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Ситник Г. В. Концепція фінансового планування на підприємстві на основі процесно-орієнтованого підходу
У статті на основі дослідження еволюції та особливостей процесного управління обґрунтовується необхідність розвитку теоретичних положень і практичного ін
струментарію фінансового планування на основі процесного підходу як передумови гармонізації управління фінансами з його іншими підсистемами в умовах розвитку і 
запровадження в практичну діяльність сучасних концепцій управління (стратегічного менеджменту, менеджменту якості, теорії обмежень, ціннісноорієнтованого 
управління) і чинника підвищення цінності підприємства та забезпечення його збалансованого фінансового розвитку в довгостроковій перспективі. Викладено концеп
туальні положення створення системи фінансового планування на основі процесного підходу: вихідні теоретичні передумови її формування, сформульовано сутність 
та її складові елементи, особливості реалізації та переваги впровадження на підприємстві.
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ве процессно-ориентированного подхода
В статье на основе исследования эволюции и особенностей процессного управле
ния обосновывается необходимость развития теоретических положений и прак
тического инструментария финансового планирования на основе процессного 
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Усвідомлення цільової функції підприємства, яка 
згідно із сучасною парадигмою управління фор
мулюється як максимізація цінності підприєм

ства, вимагає постійного пошуку та ідентифікації фак
торів її створення та зростання. Ні в кого не викликає 
сумнівів роль інновацій в створенні конкурентних пере
ваг підприємства і досягнення таким чином збільшення 
його цінності. Але останнім часом можливості по ство
ренню принципово нових, так званих проривних тех
нологій та продуктів і утримання за рахунок цього уні
кальної конкурентної позиції на ринку все менші. Тому 
впровадження інноваційних технологій управління роз
глядається в сучасних умовах як один із основних чин
ників підвищення ефективності бізнесу, його здатності 
формувати цінність для широкого кола зацікавлених 
сторін. Багато вчених і практиків пов’язують неефек
тивність і низьку результативність функціонування під
приємства саме з недосконалістю системи управління, її 
невідповідністю внутрішній природі підприємства, осо
бливостям розвитку, цільовим установкам та умовам 
зовнішнього середовища.

Важливе місце в системі управління посідає фі
нансове планування. Дослідженню його методологічних 
засад і практичного інструментарію присвячена значна 
кількість робіт закордонних [1 – 8] і вітчизняних [9 – 
11] авторів. Але здебільшого вони пропонують тради
ційні моделі фінансового планування, що ґрунтуються 
на функціональній структурі управління і спрямовані 
переважно на забезпечення підприємства фінансовими 
ресурсами на перспективу, що не дозволяє розглядати 
його як активний інструмент підвищення ефективності 
і цінності підприємства. Наукові дослідження з проблем 
побудови фінансового планування в контексті реалізації 
процесного управління лише започатковуються і стосу
ються переважно бюджетування, що потребує подаль
ших наукових розробок у цьому напрямі.

Таким чином, мета дослідження полягає у ви
значенні сутності, вихідних теоретичних передумов і 
методологічних засад побудови системи фінансового 
планування на підприємстві на основі процесноорієн
тованого підходу. Формулювання гіпотези концепції 
процесного фінансового планування базується на ме
тодах наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і 
синтезу, на логічному та історичному підходах щодо піз
нання економічних явищ і процесів.

 Беззаперечним підтвердженням актуальності пи
тань вдосконалення управління підприємством є бурх
ливий розвиток теорії менеджменту впродовж останніх 
п’ятдесяти років. Якщо до 50х років 20го сторіччя на
укова модель управління залишалась незмінною і базу
валась на постулатах, сформульованих Ф. Тейлором [12] 
і А. Файолем [12], була спрямована переважно на роз
виток функціонального менеджменту, то в середині 50х 
років, з появою системного аналізу, стало можливим 
створити цілісну уяву про організацію як альтернативу 
елементаризму Ф. Тейлора. Системний підхід в управ
лінні достатньо широко почав застосовуватись в США 
в кінці 50х – на початку 60х років, посів домінуючу 
позицію в теорії менеджменту в 70ті роки і зберігає її 
по сьогоднішній день. У процесі еволюції системної па

радигми в управлінні розроблено широке коло моделей, 
концепцій, що призвело до диференціації досліджень 
з даного напряму. Поряд із цим, розвиток системного 
підходу до управління, прикладних моделей управління 
не завжди приводив до їх ефективної реалізації в прак
тиці управління. Це пов’язано зі спробами реалізувати 
сучасні концепції управління в межах функціонального 
підходу і функціональної структури управління, не див
лячись на те, що системна методологія менеджменту 
надає необхідний методологічний арсенал для проек
тування структур організації і управління бізнесом. Так, 
дослідження підтверджують, що більшість підприємств 
мають лінійнофункціональні структури управління, що 
орієнтуються на стабільність зовнішнього середовища 
і не дозволяють менеджменту вийти за межі функціо
нального підходу. 

