцій і відхи-
лень за основними показниками фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства. Недоліками дано-
го періоду є спрямованість планування виключно на 
внутрішнє середовище розвитку корпорацій і відсут-
ність спеціальних планових відділів. 

У цей період були розроблені теоретичні кон-
цепції фінансів, які значно вплинули на подальший 
розвиток теорії та практики фінансового планування 
та прогнозування: концепція часової вартості гро-
шей, концепція вартості капіталу, концепція грошо-
вого потоку, концепція взаємозв’язку ризику та до-
хідності. Ці концепції знайшли відображення в підхо-
дах до розробки довгострокових фінансових планів і 
капітальних бюджетів [16, с. 57].

Друга стадія генезису – розвиток фінансово-
го планування та прогнозування (50–60 рр. ХХ ст.). 
Запроваджено облік і планування за центрами від-
повідальності, що зумовило розвиток контролінгу, 
який ускладнював процес планування. Високі темпи 
зростання товарних ринків і відносно висока перед-
бачуваність тенденцій розвитку національних еко-
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номік зумовили необхідність розширення горизонту 
планування та створили умови для впровадження 
довгострокового планування (long-range planning) до 
10 років. 

Важливим став розвиток концепції управління 
за цілями (Management by objectives – МВО), 
що була обґрунтована П. Друкером на початку 

1950-х рр. При цьому фінансові показники діяльності 
підприємства розглядаються як інструмент конкре-
тизації фінансових цілей, а горизонтальна та верти-
кальна інтеграція планових фінансових показників, 
їх ієрархія і каскадування, відповідність вимогам 
«SMART» (specific – конкретність, measurable – вимі-
рюваність, acheivable – досяжність, realistic – реалі-
стичність, time-related – обмеженість у часі) забезпе-
чує необхідний зворотний зв’язок [17, с. 259–311]. Це 
сприяло розвитку цільового фінансового планування 
на довгострокову перспективу. У цей період склався 
принцип формування ковзних довгострокових фінан-
сових планів корпорацій (в американських корпора-
ціях – принцип (1 + 9), в європейських корпораціях –  
принцип (1 + 4), що передбачає щорічне збільшення 
до довгострокового плану одного року. Цей принцип 
є актуальним і для сучасної практики фінансового 
планування та прогнозування [16, с. 58]. 

Прогнозування базувалося на основі широкого 
застосування економіко-математичних методів, зо-
крема кореляційно регресійного аналізу з розробкою 
комплексних фінансових моделей діяльності корпо-
рацій. Недоліками цього періоду стала «нестійкість» 
моделей довгострокового фінансового планування та 
прогнозування. 

Третя стадія розвитку – впровадження стра-
тегічного фінансового планування. На основі розро-
бок К. Ендрюса, М. Портера, Г. Хемела і К. Прахалада 
були сформовані такі підходи до стратегічного фі-
нансового планування: матриця стратегічного поло-
ження та оцінки дій (The SPACE Matrix), матриця The 
Boston Consulting Group (BCG), «Матриця ринкової 
привабливості та конкурентних позицій» (Матриця 
GE/McKinsey), матриця напрямів політики (матриця 
Shell/DPM), збалансована система фінансових по-
казників (Balanced Scorecard – BSC) та ін [16, с. 59]. 
Стратегічне планування передбачало й використан-
ня нових методів прогнозування, які формувалися 
на системному та ситуаційному підходах, зокрема 
метод експертних оцінок, методи імітаційного мо-
делювання, моделі аналізу різного роду фінансових 
показників та ін. У цей період розвитку побудована 
інтегрована система фінансового планування, яка 
формує стратегічне планування на основі коротко-
строкового та довгострокового, об’єднуючи блок 
вироблення фінансової стратегії (бажані фінансові 
пропорції з урахуванням можливих змін зовнішньо-
го середовища) і блок реалізації фінансової стратегії 
(фінансова стійкість і рентабельність корпорації та 

забезпечення поточної діяльності корпорації фінан-
совими ресурсами).

