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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІНЛИВОМУ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

PECULIARITIES OF PLANNING FINANCIAL RESULTS FROM  OPERATING 

ACTIVITIES IN A CHANGING ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT 

 

Анотація. Досліджено теоретичні аспекти планування фінансових результатів від операційної 

діяльності в умовах мінливого підприємницького середовища. Досліджено сутність та 

залежність підприємницького ризику від прибутку підприємства. 

Abstract. Theoretical aspects of planning financial results from operating activities in a changing 

business environment are studied. The essence and dependence of entrepreneurial risk on the 

enterprise 's profit are investigated. 

 

В умовах мінливого підприємницького середовища кожне підприємство стикається з 

проблемою жорсткої конкурентної боротьби за покупця. Прагнення привернути увагу 

покупця обумовлено, головним чином, бажанням підприємців отримати максимальний 

фінансовий результат на вкладені кошти. 

Основним фінансовим результатом на підприємстві виступає прибуток або збиток. 

Адекватне планування фінансових результатів, зокрема прибутку, посідає важливе місце при 

досягненні ефективності підприємницької діяльності. 

Планування прибутку – процес розробки системи заходів щодо забезпечення 

формування прибутку у необхідному обсязі та його ефективного використання відповідно до 

задач розвитку підприємства. 

Основні етапи процесу планування прибутку на підприємстві: 

1. аналіз прибутку підприємства у передплановому періоді. 

2. планування формування прибутку. 

3. планування розподілу прибутку. 
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Аналіз прибутку підприємства у предплановому періоді передбачає виявлення 

основних тенденцій формування і розподілу прибутку, що склалися на підприємстві, а також 

оцінку основних факторів, що викликають його зміни. 

У ході такого аналізу вивчаються: 

1) динаміка суми прибутку до оподаткування та його рівень у передплановому 

періоді, визначається відхилення фактично досягнутих розмірів цих показників від їх 

планових значень або досягнутих у попередньому періоді; 

2) склад прибутку підприємства до оподаткування за основними його видами. При 

цьому головна увага приділяється аналізу динаміки суми, рівня та питомої ваги прибутку від 

операційної діяльності; 

3) основні фактори, що обумовлюють зміну суми прибутку у перед плановому 

періоді; 

4) основні напрями використання прибутку на підприємстві та оцінюється достатність 

цих сум з позиції фінансового забезпечення розвитку підприємства. 

Планування формування прибутку ґрунтується на таких передумовах: 

- аналіз формування прибутку в передплановому періоді; 

- загальна політика управління прибутком підприємства; 

- плани діяльності підприємства (виробнича програма підприємства, план виручки 

від реалізації (валовий дохід), план поточних витрат, податкові платежі і т.п.); 

- показники середньої норми прибутку на початок планового періоду. 

Об’єктом планування прибутку є елементи прибутку, в першу чергу, прибуток від 

реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг та прибуток від операційної 

діяльності. 

Планування розподілу прибутку передбачає, що розподіл прибутку здійснюється 

відповідно до спеціально розробленої політики, яка покликана відображати вимоги загальної 

стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової вартості, 

формувати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси 

власників і персоналу підприємства. 

Підприємницька діяльність характеризується невизначеністю та мінливістю під 

впливом зовнішнього середовища, що зумовлено наявністю підприємницького ризику. 

Наочне представлення про рівень підприємницького ризику дає графічне  зображення 

залежності ймовірності збитків від величини ризиків - крива ризику (рис.). Побудова такої 

кривої базується на гіпотезі,  що прибуток як випадкова величина підлягає дії нормального 

закону розподілу з урахуванням певних допущень.  

По-перше, найбільш ймовірне одержання прибутку, рівного розрахунковій величині - 

Пр. Імовірність (Вр) одержання такого прибутку максимальне і значення П можна вважати 

математичним очікуванням прибутку. Імовірність одержання прибутку у порівнянні з 

розрахунковим,  монотонно убуває  в залежності  від  росту відхилень.  
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Рисунок - Залежність прибутку підприємства від підприємницького ризику 

 

По-друге, втратами вважається зменшення прибутку (ΔП) порівняно з його 

розрахунковою величиною. Якщо реальний прибуток дорівнює П,  то  ΔП = Пр - П. Прийняті 

допущення певною мірою  спірні і не завжди справедливі для усіх видів ризиків, але в цілому 

досить вірно відображають найбільш загальні закономірності зміни підприємницького 

ризику. 

Таким чином, мінливість зовнішнього середовища має значний влив на 

підприємницьку діяльність та характеризується ризикованістю, що зумовлює необхідність 

здійснення планування фінансових результатів від операційної діяльності з урахування 

зазначено фактору та особливостей його впливу. 
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