Так, криза організації, на думку П. Друкера [13], 
проявляється в тому, що традиційні структури не від
повідають вимогам сучасного бізнесу, а нова ефек
тивна структура, що відповідає вимогам практики, ще 
не знайдена [13, с. 32]. Мова йде як про організаційну 
структуру підприємства, так і про відповідну їй систе
му управління в цілому, яка здебільшого базується на 
функціональному підході. Ця теза була висловлена ще 
в 50ті роки, але, на жаль, залишається актуальною і в 
сучасних умовах.

Недолік традиційної структури Е. Демінг [14] ви
значає як «руйнування самих себе, виходячи з найкра
щих намірів». Дослідник зауважує, що при функціональ
ному підході до побудови системи управління кожний 
робить свою справу найкращим чином, з найкращими 
намірами, і все це може бути зовсім непродуктивним, 
оскільки відсутня гарантія того, що локальна субопти
мізація вигідна для процесу в цілому [14, с. 43 – 44].

На фоні цих проблем науковці та практики по
чинають звертати увагу на управління проце
сами. Вперше акцент на процеси в теоретичних 

дослідженнях було поставлено фахівцями з проблем 
управління якістю, які звернули увагу на те, що вдоско
налення процесів на підприємстві сприяє підвищенню 
якості продукції. Так, всесвітньо відомий вчений у сфері 
математичної статистики і менеджменту, батько «япон
ського дива» у сфері якості Е. Демінг [14] творчо розви
нув і обґрунтував ідеї У. Шухарта [15] стосовно методів 
управління якістю і вперше розробив підхід «Безпе
рервного вдосконалення процесів», в основу якого по
кладено 14 постулатів, відомих сьогодні як принципи 
якості Демінга. 

У 1986 р. Масакі Імаі сформулював концепцію 
Кайдзен, яка системно осмислена і викладена в його 
роботі «Кайдзен: ключ до успіху японських компаній» 
[16]. Кайдзен ставить в основу управління мислення, 
орієнтоване на процес, оскільки для того, щоб поліпши
ти результати, треба поліпшувати процеси. Збій у досяг
ненні запланованих результатів вказує на збій у процесі. 
Менеджмент повинен ідентифікувати й виправляти такі 
процесні помилки. Базовими компонентами кайдзен
стратегії є конкуренція в галузі стратегічних поліпшень, 
пошук причин проблем і постійні поліпшення як спосіб 
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їх розв’язання, контроль якості, розуміння якості як ре
зультату управління попередніми процесами, підтримка 
існуючих стандартів і закріплення поліпшень у нових, 
особлива увага ставленню персоналу до роботи, форму
вання трудової поведінки на основі навчання, внутріш
ньої мотивації і дисципліни та підтримка і заохочення 
вдосконалення процесів.

У центрі концепцій Е. Демінга та М. Імаі є ідея 
орієнтованості на процеси і їх поступове поліпшення. 
На відміну від них, революційною в теорії менеджмен
ту виглядала концепція реінжинірингу бізнеспроцесів  
М. Хаммера і Д. Чампі, яка була сформульована авто
рами у 1993 р. у роботі «Реінжиніринг корпорацій» [17].  
З попередніми процесноорієнтованими концепція
ми менеджменту її пов’язує орієнтація на процеси, як 
необхідна умова задоволення потреб споживачів, під
вищення конкурентоспроможності, ефективності і ре
зультативності підприємства. Але при цьому акцент 
ставиться не на поступовому вдосконаленні процесів, 
а на необхідності їх докорінної перебудови. На думку 
авторів, компанії повинні заново визначити зміст сво
єї діяльності і, відмовившись в управлінні від примату 
поопераційної спеціалізації, перенести акцент на між
функціональні бізнеспроцеси, що мають своїми кон
кретними результатами задовольняти потреби клієнтів. 
Термін «реінжиніринг бізнесу», який в трактовці авторів 
означає «набір процедур, необхідних для здійснення ра
дикальних змін» [17, с. 23], підкреслює кардинальність 
запропонованої організаційної реконструкції фірми.

