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Постановка проблеми. У сучасних умовах гос-
подарювання для багатьох акціонерних товариств 
гостро постає питання фінансового забезпечення еко-
номічного розвитку, що обумовлене необхідністю 
підвищення ефективності використання наявних 
фінансових ресурсів та зміцнення власної фінансо-
вої безпеки. Досвід зарубіжних моделей господарю-
вання підтверджує високу залежність рівня фінансо-
вої безпеки від результатів фінансово-господарської 
діяльності та ефективності фінансового планування, 
яке вирішує задачі фінансового забезпечення будь-
яких управлінських рішень. Тому дослідження про-
цесу фінансового планування як важливої складової 
процесу забезпечення фінансової безпеки акціонер-
них товариств в економіці України набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кон-
цептуальні основи фінансового планування розгляда-
ються в наукових працях вітчизняних і зарубіжних 
учених-економістів, зокрема в роботах О.М. Бандурки, 
М.Д. Білик, І.О. Бланка, О.Д. Василика, О.Д. Вовчак, 
В.М. Гриньової, І.В. Зятковського, Г.Г. Кірейцева, 
Л.О. Коваленко, О.П. Кириленко, М.Я. Коробова, 
В.О. Коюди, М.Н. Крейніної, М.Л. Лишанського, 
С. Майерса, І.Б. Маслова, С.В. Онишко, А.М. Поддє-
рьогіна, С.М. Шкарлета.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проте існує низка теоретичних і практич-
них проблем щодо планування фінансових ресурсів 

для забезпечення фінансової безпеки акціонерних 
товариств, які залишаються невирішеними та потре-
бують подальшого дослідження.

Мета статті полягає у поглибленні теоретико-
методологічних підходів до фінансового планування 
акціонерних товариств задля забезпечення належ-
ного рівня їх фінансової безпеки та створення умов 
підвищення результативності фінансово-господар-
ської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-
сове планування посідає особливе місце в управлінні 
соціально-економічними процесами, що відбуваються 
в суспільстві, регулюванні їх напряму та динаміки, 
забезпеченні ефективного функціонування суб’єктів 
господарювання. Фінансові прогнози, програми та 
плани, які розробляються в країні на усіх рівнях 
національної економіки, є найважливішими інстру-
ментами реалізації фінансової політики відповідних 
суб’єктів управління. Саме вони дають змогу орга-
нізувати чітку, продуману, всебічно обґрунтовану 
роботу з досягнення поставлених перед суб’єктами 
господарювання фінансових задач та цілей.

Фінансове планування можна визначити як кон-
кретну функцію фінансового менеджменту, яка 
полягає в підготовці різних варіантів фінансового 
забезпечення управлінських рішень у вигляді про-
гнозів, проектів програм і планів, обґрунтуванні 
їхньої оптимальності та створенні системи контр-
олю за ефективністю їх виконання. Таким чином, 
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фінансове планування виконує одну з основних задач 
фінансового менеджменту, що полягає у фінансовому 
забезпеченні всіх управлінських рішень.

Більшість західних та вітчизняних вчених вва-
жає, що фінансове планування – це важлива скла-
дова системи фінансового управління, що впливає на 
всі аспекти діяльності підприємства. Так, М.М. Алек-
сєєва дотримується точки зору, що планування 
є однією з функцій менеджменту та являє собою 
вміння передбачати майбутнє підприємств і викорис-
товувати ці передбачення [1]. А.Робсон стверджує, 
що планування та контроль є засобами, які спри-
яють оптимальному вибору між альтернативними 
варіантами під час прийняття рішень [7]. Ф.Л. Ченг 
та Дж.І. Фіннерті підкреслюють, що планування 
відіграє важливу роль в діяльності підприємства та 
є процесом аналізу дивідендної, фінансової, інвес-
тиційної політики, прогнозування їх результатів та 
впливу на економічне оточення компанії, а також 
прийняття рішень щодо допустимого рівня ризику 
за оптимального вибору проектів [9]. Узагальнивши 
наявні точки зору зарубіжних вчених, відзначаємо, 
що, як правило, фінансове планування розглядається 
як постійний процес визначення їх потреби, який 
орієнтований на майбутнє, має системний характер, 
здійснюється в певних узгоджених часових межах, 
передбачає складання стратегічних, тактичних та 
оперативних фінансових планів на різних рівнях 
управління підприємства, а також обов’язково вклю-
чає методи моніторингу та контролю.