Для організації системи фінансового планування 
на підприємстві необхідно концептуально визначити 
принципи планування. У цілому вони мають відпові-
дати 14 загальним принципам управління, які сформу-
лював французький вчений А. Файоль [4]. Вітчизняні 
дослідники практики, зокрема К. Злобіна, окрім роз-
глянутих класичних принципів, беруть до уваги:
 технологічні принципи: документального за-

безпечення, відповідності, постійної потреби 
в робочому капіталі, надлишку грошових ко-
штів; 

 організаційні принципи: економічності, об-
ґрунтованості, гнучкості, повноти, точності, 
напруженості, безперервності; 

 методичні принципи: науковості, комплекс-
ності, оптимальності;

 принципи ефективності фінансового плану-
вання: варіативності, простоти, реальності, 
співвідношення термінів і використання ко-
штів, співвідношення витрат і ефекту фінансо-
вого планування, мінімальних відхилень запла-
нованих показників від досягнутих [5, с. 95].

Процес фінансового планування поділяють на 
декілька етапів. Перший етап являє собою 
аналіз фінансової ситуації на ринку за попе-

редні періоди та поточних інвестиційних можливос-
тей, а також формування вхідного інформаційного 
масиву даних за групами показників оцінки фінансо-
вого стану підприємства. Основними оцінними по-
казниками є фінансова стійкість, ділова активність, 
ліквідність і рентабельність. Другий етап складаєть-
ся з розроблення фінансової стратегії підприємства 
та обґрунтування обраного варіанта з-поміж інших. 
Основними прогнозними документами є рух готів-
ки, звіт про прибутки та збитки, прогноз балансу, які 
належать до фінансових планів і входять у структу-
ру бізнес-плану підприємства. Третій етап – скла-
дання поточних фінансових планів з уточненням і 
конкретизацією показників прогнозних документів. 
Четвертий етап необхідний для оцінки результатів 
діяльності та в разі необхідності їх коригування у фі-
нансових планах на майбутній період. П’ятим ета-
пом є розроблення оперативних планів і практичне 
впровадження фінансових планів [1, с. 24]. Фінансове 
планування завершується шостим етапом – контро-
лем процесу виконання фінансових планів.

Базуючись на етапах фінансового планування, 
виокремлюють три основні системи, або ж підсис-
теми планування діяльності [1, с. 25; 3]: стратегічне 
прогнозування, поточне фінансове планування й опе-
ративне планування фінансової діяльності.

Стратегічне прогнозування – це підсистема, яка 
функціонує для розробки стратегічних планів розви-
тку компанії. При цьому розробка фінансової страте-
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гії може здійснюватися як у цілому по підприємству, 
так і по окремих його видах діяльності, а саме: подат-
кова, дивідендна, амортизаційна, емісійна, кредитна 
фінансові стратегії.

Головним інструментом фінансового планування 
є фінансовий план підприємства. У теоретич-
ному аспекті фінансовий план – це документ, 

у якому бюджет підприємства та план його портфе-
ля активів, пасивів і послуг є логічно пов’язаними 
елементами єдиної системи. У загальному вигляді –  
баланс доходів і витрат, а також формування звіту 
про прибутки та збитки, а також прогнозування фі-
нансових показників. З погляду практики реалізації 
фінансовий план – це сукупність цілей банку із зазна-
ченням та обґрунтуванням можливих шляхів їх до-
сягнення [15, с. 303]. 

Основними аналізованими критеріями для роз-
робки фінансового плану в компанії є: 
 заплановані обсяги виробництва та реалізації 

продукції; 
 фінансова політика по кожному з напрямів 

фінансової діяльності компанії; 
 чинна система податкових ставок; 
 рівень відсоткових ставок на фінансовому 

ринку; 
 підсумки фінансового аналізу за попередній 

період діяльності. 
При цьому розробка лише одного фінансового 

плану не гарантує фірмі досягнення успіху на ринку. 
Кожній підсистемі фінансового планування відпові-
дають різні види фінансового плану. Наприклад, за 
критерієм часу планування буває довгостроковим, 
середньостроковим і короткостроковим.

Довгострокове планування – планування в три-
валому проміжку часу: від трьох до десяти і більше 
років. Довгострокове планування відповідає за залу-
чення довгострокових джерел фінансування і пред-
ставляється у вигляді інвестиційного проєкту [1, с. 25].

Даний вид планування на підприємстві перед-
бачає розробку трьох основних документів:
 прогнозний звіт про прибутки та збитки, який 

відображатиме величину прибутку фірми в 
наступному періоді;

 прогнозний баланс, який формуватиме рівно-
вагу між активами та пасивами компанії; 

 прогноз руху грошових коштів, який генеру-
ватиме рух грошових коштів у рамках основ-
ної, інвестиційної та фінансової діяльності 
компанії.