Вищеописані концепції становили теоретичний 
фундамент, на якому базувались подальші дослі
дження в напряму управління процесами і, без 

сумніву, сприяли появі в теорії менеджменту відносно 
нового напряму, відомого як «процесноорієнтоване 
управління». Так, основні принципи Е. Демінга, кон
цепції Кайдзен знайшли відображення в Міжнародних 
стандартах якості серії ISO 9000 [18]. Ідеї, сформульо
вані М. Хаммером і Д. Чампі, знайшли подальшого роз
витку в роботах Й. Беккера, Л. Вілкова, В. Таратухіна, 
М. Кугелера, М. Роземанна [19], В. Єліферова, В. Рєпіна 
[20], А. Купрійчука [21], В. Кондратьева [22], Є. Шельмі
на [23], А. І. Кобзаєвої, С. І. Маторина [24] та інших.

Дієвість та ефективність процесного підходу в 
управлінні не залишились непоміченими і дослідника
ми проблем стратегічного управління, які відзначили 
необхідність фокусування управлінських зусиль на про
цесах для забезпечення досягнення стратегічних цілей 
діяльності. Так, Р. Каплан і Д. Нортон [25] не випадково 
включили в систему збалансованих показників складову 
«внутрішні бізнеспроцеси», зазначаючи, що «дана скла
дова визначає ті головні бізнеспроцеси, які необхідно 
довести до досконалості. Показники даного напряму зо
середжені на оцінці внутрішніх процесів, від яких знач
ною мірою залежить задоволення потреб клієнтів і до
сягнення фінансових задач компанії в цілому» [25, с. 30]. 

Голландський консультант Хьюберт К. Рамперсад 
[26] запропонував свою модифіковану версію системи 
збалансованих показників поєднавши її з іншими пере
довими концепціями – універсальну систему показників 

діяльності, яка поєднує і розвиває такі управлінські тех
нології, як збалансована система показників (BSC), за
гальний менеджмент на основі якості (TQM), керування 
результативністю (Performance Management), керування 
компетенціями (Competence Management).

Таким чином, специфіка процесного управління 
приводить до подолання меж між управлінням 
якістю і загальним управлінням підприємством, 

що витікає з нового трактування якості, яке не обмежу
ється її характеристикою як сукупності функціональних 
властивостей продукції та послуг, а розглядає як ступінь 
відповідності їх відмінних властивостей, процесів і сис
тем управління, що забезпечують відповідність продук
ції встановленим вимогам споживачів та інших зацікав
лених сторін.

Розвиток теорії процесного управління переорі
єнтовує його основну функцію – планування на засади 
процесного підходу. Так, у сучасних дослідженнях з про
блем фінансового планування формулюються ідеї спря
мованості планових процедур на процеси, але переважно 
в його оперативній підсистемі: Дж. Антос, Дж. Брімсон 
[27], І. Б. Немировський та І. А. Старожукова [28] дослі
джували бюджетування в розрізі бізнеспроцесів ком
панії, які додають їй цінності. Дається спроба пов’язати 
бюджети бізнеспроцесів зі стратегічними цілями ді
яльності. Але, у цілому, на сьогоднішній день відсутні 
комплексно сформульовані концепції фінансового пла
нування на основі процесноорієнтованого підходу, які 
б чітко визначали його сутність, окреслювали методо
логічні засади побудови. Водночас, є нагальна потреба 
у розвитку та вдосконаленні теоретичних положень і 
практичного інструментарію фінансового планування 
саме на засадах процесного підходу з метою гармоніза
ції фінансового управління з іншими його складовими, 
оскільки класичні підходи та інструменти фінансового 
менеджменту, які переважно висвітлюються в спеціаль
ній літературі, дещо не узгоджуються із сучасними кон
цепціями менеджменту, які підприємства намагаються 
впроваджувати в практику управління. 

Побудова концепції фінансового планування на 
підприємстві на основі процесноорієнтованого підходу, 
на наш погляд, вимагає обґрунтування її вихідних теоре
тичних передумов, а саме:

1. Визначення філософської основи фінансового 
пла нування – епістемології фінансового планування.

