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МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується динамізмом та якісними змінами в 

управлінні виробничим процесом. Особлива роль на підприємстві належить механізму управління фінансовими 

ресурсами, адже ефективність функціонування та розвиток залежить від того, наскільки раціонально останнє 

розпоряджається своїми фінансовими ресурсами. Нестача негативно впливає на виробничо-господарську 

діяльність, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед партнерами, працівниками з оплати праці, 

перед бюджетами усіх рівнів зі сплати податків, зборів та платежів. Сам процес виробництва зупиняється тоді, 

коли відсутні фінансові джерела формування фінансових ресурсів. Тому виникає необхідність докорінної зміни 

господарського механізму та економічної роботи підприємства, що вимагає створення якісно нової системи 

управління, оновлення організації, методики діяльності, аналізу та оцінки фінансового стану.  

Проблеми управління фінансовими ресурсами виникають на кожному підприємстві, оскільки забезпеченість 

фінансовими ресурсами є визначальним фактором здійснення виробничого процесу. 

Окремі аспекти проблеми формування механізму управління фінансовими ресурсами висвітлені в сучасній 

фаховій літературі. Попри значний внесок науковців у розробку питання ефективної організації механізму 

управління фінансовими ресурсами, залишається невирішеною низка проблем, зокрема щодо особливостей 

формування та реалізації його суб’єктами господарювання, відмінність яких полягає у специфіці взаємозалежності 

між фінансовими ресурсами і джерелами їх формування, доходами, видатками і фінансовим результатами.  

У практичній діяльності механізм управління фінансовими ресурсами формується та удосконалюється, їх роль 

зростає як у теоретичному осягненні нових підходів, так і у розробці напрямів практичної реалізації рекомендацій 

щодо активізації ролі фінансових ресурсів у соціально-економічних процесах підприємств.  

Важливо зауважити, що оптимальне розміщення фінансових ресурсів підприємства – це складний і 

комплексний процес, суть якого полягає в пошуку і реалізації на практиці найбільш ефективних рішень по 

формуванню, розподілу і використанню фінансових ресурсів при виборі найкращих форм їх організації з 

урахуванням умов і особливостей здійснення господарської діяльності. Адже підприємство повинно більше 

заробляти, отримувати прибутки і раціонально розпоряджатися результатами діяльності. Однак два зазначених 

шляхи – «заробляти» й «розпоряджатися заробленим» - не рівнозначні. Тому необхідно пам'ятати, що базою 

стійкого фінансового становища організації протягом тривалого часу є одержуваний прибуток.  

При формуванні та оптимізації розміщення фінансових ресурсів необхідно прагнути насамперед до своєчасного 

забезпечення фінансування за своїми зобов’язаннями, фінансової стабільності, соціального розвитку, а це 

досягається завдяки процесу планування показників діяльності підприємства.  

Фінансові ресурси, їх обсяг та структура, складові формування і напрями використання виступають об’єктом 

системи управління підприємства.  

Ефективне управління фінансовими ресурсами здійснюється за допомогою механізму, спрямованого на певну 

організацію системи форм та методів управління, перетворень у межах фінансового механізму господарської 

діяльності підприємства.  

Традиційно в структуру фінансового механізму залучають п’ять взаємопов’язаних елементів: фінансові методи, 

фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення.  

Для ефективного функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємства, на мою думку, 

потрібно враховувати наступні принципи механізму управління фінансовими ресурсами: 

– правове регулювання управлінських дій; 

– доцільність прийняття рішень по управлінню фінансовими ресурсами підприємства; 

– аналіз та оцінка прийнятих управлінських рішень; 

– урахування суб’єктами управління кон’юнктури ринку та ризику; 

– максимізація рентабельності. 

Механізм фінансового управління виробничого підприємства можна зобразити як сукупність форм і методів 

створення та використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різних потреб органів державної 

влади, господарських суб’єктів і населення. А складовими елементами механізму управління є фінансове 

забезпечення, фінансове регулювання та система фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які дають 

змогу оцінити цей вплив [1, c. 3-7]:. 

Узагальнення підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до організації фінансів свідчить про те, що 

управління фінансами можна здійснювати на основі процесного та системного підходів. Щодо процесного підходу, 

то управління фінансами полягає у використанні сукупності форм, методів, прийомів управління рухом 

фінансових ресурсів.  

Фінансовий механізм, відповідно до системного підходу, відображає зовнішню дію функціонування фінансів і 

визначається як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан і розвиток об’єкта 

управління. 

Структура фінансового механізму передбачає сукупність взаємопов’язаних трьох рівнів. На першому 

(визначальному) діють фінансові методи; функціонування фінансової системи на другому рівні забезпечують 

фінансові інструменти, а на третьому рівні діють фінансові важелі. 



Враховуючи позиції науковців стосовно трактування понять «фінансовий механізм» та специфіку роботи 

виробничих підприємств, пропонуємо механізм фінансового управління виробничого підприємства визначати як 

систему методів, важелів, стимулів, які здійснюють управління фінансовими ресурсами з метою забезпечення 

ефективної господарської діяльності та соціального розвитку колективу підприємства в умовах відкритого 

економічного простору. 

Одним з основних елементів механізму фінансового управління є фінансове забезпечення. У роботах 

українських науковців фінансове забезпечення розглядається як провідний метод фінансового механізму, 

покликаний забезпечувати розподільчі та пере розподільчі процеси з метою утворення доходів і фондів коштів, або 

як форма фінансування розвитку економічної та соціальної сфер суспільства. Додамо, що фінансове забезпечення 

розвитку виробничих підприємств пов’язане з формуванням цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх 

ефективним використанням.  

Фінансове забезпечення підприємств здійснюється за рахунок самофінансування, інвестиційних та кредитних 

ресурсів і на бюджетних видатках. Важелями, які виконують регулюючі функції, є податки, обов’язкові платежі, 

норми амортизаційних відрахувань, норми використання коштів у бюджетних установах та фінансові санкції 

(штрафи, пеня). Фінансове стимулювання здійснюється як у формі матеріального заохочення, пов’язаного зі 

збільшенням фінансових ресурсів суб’єктів (податкові пільги, державні кредити тощо), так і у вигляді певного 

матеріального покарання (штрафних санкцій). 

Отже, механізм фінансового управління передбачає пошук, залучення і ефективне використання фінансових 

ресурсів та на основі організаційно-управлінських принципів методи і форми їх впливу на розвиток підприємств[2, 

c.71-74]:. 

На мою думку, основними завданнями вдосконалення механізму фінансового управління виробничих 

підприємств повинні стати: 

– створення передумов для подальшого розвитку ринкових відносин; 

– державна підтримка виробників хлібопекарської галузі, а також суб’єктів господарювання агропромислового 

комплексу; 

– науково обґрунтоване фінансове планування і прогнозування обсягів фінансових ресурсів, їх оптимального 

розподілу і ефективного використання; 

– підвищення результативності фінансового контролю на галузевому, регіональному та державному рівнях; 

– удосконалення механізму дії фінансових важелів, стимулів і санкцій; 

– адекватне правове і нормативне забезпечення функціонування механізму фінансового управління 

виробничого підприємства. 

Отже, від ефективної організації та правильного управління фінансовими ресурсами підприємства залежить як 

його фінансово-економічний стан, так і становище на ринку в сучасних умовах господарювання. 

Тому побудова адекватної системи (механізму) управління фінансовими ресурсами підприємства та чітке його 

виконання дасть можливість досягнути бажаних результатів[3, c.219-223]:. 
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