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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З метою контролю за фактичним надходженням 

грошових коштів та їх витрачанням у процесі господарської діяльності 

здійснюється планування діяльності усіх підприємств. 

Фінансовий план є орієнтиром у фінансовій роботі підприємств, який 

характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для господарської 

діяльності. 

Умови ринкової економіки, жорстка конкуренція поступово 

збільшують значення та актуальність планування. Зрозуміло, що від 

належної організації системи планування залежить положення компанії на 

ринку. Взагалі бізнес не може процвітати без розроблених належним чином 

планів та без контролю за їх виконанням. В усіх розвинених країнах 

планування є одним з важливих інструментів регулювання діяльності 

підприємства. 

Зрозуміло, що тільки найсучасніші технічні досягнення та 

використання світового досвіду дозволяють перетворити процес планування 

та фінансові плани в науково обґрунтований процес та документи, розроблені 

за всіма правилами індикативного реагування на постійні зміни середовища.  

Актуальність даної теми полягає у тому, що за сучасних умов 

підприємства усіх форм власності для ефективної своєї діяльності повинні 

здійснювати постійне планування як використання матеріальних та 

фінансових ресурсів, обсягу виготовлення продукції, так і кількості 

необхідного персоналу, коштів на їх утримання, розробку виробничої 

програми в цілому. 

Тому, метою роботи є вивчення і оптимізація системи планування на 

ДП «Шепетівський лісгосп». 

Завдання даної роботи є: 

- вивчення матеріалів, що стосуються розвитку і розв’язання проблем 

планування діяльності підприємства; 
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- збір, вивчення наявної статистичної інформації з обраної теми і 

об’єкта дослідження; 

- виявлення позитивного досвіду і наявних резервів з підвищення 

ефективності виробництва; 

- дослідження та аналіз основних показників системи планування; 

- розробка заходів для вдосконалення системи планування 

підприємства та інші. 

До вирішення поставлених завдань слід підходити комплексно з 

урахуванням покращення системи управління підприємством, активізації 

всіх фінансових важелів для більш повного та ефективного використання 

ресурсного потенціалу підприємства. 

Вивченням планування діяльності підприємств  займались такі вчені, 

як: Покропивний С.Ф., Осовська Г.В., Бєлов М.А., Зінь Е.А., Іванова В.В., 

Пасічник В.Г., Акіліна О.В. та інші. 

Предметом дослідження є показники ефективності планування та 

система планування в цілому на підприємстві. 

Об’єктом дослідження є  ДП «Шепетівський лісгосп». 

Для досягнення поставленої мети використовувались такі методи 

дослідження, в тому числі: групування, системний підхід, метод структурно-

логічного групування (побудова структурно-логічних моделей), індексний, 

порівняльний, економіко-статистичний метод, нормативний  та інші методи. 

Інформаційною базою є такі джерела: Конституція України, 

Господарський кодекс України, Кодекс законів про працю, підручники, 

посібники, журнальні статті, форми звітності (форма №1  Баланс; форма №3 

Звіт про рух грошових коштів; форма №4 Звіт про власний капітал; форма 

№2 Звіт про фінансові результати та Примітки до річної фінансової звітності; 

форма №1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробництво промислової 

продукції (робіт, послуг)»; форма №11-ОЗ «Звіт про наявність та рух 

основних засобів, амортизацію (знос) за ___ рік»; форма №1-ПВ «Звіт з 

праці»; форма №3-ПВ «Звіт про використання робочого часу». 
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Практичне значення. На жаль, в теперішній час у більшості  

організацій відсутнє фінансове планування і керівники приймають рішення з 

організації господарської діяльності не враховуючи відповідні розрахунки на 

інтуїтивному рівні. Але з часом величина помилок при такому стані речей 

стає досить вагомою і покладатися лише на інтуїцію та власний досвід стає 

ризиковано. Тому потреба в фінансовому плануванні постає перед 

керівниками досить гостро. 
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ВИСНОВКИ 

 

Кожне підприємство, незалежно від масштабів і виду діяльності, 

кожна підприємницька структура в умовах ринкового господарювання 

займається плануванням. Відсутність планів супроводжується помилковими 

маневрами, несвоєчасною зміною орієнтації, що призводить до втрати 

позицій на ринку, нестійкого фінансового стану, банкрутства підприємств. 

Державне підприємство «Шепетівський лісгосп» Хмельницького 

обласного управління лісового та мисливського господарства – це 

підприємство державної форми власності, яке  було організоване в 1936 році 

на базі Шепетівського лісництва. 

Проаналізувавши основні техніко-економічні показники діяльності 

підприємства бачимо, що: у 2019 р. порівняно з 2017 р. спостерігалось 

збільшення обсягів товарної продукції, робіт та послуг на 49,9%, що 

призвело до зростання величини чистого доходу за даний період на 62%; 

середньоспискова чисельність працюючих зменшувалась з кожним роком; 

незважаючи на зменшення чисельності працюючих фонд оплати праці 

зростав протягом 2017 – 2019 рр. на 55,4 %. 

Для планування усієї діяльності підприємства визначались і 

розраховувались декілька великих груп показників: це і трудові показники, 

виробничі показники, вартість основних виробничих фондів тощо. Можна 

зробити висновок, що процес планування на ДП «Шепетівський лісгосп» 

здійснюється ефективно, про що свідчать і позитивні зміни в динаміці 

показників різних груп, але є і значні недоліки, які демонструються у 

невиконанні планових показників у певні періоди. 

Тому для ефективного функціонування підприємства  необхідна дієва 

систему система планування, яка покращить результати діяльності ДП 

«Шепетівський лісгосп» за допомогою проведення заходів вдосконалення 

планової роботи. 
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Найбільш доцільними заходами, які сприятимуть ефективній 

діяльності підприємства в галузі планування є введення додаткової штатної 

одиниці – плановика фінансової діяльності підприємства, оскільки на даному 

підприємстві така посада відсутня та розробка платіжного календаря.  

Одним із напрямів впливу фінансового планування на економіку 

підприємства є врахування фактора часу в надходженні й використанні 

фінансових ресурсів. Підприємство цікавить стан його фінансових ресурсів 

не тільки за певний період, а й на конкретну дату. Таку інформацію 

підприємство може одержати, складаючи платіжний календар. 

Але головним для ДП «Шепетівський лісгосп» залишається план 

виробництва продукції, який взаємопов’язаний з усіма іншими видами планів 

на підприємстві і характеризується системою визначених показників. До 

таких показників відносять: попит на продукцію і обсяг виробництва, 

величина пропозиції і виробнича потужність підприємства, витрати і ціни на 

продукцію, потреба ресурсів та інвестицій, обсяг продажів і загальний дохід 

та ін. 

Можна зробити висновок, що хоча і планування на ДП «Шепетівський 

лісгосп» здійснюється доволі ефективно, розробка платіжного календаря та 

введення нової посади – плановик з фінансової діяльності підприємства є 

необхідними заходами для подальшого розвитку підприємства і розширення 

його сфери впливу. За допомогою реалізації цих заходів на підприємстві буде 

раціональніше та економніше витрачатись робочий час працівників, що 

займаються плануванням, а також і пришвидшиться робота не лише 

управлінського апарату, а й виробних та технічних робітників. 
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