2. Переосмислення змісту фінансового плануван
ня у єдності його когнітивного, загальноекономічного 
та конкретноуправлінського аспектів.

3. Розгляд підприємства як відкритої соціально
економічної системи.

4. Визначення підходів до побудови фінансового 
планування: системного та процесного.

Концепція фінансового планування, перш за все, 
спирається на філософські основи його виникнення 
та формування знань про нього. Планування завжди 
пов’язується з передбаченням, яке являє собою одну з 
найважливіших здібностей людини, що забезпечує йому 
виживання і успішний розвиток як виду. Проблеми пе
редбачення та їх епістемологічні основи досліджують
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ся у працях багатьох філософів і соціологів: К. Поппера 
[29], М. Хайдеггера [30] та інших [31 – 33]. Так, М. Хай
деггер [30] розглядає час як єдність трьох станів або мо
дусів – минулого, теперішнього і майбутнього. Феноме
нологічно, у контексті життєвого досвіду, вони розкри
ваються дослідником через конкретний зміст: минуле, 
як історія, а майбутнє як цілі, наміри, плани. При цьо
му різні мислителі з різних позицій доводять, що саме 
майбутнє, тобто наміри, цілі та плани є конститутив
ним моментом людського буття. Так, М. Хайдеггер [30],  
Х. ОртегаіГассет [31] виносять майбутнє на перший 
план, асоціюючи його з проектом, передбаченням. 

Таким чином, виходячи з епістемологічних основ 
передбачення, яке є основою фінансового планування, 
останнє виступає однією з найважливіших передумов 
успішного розвитку підприємства в довгостроковій пер
спективі. Зважаючи на ускладнення умов функціо нування 
підприємства, підвищення динамізму розвит ку зовніш
нього середовища, важливою задачею на сучасному етапі 
є обґрунтування більш прогресивних, досконалих і «ак
тивних» концепцій фінансового планування, що спро
можні забезпечувати збалансований фінансовий розви
ток підприємства. Виходячи з цієї тези, нами і буде про
понуватись концепція фінансового планування на основі 
процесноорієнтованого підходу, яка, на наш погляд, до
зволить підвищити його дієвість на підприємстві. При її 
формуванні ми вважаємо за доцільне враховувати різноас
пектність планування і його проявів, а саме: когнітивного, 
загальноекономічного та конкретноуправлінського, роз

глядати підприємство як відкриту соціальноекономічну 
систему. Вихідні теоретичні положення Концепції можна 
представити за допомогою рис. 1.

В основі формування Концепції фінансового пла
нування лежить системна парадигма, яка є домінуючою 
в економічних дослідженнях і розглядає підприємство 
як відкриту соціальноекономічну систему. Питання 
сутності та змісту поняття «система» глибоко досліджу
ється та висвітлюється в спеціальній літературі [34 – 41]. 
Виходячи із сучасного розуміння і трактування змісту 
поняття «система», підприємство являє собою складну 
динамічну і відкриту систему, що характеризується ці
лісністю елементів (підсистем), цільовою спрямованіс
тю. У сучасних дослідженнях відсутній єдиний підхід до 
структуризації елементів системи, їх визначення здій
снюється залежно від мети та контексту дослідження. 
Виходячи з потреб нашого дослідження, у внутрішній 
структурі підприємства ми виділили такі підсистеми: 
підсистему процесів, функціональну підсистему, підсис
тему ресурсів (входів), підсистему результатів (виходів).

Підсистема процесів являє собою сукупність 
взаємопов’язаних бізнеспроцесів підприємст
ва, реалізація яких перетворює ресурси і транс

формує їх в результати. Ми погоджуємося з думкою  
Г. Клейнера про те, що дана підсистема гармонізує ді
яльність підприємства, врівноважує інші підсистеми, 
спрямовує потоки між окремими структурними підроз
ділами підприємства [42, с. 20].

де ФП – фінансове планування.

Рис. 1. Вихідні теоретичні положення формування концепції фінансового планування на підприємстві на основі 
процесно-орієнтованого підходу [складено автором]
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Функціональна підсистема являє собою сукуп
ність взаємопов’язаних структурних підрозділів (ко
мерційний, фінансовий, закупівельний, юридичний та 
інші підрозділи), відділів та секцій підприємства, бізнес
одиниць. Дана підсистема організує різноманітні елемен
ти в єдине ціле, підтримує стабільність функціонування і 
відтворення ресурсів та їх внутрішніх умов.

