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СЕКЦІЯ 6. УПРАВЛІНСЬКІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ 

МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА 

ПІДПРИЄМСТВ, СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Глобалізація бізнесу, посилення конкуренції, підвищення ролі споживача у 

формуванні попиту на товари, широке включення українських підприємств у 

міжнародний поділ праці висувають нові вимоги до системи управління 

підприємствами та використання інструментів стратегічного менеджменту і 

маркетингу для досягнення конкурентних переваг й довгострокового успіху. 

Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення 

господарської діяльності, формує імідж господарюючого суб‘єкта, є його 

візитною карткою. Тому однією з найважливіших проблем на підприємствах є 

недостатня ефективність та організація управління фінансовими ресурсами, що, 

в першу чергу, пов‘язано з недостатнім розвитком та впровадженням 

фінансового планування. 

Питання фінансового планування досліджувалися багатьма економістами та 

науковцями, серед яких Х.Кобоясі, Ф.Котлера, І.Кретова, М.Портера,  

Ю.Юданова, П.Дойль, П.Друкер, В.Будкін, А.Філіпенко, Р.І. Жовновач, Д 

Кислов, Л.В. Малік, Р.А. Славюк, А.Г. Загородній, А.М. Ковальова, М.Г. 

Лапуста, Л.Г. та інші. 

Необхідність перебудови діяльності підприємства на основі фінансового 

планування зумовлена змінами в зовнішньому середовищі і, насамперед, 

зростанням його невизначеності, а також змінами в організації великих 
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підприємств у результаті їх концентрації і диверсифікації. Ігнорування нових 

обставин, що виникають унаслідок посилення глобалізації, може призвести до 

значних негативних наслідків. Тому постає гостра потреба у дослідженні 

процесу глобалізації бізнесу, аналізі впливу факторів його розвитку на зміну як 

макро-, так і мікроекономічних процесів, конкурентного середовища, розробці 

маркетингових, фінансових заходів підприємства та їх адаптації в умовах 

розвитку глобалізації. 

В сучасних умовах, підприємства самостійно формують мету та завдання, 

розробляють стратегію і політику свого розвитку, вишукують необхідні для їх 

реалізації засоби як матеріальні, так і фінансові, вирішують безліч структурних 

питань, у тому числі і такі, як створення, ліквідація, злиття чи навпаки поділ на 

структурні підрозділи та філії, здійснюють реорганізацію та перебудову 

організаційної структури управління тощо. 

Важливою проблемою фінансового планування є забезпечення 

обґрунтованості фінансового плану, його реальності. Це залежить значною 

мірою від достовірності даних щодо збуту, дебіторської заборгованості та 

строків її погашення, потреб у фінансуванні, налагодженої роботи підрозділів, 

задіяних у складанні фінансового плану та оперативності його розробки. 

Отже, для забезпечення обґрунтованого фінансового планування та 

виконання фінансового плану необхідною є підготовка регламенту його 

складання залежно від розміру підприємства (велике, середнє, мале) та 

специфіки діяльності, організаційно-правової форми, належним чином 

опрацьованої та достовірної інформації. А приділяючи більше уваги 

фінансовому плануванню можна досягти зміцнення фінансової стабільності 

підприємства. Умови виконання прогнозованих бізнес-планом обсягів 

операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, 

створення передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для 

самоокупності та самофінансування підприємства можуть стати предметом 

подальших наукових пошуків. 


