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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Одним з ключових способів збільшення ефективності фінансового
управління

в компанії вважається

вдосконалення

внутрішньофірмового

фінансового планування і контролю.
Фінансовий

контроль

здійснюється

у

вигляді

організованого

адміністрацією компанії процесу перевірки виконання абсолютно всіх
управлінських рішень у фінансовій сфері з метою реалізації фінансової
стратегії і тактики та запобігання кризових ситуацій, що призводять

до

банкрутства [2].
Головними завданнями аналізу фінансового стану вважається своєчасне
виявлення

відхилень

передбачуваних, які

реальних

підсумків

фінансової

діяльності

породжують зниження її ефективності

від

та викриття

факторів, що призвели до таких відхилень, і розробка пропозицій щодо
корегування певних аспектів фінансової діяльності з метою нормалізації та
підвищення ефективності.
Без результативної системи контролю неможливо гарантувати виконання
планів. Процес контролю дає можливість своєчасно виявляти проблеми,
швидко реагувати на непередбачені події і вводити відповідні поправки в
адміністративні рішення з метою ліквідації відхилень.
Фінансовий контроль на підприємстві виконується із застосуванням
засобів

оперативного

фінансового

планування.

Процес

оперативного

фінансового планування необхідно здійснювати на підприємстві для того, щоб
контролювати фактичне надходження грошових коштів на поточний рахунок і
витрачання коштів в ході господарської діяльності, виконання поточного
фінансового плану.

Систему фінансового контролю слід розцінювати як складовий елемент
планування на підприємстві загалом , використовуючи один і той же підхід
методів та інструментів. [4]
Фінансове планування виступає процесом створення системи фінансових
і планових показників забезпечення організації фінансовими ресурсами та
збільшення продуктивності її фінансової діяльності в перспективі.
В процесі фінансового планування виявляється загальна сума необхідних
коштів для фінансування виробничо-господарської діяльності

і можливості

одержання цих коштів.
Роль фінансового планування виявляється у встановленні загальної
потреби компанії в такій кількості

фінансових ресурсів, яка могла б

забезпечити фінансування розширення виробництва, виконання

фінансово-

кредитних зобов`язань перед бюджетом, банками і т.д., вирішення соціальних
питань і матеріального стимулювання співробітників компанії.
Фінансове планування

допомагає

попередити наднормативні

та

надпланові витрати товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів як
по одиничним видам діяльності, так і взагалі по підприємству.
Процедура фінансового планування неодмінно містить в собі такі етапи,
як дослідження реального фінансового стану підприємства, моделювання
майбутніх значень планових показників, пряме складання планів і розробка
методики внесення поправок у процес здійснення планів. [3]
Впровадження концепції фінансового планування на підприємстві має за
мету не тільки формування і затвердження фінансових планів, а й нагляд за їх
виконанням та внесення необхідних змін в ході їх реалізації.
Система фінансового планування і фінансовий контроль на підприємстві,
перебуваючи у вигляді двох різних функцій управління, безпосередньо
поєднані між собою. Контроль неможливо здійснити, не маючи плану або
мети, а відсутність оцінки рівня виконання планів призводить до безглуздості
самого планування. Процедура планування крім планування основних
показників діяльності підприємства, містить в собі функції контролю, такі як

спостереження за виконанням плану і виявлення відхилень. Планування
складається з опису завдань, зазначення можливих результатів та шляхів їх
досягнення. Контроль

передбачає перевірку виконаних операцій, сприяє

розкриттю і зменшенню ступеня ризиків. Згідно з підсумками процедур
фінансового контролю відбувається удосконалення

системи фінансового

планування в компанії. [1]
Практики міжнародних організацій показують, що
фінансовий план

перетворився на ефективний засіб

для того, щоб
управління, його

необхідно контролювати в теперішній період часу на основі реальної
інформації, одержуваної з управлінського обліку. Проведення фінансового
контролю на підприємстві цілком залежить від точності складання документів
та загалом системи документообігу.
Такий сильний взаємозв'язок між фінансовим плануванням й фінансовим
контролем вказує на те, що для ефективного функціонування єдиної системи
необхідно чітко встановити стратегію, цілі та задачі розвитку підприємства.
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