З урахуванням значної ролі акціонерного капі-
талу у функціонуванні фінансової системи держави 
забезпечення результативності його функціонування 
та розвитку залишається важливим питанням еконо-
мічної політики уряду.

Водночас погіршення показників соціально-еко-
номічного розвитку країни протягом останніх років 
знайшло своє відображення в результативності функ-
ціонування акціонерних товариств. Згідно з даними 
Державного комітету з цінних паперів та фондового 
ринку України у 2016 році акціонерними товари-

ствами сплачено дивідендів на суму 5,53 млрд. грн., 
тоді як у 2015 році – 10,2 млрд. грн., що актуалізує 
проблему зміцнення їх фінансової безпеки.

Фінансові ресурси акціонерного товариства – це 
сукупність грошових надходжень і доходів, сформо-
ваних за рахунок власних, позикових та залучених 
джерел, а також призначених для фінансового забез-
печення розширеного відтворення, досягнення мети 
та задач системи менеджменту та максимізації рин-
кової вартості корпорації.

В процесі фінансового планування акціонерних 
товариств особливої уваги заслуговують окреслені 
задачі, які сформовані відповідно до умов та особли-
востей їх фінансово-господарської діяльності; вра-
ховують наявні фінансові можливості та потреби; 
визначають поточний рівень фінансової безпеки 
акціонерного товариства. Це дасть змогу більш раці-
онально використати наявний фінансовий потенціал 
акціонерних товариств в умовах обмеженості фінан-
сових ресурсів та підвищити рівень їх фінансової 
безпеки.

Проблема забезпечення фінансової безпеки акціо-
нерних товариств перебуває в колі наукових інтересів 
багатьох науковців та практиків протягом значного 
періоду часу. Проте в економічній літературі існують 
різні підходи до трактування терміна «фінансова без-
пека підприємства» (табл. 1).

З урахуванням особливостей організації фінан-
сово-господарської діяльності акціонерних товариств 
вважаємо доцільним розглядати фінансову безпеку 
акціонерного товариства як його спроможність реа-
лізовувати наявну стратегію фінансово-економічного 
розвитку з урахуванням дії зовнішніх та внутрішніх 
чинників і загроз з метою досягнення поточних та 
майбутніх фінансових інтересів, зокрема збільшення 
ринкової вартості акціонерного капіталу.

Крім того, з огляду на те, що фінансове плану-
вання є складовою загальної системи планування, 
важливою задачею є узгодженість з іншими еле-
ментами планування. На наш погляд, планування 
фінансових ресурсів має відігравати домінуючу роль 

Таблиця 1
Підходи до трактування сутності терміна «фінансова безпека підприємства»

Автор Визначення

І.О. Бланк Кількісно та якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує ста-
більну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих 
реальних та потенційних погроз зовнішнього та внутрішнього характеру, параметри якого визна-
чаються на основі його фінансової філософії та створюють необхідні передумови фінансової під-
тримки його стійкого росту в поточному та перспективному періодах.

К.С. Горячева Наявність такого фінансового стану, котрий характеризується збалансованістю та якістю сукуп-
ності фінансових інструментів, котрі використовуються підприємством, технологій і послуг, стій-
кістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечу-
вати реалізацію власних фінансових інтересів, місії та завдань достатніми обсягами фінансових 
ресурсів, а також забезпечувати ефективний та сталий розвиток цієї фінансової системи.

А.В. Гукова, І.Д. 
Анікіна

Здатність підприємства самостійно розробляти й проводити фінансову стратегію відповідно до 
цілей корпоративної стратегії в умовах невизначеного й конкурентного середовища.