Підсистема ресурсів (входів) характеризує сукуп
ність матеріальних, трудових, фінансових, інформацій
них ресурсів, необхідних підприємству для формування 
виходів – результатів діяльності.

Підсистема результатів (виходів) характеризує 
результати діяльності підприємства у вигляді готової 
продукції, послуг з одного боку, і фінансових результатів 
(виручка від реалізації, прибуток) – з іншого.

Розгляд фінансового планування у різних теоретич
них площинах при побудові Концепції дозволяє 
ґрунтовніше осмислити його зміст і механізм здій

снення, що необхідно враховувати при побудові ефектив
ної системи фінансового планування на підприємстві.

Так, когнітивний аспект полягає у формуванні мо
делі майбутнього фінансового стану підприємства, ви
ходячи з намірів, інтересів, цільових установок плану
вальників та їх ментальних моделей поведінки, здатнос
ті до синтезу і аналізу, прогностичних вмінь. Розуміння 
цього аспекту, на нашу думку, відіграє важливу роль у 
дослідженні процесу планування. При цьому, його ви
вченню в сучасній літературі як суто теоретичного, так 
і прикладного характеру присвячено недостатньо уваги. 
Так, дієвість системи фінансового планування, на наш 
погляд, значною мірою залежить від когнітивного сти
лю планувальників, під яким розуміється сукупність 
критеріїв вибору переваг при вирішенні задач та піз
нанні світу, в тому числі економічних явищ, процесів і 
являє систему засобів та індивідуальних прийомів, до 
яких вдається людина для організації своєї пізнавальної 
діяльності. Важливим аспектом є формування такої ко
манди персоналу, що бере участь в процесі фінансового 
планування, когнітивний стиль якої відповідає постав
леному рівню вирішення задач. 

Зважаючи на те, що підприємство є відкритою 
соціальноекономічною системою, що створює цінність, 
в її фінансовому розвитку зацікавлені різні учасники – 
стейкхолдери, у кожного з яких є свої фінансові інтере си 
та певне уявлення щодо майбутнього розвитку системи і 
її фінансових параметрів. Вагому користь в перебігу роз
робки стратегічного фінансового плану підприємства 
є розуміння і усвідомлення цих інтересів і точок зору. 
Їх узагальнення може здійснюватись за допомогою так 
званих когнітивних карт, які знайшли розвитку і поши
рення в когнітивній психології та когнітивній соціології 
[43, 44] і починають застосовуватись для розв’язання 
практичних соціальних, екологічних та економічних 
проблем. Побудова когнітивних карт та їх аналіз є під
ґрунтям для побудови фінансової моделі підприємства, 
яка виступатиме концептуальним інструментом фінан
сового планування. Розроблення фінансових планів на 
основі таких моделей забезпечує координацію зусиль 
усіх підрозділів підприємства на досягнення фінансо
вого успіху, забезпечення збалансованості та стійкості 

фінансового розвитку, рівня адаптованості до зовнішніх 
умов, що в цілому, виявляє загальноекономічний аспект 
фінансового планування.

Для досягнення такого ефекту від фінансового 
планування необхідна його належна організація на під
приємстві, що характеризує конкретноуправлінський 
підхід до фінансового планування. Сталий розвиток під
приємства в довгостроковій перспективі забезпечується 
паритетом його підсистем, що потребує вдосконалення 
управління підприємством, яке збалансовує управлін
ські дії по кожній з них, тоді як на сьогоднішній день 
управління більшою мірою спрямоване на функціональ
ну підсистему, що не дозволяє реалізовувати необхідні 
стратегічні зміни на підприємстві, підвищувати рівень 
його адаптивності в умовах високої динаміки параме
трів зовнішнього середовища [42, c. 23]. Таким чином, 
орієнтація фінансового планування на процесну підсис
тему підприємства, яка гармонізує інші його підсисте
ми, на нашу думку, дозволить забезпечувати необхідне 
врівноваження і вдосконалення функціонування інших 
підсистем, що сприятиме підвищенню результативно сті 
функціонування підприємства в цілому: необхідність 
досягнення обґрунтованих цільових фінансових пара
метрів окремих бізнеспроцесів стимулює позитивні 
організаційні зміни, що сприяє економії ресурсів та під
вищенню фінансових результатів діяльності.

