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ВСТУП 

 

Важливим індикатором ефективного фінансового становища 

підприємства є розробка та впровадження оптимальних фінансових планів та 

шляхів їх успішної реалізації. Перегляд  стратегічних управлінських орієнтирів 

в сучасних ринкових умовах господарювання, зумовлюють посилення ролі 

фінансового планування. З іншої сторони, динамічні ринкові умови диктують 

вимоги сьогодення щодо обґрунтування планових фінансових рішень, форм та 

методики складання фінансових планів – з іншої. Еволюційні трансформації 

процесів фінансового планування суттєво відрізняються в аспекті розвитку 

сучасних підходів до управління підприємством, що вимагає теоретико-

методичного обґрунтування фінансового планування в системі управлінської 

структури підприємства. Дослідженню теоретико-методичних засад 

фінансового планування присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних 

вчених, зокрема таких як: І. Бланка, В. Бочарова, Р. Брейлі, І. Ю. Брігхема, 

Ворста, Л. Гапенскі, В. Джефрі, В. Ковальова, М. Романовського, В. 

Костецького, В. Опаріна, О. Орлова, І. Полтьєвої, О. Терещенка, М. 

Алексєєвого, В. Бочарова, та ін.  

У роботах Д. Гоча, Х. Бірмана, С. Майєрса, Р. Ейткен-Девіса, Е. 

Уормалда, О. Ліхачової, А. Соломатіна, Д. Хана, В. Борисевича, висвітлюються 

особливі ознаки фінансового планування, методи впровадження фінансових 

планів на підприємстві, а також форми фінансових планів. Значний внесок у 

вивчення проблем фінансового планування на підприємствах зробили такі 

вчені, як О. Біла, М. Білик, І. Бланк, О. Бойко, О. Орлов та ін.  

Враховуючи праці видатних вчених, варто зазначити, що сучасні теорії 

управління підприємством та традиційні моделі фінансового планування, які 

здебільшого пропонуються авторами, характеризуються певною 

неузгодженістю процесів та методів застосування, а також відсутністю 

універсального підходу щодо визначення сутності показників фінансового 

планування, їх класифікаційних ознак, а також невідповідність традиційних 

теоретичних положень фінансового планування сучасній динаміці розвитку 



теорії та практики стратегічного управління підприємством. Характерні 

особливості фінансового планування в сучасних умовах, інструменти 

виконання фінансових планових завдань, а також визначення етапності 

фінансового планування, що буде відповідати сучасним умовам 

господарювання у сфері управління потребує глибшого дослідження.  

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних засад та 

розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

фінансового планування на підприємстві з метою забезпечення стійких 

конкурентних переваг підприємства як на внутрішньому так і на зовнішньому 

ринках.  

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення 

таких завдань: 

- розкрити еволюційні аспекти розвитку фінансового планування на 

підприємстві; 

- визначити методологічні основи формування фінансової стратегії 

підприємства 

- охарактеризувати методи фінансового планування на підприємстві; 

- проаналізувати фінансово-економічного становище діяльності ПрАТ 

«Київська кондитерська фабрика «Рошен»; 

-  оцінити стан оперативного фінансового планування ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен»; 

обґрунтувати науково-методичні підходи до процесу впровадження  

фінансового контролінгу на ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». 

Об’єктом дослідження є процес організації, розробки та впровадження 

ефективного фінансового планування на підприємстві. Поглиблені дослідження 

здійснені на матеріалах ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», м. 

Києва. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і 

практичних підходів щодо ефективності фінансового планування на 

підприємстві. Поглиблені дослідження здійснені на матеріалах ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен», м. Київ. 



Методологія і методи дослідження. Теоретичною й методологічною 

основами бакалаврської роботи є фундаментальні положення економічної 

теорії, наукові праці вітчизняних і закордонних вчених-економістів. Серед 

основних методів, використаних у дослідженні, варто відзначити наступні: 

діалектичний метод наукового пізнання, комплексний системний підхід до 

вивчення економічних явищ та процесів, методи наукової абстракції, 

порівняння, групування та систематизації – для визначення сутності та видів 

фінансової стратегії діяльності підприємства, а також методичних підходів до 

оцінювання ефективності управління; методи графічного, статистичного, 

економічного аналізу - використовувались для визначення фінансово-

економічного стану підприємства, ефективності операційної діяльності 

діагностики внутрішніх та зовнішніх факторів функціонуванні суб’єкта 

господарювання; метод логічного аналізу, прогнозування,  калькуляційний 

метод - для розрахунку вартості рекомендованих  заходів щодо обґрунтування 

шляхів удосконалення фінансового планування підприємства; методи сучасних 

комп’ютерних технологій обробки економічної інформації, зокрема, пакет 

прикладних програм Microsoft Excel, - для аналізу та оцінки 

загальногосподарської та фінансової діяльності підприємства. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати й 

висновки дипломної роботи доповідалися на Міжнародній науково-технічній 

конференції «Світ інформації та телекомунікацій» (м. Київ, Державний 

університет телекомунікацій, 20 травня 2020 р.).  

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 

законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних авторів, офіційні дані Державної служби статистики України, 

Міністерства фінансів України, річні звіти та первинна документація  

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», а також результати власних 

спостережень та аналізів.  

 

 