Після розробки стратегії розвитку компанії від-
бувається поточне фінансове планування, яке здій-
снюється на короткостроковий і середньостроковий 
періоди часу. На цьому етапі відбуваються конкрети-
зація й узагальнення розподілу фінансових ресурсів 
між кожним напрямом діяльності з розрахунком дже-
рел їх залучення й ефективністю. Тобто, формують-

ся конкретні види поточних планів, що дозволяють 
компанії провести оцінку фінансового стану на закін-
чення планового періоду часу, сформувати структуру 
активів і капіталу в кінці планованого періоду, струк-
туру доходів і витрат і забезпечити постійну плато-
спроможність [1, с. 25]. Результатом здійснення по-
точного планування є такі документи, як план звіту 
про прибутки та збитки, балансовий план і план руху 
грошових коштів.

Завершальною підсистемою фінансового плану-
вання є оперативне планування – складання та дове-
дення до виконавців бюджетів, платіжних календарів, 
касового плану й інших форм оперативних планових 
завдань по усіх напрямах фінансової діяльності. 

Результатом даного виду планування є сфор-
мовані тактичні плани на короткостроковий період 
часу (наприклад, план виконання робіт, план закупівлі 
матеріалів, розрахунок потреби в короткострокових 
кредитах). Підкреслимо, що найдосконаліші та найно-
вітніші форми фінансового плану не будуть ефектив-
ними без розробки та впровадження відповідної сис-
теми моніторингу ситуації, контролю та коригування 
показників, яка визначить розміри та сформує причи-
ни відхилення фактичних показників від планованих.

На рис. 1 відображено етапи та види фінансо-
вого планування, а також їх вплив на окремі сторони 
діяльності підприємства.

Фахівці-практики виокремлюють ряд проблем 
у процесі здійснення фінансового плануван-
ня. Зокрема, те, що фінансові плани є нереаль-

ними щодо реалізації через необґрунтовані дані щодо 
товарного збуту, великої частки коштів у розрахунках, 
зменшені терміни покриття дебіторської заборгова-
ності, роздування фінансування. Ще однією пробле-
мою є неоперативність складання планів, через яку 
економічні служби готують значну кількість непри-
датних для фінансового аналізу документів, до того ж 
має місце недостовірність інформації [7, с. 72]. Окрім 
того, процес фінансового планування в переважній 
більшості підприємств зводиться до екстраполяції 
даних розвитку банку у звітних періодах на майбутні; 
присутній відрив і недостатня кореляція довгостроко-
вих фінансових планів з короткостроковими (страте-
гічних з оперативними); наявний формальний підхід 
до складання фінансових планів (множення фактич-
них даних на певну дату на встановлений коефіцієнт 
без урахування фінансового потенціалу та специфіки 
формування статей фінансового плану) та інші, які 
доцільно класифікувати за критеріями суб’єктивності 
й об’єктивності з подальшим виділенням організацій-
них, методичних та інформаційних проблем [13, с. 9]; 
існує непристосованість великої кількості облікових 
документів для фінансового аналізу і як результат – 
нереальність складених фінансових планів; непрозо-
рість фінансових планів для керівництва; недоскона-
лість нормативно-законодавчої бази; недостатність 
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Рис. 1. Етапи та види фінансового планування і сфери його впливу на діяльність підприємства
Джерело: авторська розробка.

накопиченого досвіду та підготовлених спеціалістів; 
високий ступінь невизначеності на фінансовому та 
валютному ринках [15, с. 304].

Теоретичні напрацювання вчених і практичні 
аспекти реалізації фінансового планування 
попередніх років указують на існування зна-

чного переліку різних методів розробки прогнозів і 
планів – більше 150 різних методів. Однак при цьо-
му як основні практично використовуються лише 
декілька десятків. Сучасний розвиток засобів тех-
ніки та подальша цифровізація бізнесу надає мож-
ливість розширення кола методів прогнозування та 
планування в напрямку їх удосконалення [12]. Для 
вітчизняних підприємств характерним є здійснення 
фінансового планування за допомогою сталих, за-

гальновживаних методів. Зокрема, Л. Телишевська зі 
співавторами виокремлює метод експертних оцінок, 
економіко-математичного моделювання, програмно-
цільовий, нормативний, балансовий, метод екстрапо-
ляції та економічного аналізу [7, с. 73], а Ю. Великий 
та О. Чвартацька доповнюють перелік такими ме-
тодами, як: розрахунково-аналітичний, оптимізації 
планових розрахунків, кореляційного моделювання, 
економіко-статистичний, прогнозу обсягів реаліза-
ції, балансу грошових витрат і надходжень, бюджету 
готівки, бюджету додаткових вкладень капіталу, ви-
значення потреб у зовнішньому фінансування, регре-
сійного аналізу, коефіцієнтний (метод відсотка від 
реалізації) [3].