З позицій системного підходу організація фінансо
вого планування на підприємстві передбачає по 
будову системи фінансового планування. Ви

ходячи з розуміння поняття «система», сутності фі
нансового планування, змісту процесного управління, 
під системою фінансового планування на основі про
цесноорієнтованого підходу ми розуміє сукупність вза
ємопов’язаних елементів, які забезпечують процес роз
роблення та реалізації фінансових планів, адекватних по
требам розвитку підприємства на основі прогнозування 
та пошуку шляхів підвищення фінансової ефективності 
його бізнеспроцесів.

Підходи до побудови системи фінансового плану
вання, визначення її окремих елементів широко висвіт
люються в спеціальній літературі [1 – 11] і характеризу
ються варіативністю у формулюванні об’єкта, принци
пів, мети, задач фінансового планування, що вказує на 
складність та дещо творчий характер цієї функції управ
ління. Критичноконструктивний аналіз, узагальнення 
та розвиток існуючих поглядів, врахування специфіки 
процесного підходу в управлінні дозволили нам окрес
лити основні елементи системи фінансового плануван
ня, які в узагальненому вигляді можна представити та
ким чином (табл. 1).

Взаємозв’язок і узгодженість елементів системи фі
нансового планування забезпечують реалізацію процесу 
фінансового планування на засадах системного підходу.

Особливістю обґрунтованої нами системи є її 
орієнтація на процеси, що перетворює її на дієвий ін
струмент досягнення стратегічних фінансових цілей ді
яльності підприємства через забезпечення необхідного 
рівня ефективності його бізнеспроцесів, орієнтуючи 
підприємство на їх постійне вдосконалення (рис. 2). 
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таблиця 1

Система процесно-орієнтованого фінансового планування підприємства (складено автором на основі 
узагальнення та розвитку [33 – 44])

Елементи/рівні системи Стратегічне фінансове  
планування

поточне фінансове  
планування

Оперативне фінансове  
планування

Об’єкт фінансового  
планування Фінанси та фінансова діяльність підприємства 

Суб’єкти фінансового  
планування

Власники підприємства; фінансовий директор; фінансист-економіст; функціональні менедже-
ри; відповідальні за бізнес-процеси і керівники центрів відповідальності; консультанти

Мета фінансового  
планування

Забезпечення зростання цінності підприємства для власників та інших стейкхолдерів шля-
хом забезпечення збалансованого фінансового розвитку підприємства, розвитку його 
фінансового потенціалу

Задачі фінансового  
планування

– Забезпечення формування необхідного обсягу фінансових ресурсів;  
– забезпечення ефективного розподілу фінансових ресурсів підприємства;  
– забезпечення необхідного (цільового) рівня рентабельності;  
– забезпечення мінімізації рівня фінансових ризиків підприємства;  
– забезпечення стану фінансової рівноваги підприємства;  
– забезпечення вчасного реінвестування капіталу;  
– раціоналізація фінансових відносин з різними стейкхолдерами;  
– раціоналізація бізнес-процесів підприємства

Функції фінансового  
планування

 Прогностична; забезпечувальна; координуюча; інтегруюча; оптимізаційна; інформативна; 
активізуюча

Принципи фінансового  
планування

Загальні принципи: необхідності, єдності, участі, безперервності, гнучкості, точності, 
холізму, системності, ефективності, комплексності, оптимальності, адекватності, наукової 
обґрунтованості, збалансованості, альтернативності

Спеціальні принципи (часткові: визначаються предметною областю планування): орієнтації на 
стратегічні фінансові цілі, інтегрованості з загальною системою планування, орієнтації на роз-
виток фінансового потенціалу підприємства, забезпечення фінансової синергії, забезпечення 
платоспроможності, забезпечення фінансової стійкості, забезпечення фінансової гнучкості, 
мінімізації фінансових ризиків, забезпечення збалансованості параметрів фінансового потенціалу, 
врахування фінансових інтересів різних зацікавлених сторін, інформаційної координації 

Локальні принципи (специфічні: визначаються особливостями процесного підходу): 
постійного вдосконалення бізнес-процесів, гармонізації, індивідуалізації

Рис. 2. Концепція фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу [складено автором]
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Таким чином, у перебігу фінансового плануван
ня, побудованого на засадах процесноорієнтованого 
підходу, утворюється два цикли вдосконалення бізнес
процесів: попередній і наступний. Попередній цикл вдо
сконалення ініціюється і починає відбуватись на стадії 
розроблення фінансових планів: для досягнення страте
гічних фінансових показників обґрунтовуються підтри
муючі їх фінансові показники окремих бізнеспроцесів, 
які проходять попередню оцінку з огляду на реальний 
стан останніх. У перебігу такої оцінки можуть вияв
лятись невідповідності між реальною ефективністю 
бізнеспроцесів і можливістю забезпечення їх цільових 
параметрів, що ініціює початок змін по їх вдосконален
ню. За результатами попереднього узгодження здій
снюється обґрунтування бюджетів за окремими бізнес
процесами і їх виконання.