Закон України «Про 
основи національної 
безпеки України»

Захищеність життєво важливих інтересів підприємства, за якої забезпечуються його сталий роз-
виток, своєчасне виявлення, запобігання реальним та потенційним загрозам економічним інтер-
есам, а також їх нейтралізація.

В.В. Каркавчук Така динамічна ознака фінансового стану підприємства, яка відображає його стійкість від вну-
трішніх та зовнішніх загроз, здатність до сталого та збалансованого розвитку, а також захисту 
фінансових інтересів.

Р.С. Папехін Певний стан фінансової стабільності, в якому перебуває підприємство для реалізації своєї стра-
тегії, який характеризується можливістю підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім 
загрозам.

О.І. Судакова Важлива складова частина економічної безпеки підприємства, що базується на незалежності, 
ефективності та конкурентоспроможності фінансів підприємства, яка відображається через сис-
тему критеріїв і показників його стану, що характеризують збалансованість фінансів, достатню 
ліквідність активів, наявність необхідних грошових резервів, фінансову стабільність, ступінь 
захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин.

Джерело: [2; 3; 4; 5; 6; 8]
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у фінансовому забезпеченні реалізації загальної 
стратегії економічного розвитку акціонерного това-
риства. Саме тому фінансове планування є особли-
вою підсистемою в системі забезпечення фінансової 
безпеки акціонерних товариств, а також важливою 
складовою системи його фінансового менеджменту 
(рис. 1).

На нашу думку, процес фінансового планування 
в системі менеджменту акціонерних товариств відпо-
відає принципам:

– цільового спрямування (процес планування 
фінансових ресурсів повинен забезпечувати гармо-
нійне функціонування всієї системи фінансового 
управління підприємства з метою забезпечення його 
результативного функціонування);

– варіативного розвитку (формування обґрун-
тованих та реалістичних альтернатив фінансового 
забезпечення підприємства в разі суттєвих змін 
зовнішнього та внутрішнього середовища);

– системності та збалансованості (орієнтація на 
охоплення окремими планами всіх аспектів діяль-
ності підприємства; забезпечення взаємозв’язку між 

ними з метою посилення синергетичного ефекту їх 
реалізації);

– безперервності та послідовності (фінансове 
планування є складним та безперервним процесом, 
зупинка якого повертає підприємство на початкову 
позицію, а заплановані зміни мають впроваджува-
тися в певному порядку з урахуванням досягнутих 
результатів і специфічних особливостей);

– гнучкості та реалістичності (врахування осо-
бливостей функціонування підприємства з огляду на 
часові характеристики та характер змін, що відбува-
ються на поточній фази його циклічного розвитку);

– довгостроковості (орієнтація процесу фінансо-
вого планування на розв’язання складних проблем, 
які існуватимуть у довгостроковій перспективі);

– достовірності інформації (під час фінансового 
планування необхідно використовувати інформацію, 
яка є повною та достовірною, з метою узгодження 
результатів процесу планування фінансових ресурсів 
та обсягу потреби в них).

На основі дослідження теоретичного інструмен-
тарію планування фінансових ресурсів акціонерного 

Рис. 1. Процес забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства
Джерело: розроблено авторами
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товариства можна охарактеризувати його концепцію 
в системі менеджменту:

1) фінансове планування має базуватися на най-
новіших методах, які дають змогу обґрунтувати 
оптимальний план формування та використання 
фінансових ресурсів за відповідними критеріями 
ефективності функціонування акціонерного товари-
ствах в ринкових умовах господарювання;

2) фінансове планування має враховувати соці-
ально-економічні умови діяльності акціонерного 
товариства (зовнішнє та внутрішнє середовище, 
інтереси власників та інвесторів);

3) процес фінансового планування має базуватися 
на достовірній інформації; важливим елементом сис-
теми менеджменту при цьому повинен стати контро-
лінг як система діагностики стану окремих елементів 
системи фінансового управління;

4) в результаті фінансового планування має бути 
отриманий додатній ефект синергії, тобто фінансо-
вий план повинен збільшити сукупну дію всіх скла-
дових системи менеджменту, а також забезпечити 
конкурентоспроможність акціонерного товариства у 
тривалому періоді;

5) система фінансового планування повинна 
враховувати особливості організаційної та орга-
нізаційно-правової форми, особливості фінансової 
діяльності та складових системи менеджменту акціо-
нерного товариства.