Незалежно від того, які методики та методи ви-
користовуються, важливим фактом є реалістичність 
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і практична реалізованість фінансових планів. Ура-
ховуючи високу мінливість національної та світової 
економік, при плануванні виникає проблема немож-
ливості врахування всіх можливих варіантів май-
бутнього, оскільки стан зовнішнього середовища не 
може бути визначений однозначно. Таким підходом 
до врахування можливих ризиків і невизначеності у 
фінансовому плануванні та прогнозуванні є сценарне 
планування (або планування сценаріїв), яке представ-
ляє собою підхід не стільки до передбачення майбут-
нього, скільки до вивчення та моніторингу динаміки 
стану зовнішнього середовища та її майбутніх впли-
вів на функціонування та розвиток конкретної еконо-
мічної системи [18, с. 141].

Простіше кажучи, метод сценаріїв – це роз-
роблення декількох варіантів фінансових 
планів (оптимістичного, песимістичного 

та найбільш імовірного) для виявлення, аналізу й 
управління ризиками, які можуть істотно вплинути 
на фінансову збалансованість підприємства. Сценар-
не планування передбачає, передусім, виділення й 
аналіз основних «рушійних сил» зовнішнього серед-
овища підприємства, які поділяють на «зумовлені 
елементи» – події та тренди, які неможливо змінити, 
але їх необхідно чітко ідентифікувати, та «ключові 
невизначеності» – фактори та тенденції зовнішнього 
середовища, які кардинально впливатимуть на роз-
виток підприємства [18, с. 141]. 

На наше переконання, майбутній розвиток пе-
реважної більшості галузей національної економіки 
має базуватися на сценарному плануванні. Воно за-
безпечить ефективне генерування грошових потоків 
у довгостроковій перспективі та дозволить врахо-

вувати у стратегічних і довгострокових фінансових 
планах можливість взаємодії окремих елементів не-
визначеності та мінливості зовнішнього середовища, 
що впливають на поточну фінансову стабільність під-
приємства. 

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо меха-
нізм організації фінансового планування на підпри-
ємстві, який функціонуватиме на загальноприйнятих 
принципах, функціях, видах і методах планування 
(рис. 2).

Протягом усього процесу, від збору інформації 
щодо фінансового стану підприємства до впрова-
дження прийнятого фінансового плану, інструмен-
тарій даного механізму направлено на виконання 
кінцевої мети – зниження ризиків діяльності та ство-
рення умов для фінансової стабільності підприєм-
ства. Ефективність поставлених цілей напряму буде 
залежати від рівня контролю та моніторингу на всіх 
етапах виробничо-фінансової діяльності підприєм-
ства. Виявлення недоліків та їх коригування у фінан-
сових планах забезпечить системний і поступальний 
розвиток фірми. 

ВИСНОВКИ
Отже, враховуючи результати здійсненого до-

слідження особливостей і суті фінансового плануван-
ня, можна зазначити, що фінансове планування по 
суті виступає системою формування та впроваджен-
ня бюджетів, фінансових планів, норм і стандартів, 
спрямованих на зниження ризиків діяльності під-
приємства та створення умов для забезпечення його 
фінансової стабільності. Ця система функціонує за-
вдяки механізму, який побудовано на загальноприй-
нятих у світовій практиці принципах, функціях, ви-
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Рис. 2. Механізм організації фінансового планування
Джерело: авторська розробка.
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дах і методах планування фінансової та інвестиційної 
політики, планування всіх доходів підприємства та 
напрямків грошових потоків, прогнозування резуль-
татів фінансової діяльності. При цьому застосуван-
ня сценарного підходу до фінансового планування 
забезпечить можливість підприємствам виділяти в 
мінливому середовищі внутрішні та зовнішні чинни-
ки, які позитивно впливатимуть на різні аспекти фі-
нансово-економічної діяльності.                  
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