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У статті розглянуто основні підходи та методи стратегічного і фінансового планування, за умов 

використання яких стає можливим забезпечити запланований довгостроковий фінансовий результат 

торговельних підприємств. Проаналізовано сутність процесу планування та модель планування діяльності 

підприємства.  

 

У сучасних умовах важливою складовою успіху діяльності торговельних підприємств є 

обґрунтовані плани та прогнози на довгострокову перспективу. Сьогодні багато великих 

компаній, окрім відділів маркетингу, логістики, постачання, збуту та інших функціональних 

відділів, мають потужний відділ планування. Сучасні компанії досягають поставлених цілей 

завдяки особливості управління процесами планування, що дозволяють адаптуватися до 

ринкових умов, досягти фінансової рівноваги, забезпечити розвиток та прогнозувати 

фінансовий результат. Тому дослідження особливостей планування та прогнозування, 

насамперед, прибутку торговельних підприємств, набуває особливої актуальності у сучасних 

умовах. 

Об’єктом дослідження є процес планування прибутку торговельних підприємств. 

Предметом дослідження є комплекс взаємовідносин та зв’язків у системі планування 

прибутку торговельних підприємств, що слугують механізмом обґрунтування та 

забезпечення визначеної величини прибутку торговельних підприємств. 

Метою дослідження є аналіз, узагальнення та систематизація теоретичних підходів до 

планування прибутку торговельних підприємств. 

Розглянемо сутність процесу планування. І. Альферова та М. Колеснікова визначають 

планування як процес систематичної підготовки управлінських рішень, які впливають на 

забезпечення нормального відтворювального процесу необхідними джерелами фінансування, 

згідно з виробничими, фінансовими планами. Зазначені плани забезпечують вирішення 

завдань у плановому періоді найбільш раціональними шляхами. 

Ефективна модель планування вирішує такі завдання:1) забезпечення формування 

достатніх обсягів ресурсів відповідно до потреби підприємства та стратегії його розвитку; 2) 



забезпечення ефективності використання ресурсів; 3) оптимізація грошово-розрахункової 

політики підприємства; 4) максимізація прибутку при допустимому рівні фінансового ризику 

і сприятливій політиці оподаткування; 5) забезпечення постійної фінансової рівноваги 

підприємства у процесі його розвитку, тобто забезпечення фінансових результатів і 

платоспроможності; 6) узгодження та оперативне коригування усіх рівнів фінансових планів 

для забезпечення досягнення стратегічних пріоритетів діяльності підприємства; 7) 

удосконалення системи фінансового планування на підприємстві на основі створення баз 

даних про його діяльність, використання автоматизованих систем управління, впровадження 

оперативних технологій моніторингу. 

Залежно від того, на який проміжок часу спрямовані основні ідеї, виділяють чотири 

види планування:  

1) реактивне (ретроспективне планування);  

2) інактивне (планування у звітному періоді);  

3) проактивне (стратегічне планування);  

4) інтерактивне (планування, орієнтоване на взаємозв’язок усіх видів та особливостей 

планування). 

Розглянемо ефективні підходи та методи планування діяльності підприємств у цілому.  

Проведення SWOT-аналізу підприємства дозволяє визначити та систематизувати 

параметри впливу на його діяльність. Одержані результати є основою для розробки 

стратегічних цілей і задач компанії. Систематизація параметрів дає можливість вносити 

необхідні зміни у їх оцінку, а також стратегію підприємства. 

Впровадження стратегічних та оперативних систем планування ризику дає змогу 

оптимально розподіляти повноваження та відповідальність між працівниками, що знизить 

ймовірність виникнення непередбачуваних подій. 

Концепція сценарного підходу дозволяє визначати найбільш ефективні стратегії для 

розвитку. Сценарії розвитку подій використовуються у процесі оцінки інвестиційних 

проектів і ризиків нововведень. 

Ситуативно-сценарна модель застосовується для керування бізнес-процесами в умовах 

змін та дає можливість проведення реструктуризації бізнес процесів відповідно до змін цілей 

підприємства. 

За умов кризи О. В. Крухмаль пропонує створювати коригуючі фінансові плани у 

процесі реалізації встановлених цілей за умови врахування внутрішніх та зовнішніх факторів 

на основі методу «ковзного» планування. Цей метод є альтернативою періодичного 

складання планів. За цих умов значно зростає значення відділу фінансового моніторингу, 

який виявляє причину фактичних відхилень параметрів процесів від плану. 



Таким чином, для підвищення ефективності діяльності торговельного підприємства, 

забезпечення його фінансової стабільності та розвитку, доцільно використовувати сучасні та 

результативні підходи, методи та моделі стратегічного та фінансового планування. 
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