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ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Планування – це система керування виробництвом, що забезпечує 

його динамічний і пропорційний розвиток, а також виявлення й ефективне 
використання резервів виробництва [3, 20]. Підприємство не може 
розраховувати на процвітання, а, вірніше, на виживання, не розробляючи 
планів і не контролюючи їхнє виконання. Планування повинне 
представлятися у фінансовому вираженні, тому що різні напрямки 
діяльності підприємства виміряються загальним мірилом – грошима. 
Конкретне середовище вимагає гнучкості і пристосованості як у 
плануванні, так і в практичній діяльності. І все-таки на практиці, на жаль, 
система планування прибутку часто буває дуже далека від ідеалу. 
Планування прибутку на підприємстві має ключове значення. Прибуток 
підприємства є його фінансовою базою. За рахунок прибутку утворюються 
фонди виробничого розвитку, додаткового матеріального стимулювання 
працівників, соціальних виплат, виплат дивідендів. 

Планування необхідне для досягнення підприємством наступних 
цілей: 

 підвищення контрольованої частки ринку; 
 передбачення вимог споживача; 
 випуск продукції більш високої якості; 
 забезпечення погоджених термінів постачань; 
 установлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції; 
 покращення репутації підприємства в споживачів. 
Задачі планування визначаються кожним підприємством в 

залежності від виду діяльності. В цілому, задачі стратегічного планування 
будь-якого підприємства зводяться до наступного: 

1. Планування зростання прибутку. 
2. Планування витрат підприємства. 
3. Збільшення частки ринку, збільшення частки продажів. 
4. Поліпшення соціальної політики фірми. 
Плани поділяються на: 
– довгострокові (прогнози); 
– перспективні: визначають стратегічні задачі розвитку 

підприємства (на тривалий період часу); 
– поточні (річні): складаються з урахуванням перспектив розвитку 

підприємства і конкретизують задачі функціонування 
підприємства в залежності від зовнішніх факторів у конкретному 
тимчасовому відрізку; 

– оперативні (квартальні, місячні) – це плани поточного управління 
виробництвом. 

Фінансове планування – це керування процесами створення, 



розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів на 
підприємстві, що реалізується в деталізованих фінансових планах [1, 17]. 
Фінансове планування є складовою частиною загального процесу 
планування і, отже, управлінського процесу, здійснюваного менеджментом 
підприємства. 

Планування відноситься до числа найбільш інтенсивно 
досліджуваних проблемних областей у теорії економіки виробництва. 
Воно займає найважливіше місце й у господарській діяльності 
підприємства. 

Як засіб підвищення ефективності стратегічного планування через 
високий дефіцит знання, може бути визнана тільки координація планів на 
підприємстві. 

На відміну від стратегічного планування, націленого на відкриття 
нового, у сфері оперативного планування домінує принцип конкретизації 
уже відомого [2, 56]. Дефіцит знання тут значно нижче, ніж у 
стратегічному плануванні: 

– результати стратегічного планування у виді рамкових чи цільових 
показників знижують дефіцит знання в сфері оперативного планування. 
Для оперативних плановиків немає проблеми, пов’язаної зі слабким 
знанням внутріфірмових взаємозв’язків; 

– для оперативного планування характерний більш точний ступінь 
прогнозування у зв’язку з коротким часовим періодом. 

Загалом підприємства мають у своєму розпорядженні достатній 
обсяг знання, щоб осмислити майбутній стан підприємства і комплекс дій. 
Відповідно, і раціональний елемент займає більш важливе місце у 
формуванні намірів. 

В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою 
економічного та соціального розвитку підприємства. Постійне збільшення 
чистого прибутку – це стале джерело фінансування розвитку виробництва 
(реінвестування прибутку), виплати дивідендів, створення резервних 
фондів, задоволення соціальних і матеріальних потреб працівників 
підприємства, благодійної діяльності. Чистий прибуток – найважливіший 
показник виробничої та фінансової діяльності підприємств, оскільки 
відбиває ступінь їх активності та фінансового благополуччя, а також 
ефективність менеджменту. 

Аналіз беззбитковості і цільове планування прибутку є невід’ємною 
частиною фінансового плану підприємства. Виконання фінансового плану 
здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, 
забезпечуючи постійну платоспроможність підприємств шляхом контролю 
за оперативним фінансовим плануванням 
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