Важливою передумовою ефективного фінансо-
вого планування акціонерного товариства в сучасних 
умовах є забезпечення його фінансової безпеки, що 
вимагає оптимізації грошових потоків та розробки 
відповідної процедури управління для кожного виду 
фінансових ризиків. Проте різкий перехід до децен-
тралізації економіки привів до значного згортання 
планування на українських підприємствах, тоді як 
досвід промислово розвинених країн вказує на те, що 
в умовах ринку та конкуренції саме планування є 
найважливішою умовою виживання та ефективності 
функціонування.

Аналізуючи стадії життєвого циклу та критерії 
оцінювання ефективності функціонування акціонер-
ного товариства, можемо сформувати основні задачі 
фінансового планування для кожної окремої стадії 
з позиції забезпечення належного рівня фінансової 
безпеки:

– зародження (основна задача фінансового пла-
нування полягає в мінімізації фінансового ризику, 
підтриманні платоспроможності, досягненні опти-
мальності грошових потоків з метою забезпечення 
рентабельності власного капіталу);

– зростання (основна задача фінансового плану-
вання полягає у формуванні додаткових фінансових 
ресурсів з метою використання ефекту фінансового 
важеля для збільшення рентабельності власного 
капіталу, підтримання платоспроможності та опти-
мальності грошових потоків за допустимого рівня 
ризику);

– зрілість (максимізація рентабельності власного 
капіталу за рахунок ефекту фінансового важеля за 
одночасної мінімізації середньозваженої ціни фінан-
сових ресурсів з метою подовження в часі стабіль-
ності роботи підприємства);

– старіння (пошук додаткових фінансових ресур-
сів для проведення диверсифікації діяльності під-
приємства з метою забезпечення рентабельності влас-
ного капіталу та мінімізації фінансових ризиків за 

одночасного зменшення частки позикових фінансо-
вих ресурсів).

Акціонерне товариство є найбільш складною за 
правовим регулюванням формою функціонування 
господарського товариства, яка істотно відрізня-
ється майже за всіма параметрами від інших видів 
товариств. Водночас поєднання переваг акціонер-
ної форми господарювання із задачами, які ставить 
перед собою фінансове планування, дасть змогу 
повноцінно реалізувати його функції, що безпосеред-
ньо пов’язані з ефективним формуванням, розподі-
лом, перерозподілом та використанням фінансових 
ресурсів в процесі розширеного відтворення.

Висновки. Загальна мета фінансового планування 
акціонерного товариства повинна бути спрямована на 
вирішення таких завдань, як забезпечення відтворю-
вального процесу необхідними джерелами фінансу-
вання; їх формування та використання з метою збіль-
шення прибутку; дотримання інтересів акціонерів та 
інших інвесторів; гарантія виконання зобов’язань 
перед третіми особами; виявлення резервів та мобі-
лізація ресурсів з метою ефективного використання 
наявного потенціалу і підвищення конкурентоздат-
ності; підтримання нормального фінансового ста-
новища та контроль за дотриманням показників 
кредитоспроможності.

При цьому процес фінансового планування пере-
творюється на активний і дієвий елемент системи 
менеджменту акціонерного товариства лише за 
умови чіткого та взаємоузгодженого функціонування 
усіх складових системи менеджменту та фінансового 
механізму, значною мірою залежачи від рівня ква-
ліфікації фінансових працівників, їх вміння корис-
туватися інструментарієм планування залежно від 
стану зовнішнього та внутрішнього середовища, а 
також розуміння стратегічних, тактичних та опера-
тивних задач розвитку фінансової діяльності акці-
онерного товариства. Саме такий підхід до фінан-
сового планування дає змогу створити умови для 
зростання ринкової вартості акціонерного капіталу 
та зміцнення рівня фінансової безпеки акціонерного 
товариства.
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