Наступний цикл вдосконалення ініціюється за 
результатами проміжного і підсумкового контролю ви
конання фінансових планів. На цій стадії аналізуються 
масштаби і причини відхилень, здійснюється пошук 
можливостей по їх усуненню шляхом подальшого по
кращення бізнеспроцесів, коригування самих фінансо
вих планів, якщо в цьому є об’єктивна потреба.

Запропонований поділ процесу вдосконалення 
бізнеспроцесів, що ініціюється в перебігу фінан
сового планування, є дещо умовним і здійснений 

згідно з потребами наукового дослідження. На практи
ці ці цикли не протікають ізольовано, а накладаються 
один на одного, що забезпечує процес безперервного і 
постійного вдосконалення бізнеспроцесів і відповідає 
безперервному характеру фінансового планування. Та
ким чином, фінансове планування на засадах процесно
орієнтованого підходу спрямовує підприємство на по
стійні зміни, що в сучасних умовах є не тільки необхід
ним фактором ефективного розвитку підприємства, а 
взагалі – його виживання. Реалізація процесного підходу 
в системі фінансового планування перетворює останній 
з інструменту виключно фінансового забезпечення роз
витку в інструмент вдосконалення діяльності і, таким 
чином, характеризується рядом переваг, а саме:
 дозволяє ідентифікувати ключові бізнеспро

цеси, що генерують цінність підприємства, і під
вищувати їх фінансову ефективність, що сприяє 
зростанню його ринкової вартості;

 спрямовує підприємство, його окремі підрозділи 
на досягнення стратегічних фінансових цілей;

 підвищує рівень інтегрованості управління під
приємством в цілому;

 підвищує рівень координованості структурних 
підрозділів, рівень ефективності їх співробіт
ництва;

 дозволяє виявляти структурні та процедурні 
по милки в організації управління підприємст
вом та усувати їх;

 орієнтує підприємство на постійне зростання 
і вдосконалення шляхом поліпшення бізнес
процесів;

 узгоджується з актуальними і дієвими підхода
ми до управління: стратегічним менеджментом, 

теорією обмежень, тотальним управлінням які
стю, системою бережливого виробництва;

 підвищує раціональність використання ресур
сів підприємства;

 оптимізує інформаційні потоки на підприєм
стві, скорочує час на прийняття рутинних 
управлінських рішень;

 підвищує рівень гнучкості та адаптованості 
під приємства до зміни умов зовнішнього сере
довища;

 підвищує рівень мотивації персоналу, що до
зволяє підвищити продуктивність і якість їх ро
боти та якість продукції (послуг) підприємства.

ВИСНОВКИ
У цілому запровадження такої системи фінансово

го планування дозволить підприємству перейти від фі
нансового управління «цифрами», «боротьби» за розпо
діл фінансових ресурсів між підрозділами (як це досить 
часто відбувається на практиці) до фінансового управ
ління бізнеспроцесами, орієнтованого на досягнення 
стратегічних фінансових цілей та підвищення цінності 
підприємства. Аналіз фінансових параметрів бізнес
про цесів, їх планування орієнтує підприємство на по
шук оптимальної бізнесмоделі, яка здатна генерувати 
цінність для різних стейкхолдерів при оптимальному 
використанні ресурсів, сприяє розвитку компетенцій, 
що є важливим чинником ефективного і збалансованого 
розвитку підприємства в довгостроковій перспективі в 
умовах економіки знань. 

Запровадження даної Концепції потребує іден
тифікації бізнеспроцесів підприємства, виділення їх 
особливостей залежно від видів діяльності, форматів і 
розмірів підприємств, визначення методологічних засад 
оцінки їх ефективності, обґрунтування послідовності 
етапів фінансового планування, вдосконалення його ме
тодичного інструментарію, що буде предметом подаль
шого дослідження автора.                                    
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