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РОЗДІЛ 5 
 

ФІНАНСОВЕ 
ПРОГНОЗУВАННЯ 
ТА ПЛАНУВАННЯ 

 
 

Глава 18. Значення та інструментарій фінансового планування. 
Глава 19. Методи визначення фінансових потреб. 
Глава 20. Прогнозування фінансових результатів діяльності 

  підприємства. 
 
 
 

Глава 18 
Значення та інструментарій 
фінансового планування 

 
У главі представлено загальні питання фінансового планування 

як функції фінансового менеджменту: розглянуто його зміст та зна-
чення для успішної діяльності підприємства. Окрема увага приділя-
ється відносно простим методам фінансового планування, що викори-
стовуються для визначення обсягу фінансових потреб на планований 
період, у тому числі розглядаються: метод відсотка товарообігу; 
метод балансу грошових надходжень та метод врахування обернено-
сті готівки. 

 
 
 

18.1. Фінансове планування: загальний зміст і значення 
 
Фінансове планування являє собою процес оцінки фінансових 

потреб фірми і розробки рішень про методи їх фінансування. Мова йде 
не тільки про передбачення щодо руху готівки, а й про стан потреб у 
зовнішніх джерелах фінансування взагалі. 

 



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 315

Без наявності надійних прогнозів (перетворених на планові рі-
шення) фірма може залишитися без достатніх коштів для сплати раху-
нків постачальників, процентів по боргу, комунальних послуг, подат-
ків тощо. Це, у свою чергу, шлях до банкрутства підприємства. 

Прибуткові проекти, експансія ринку не можуть гарантувати лі-
квідність і перманентну платоспроможність фірми. Особливо це стосу-
ється малих фірм, які мають обмежений доступ до зовнішніх фінансо-
вих ресурсів. Недостатньо забезпечують високу ліквідність і рахунки 
дебіторів, оскільки вони не можуть бути швидко перетворені у готівку.  

Отже, менеджери для визначення майбутніх потреб мають по-
стійно складати фінансові плани і своєчасно обирати ті чи інші прийо-
ми фінансування.  

 
 
18.2. Методи визначення фінансових потреб 

 
Метод відсотка товарообігу  
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де А – активи, їх величина змінюється разом із зміною обся-

гів продажу, – спонтанні активи, наприклад, зростання обсягів прода-
жу призведе до необхідності забезпечення в обороті додаткових готів-
кових коштів, запасів сировини і матеріалів, об’єму рахунків дебіторів 
тощо; 

L – пасиви, їх величина змінюється разом із зміною обсягів 
продажу – автоматично зростаючі пасиви, наприклад, при зростанні 
продажу слід очікувати зростання кредиторської заборгованості по 
певних її позиціях у залежності від прийнятої фірмою практики фінан-
сової діяльності; 

ER – нерозподілені прибутки до обсягів реалізації, що плану-
ються на даний період; 

∆R – запланована зміна обсягів продажу (випуску) товарів. 
Відносні величини спонтанних активів та змінних пасивів є но-

рмативами, що обраховуються в рамках формування стратегії фірми на 
наступний період. 

Наприклад: 
Відносна величина спонтанних активів і змінних активів компа-

нії “Ремонт і виготовлення імпортного взуття” за звітний період скла-
дають, відповідно, 0,6 і 0,2. Компанія планує впровадити більш жорст-
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ку кредитну політику щодо клієнтів, що змінить спонтанні активи на -
15%. У наступному періоді передбачається зростання попиту на 120 
тис. грн. Необхідна норма прибутковості (ER/R) дорівнює 8%.  

Виходячи з наведеного, компанії на наступний період необхідно 
фінансування з зовнішніх джерел на рівні 27,6 тис. грн. (0,6⋅(100%-
15%)⋅120-0,2⋅120-0,08⋅120). 

Метод балансу грошових надходжень 
(Розглядався у питанні формування балансу готівки, див. 

п. 15.2). 
Метод врахування оберненості готівки 
Використовується для визначення мінімально необхідної суми 

грошей для проведення операцій (с): 
 

,
cashk
Cс =  

 
де С – сума готівки, яка необхідна протягом періоду на купівлю 

товарів, оплату витрат, сплату податків, процентів і дивідендів; 
kcash – коефіцієнт оберненості грошей. 
Коефіцієнт оберненості грошей, у свою чергу, визначається як 
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де Twc – цикл грошового потоку робочого капіталу; 
To, Td, Tk – тривалості, відповідно, виробничого циклу, дебітор-

ської заборгованості та кредиторської заборгованості. 
Наприклад, С=[(24000 тис.грн.)/(360)]⋅(90+30-60)=4000 тис. 

грн.: це означає, що фірма має планувати заходи для підтримання ба-
лансу готівки на саме такому мінімальному рівні.  

 
 
 
Терміни 

 
Інструментарій фінансового 
планування 

Спонтанні активи 

Методи визначення фінансових 
потреб 

Метод балансу грошових 
надходжень 

Метод відсотка товарообігу Коефіцієнт оберненості грошей 
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Питання для перевірки 
 

1. Як би ви пояснили значення фінансового планування? 
2. Дайте загальну характеристику методам визначення фінансових 

потреб. 
3. В чому полягає суть методу відсотка товорообороту? 
4. Який зміст вкладається у термін “спонтанні пасиви”? 
5. Що означає “метод балансу грошових надходжень”? 
6. Як здійнюється планування методом врахування оберненості 

готівки? 
 
 
 
Задачі 

 
Задача 167 
Чекають, що продажі Корпорації Carter зростають від 5 млн. 

грн. у 2006 р. до 6 млн. грн. у 2007 р., або на 20%. Її загальні активи – 3 
млн. грн. наприкінці 2006 р. Carter працює на повну потужність, так 
що її активи мають зрости пропорційно проектованим продажам. В 
кінці 2006 р. поточні пасиви дорівнюють 1 млн. грн., складаючись із 
250 тис. грн. кредиторської заборгованості, 500 тис. грн. векселів до 
платежу і 250 тис. грн. накопичень. Прибуток після оподаткування 
передбачається у розмірі 5%, і дивідендне відношення складає 30%. 
Використайте цю інформацію, щоб відповісти на питання: 
1. Розрахуйте додаткові фонди, потрібні Carter протягом майбут-

нього року. 
2. Якими мають бути додаткові фонди, якщо активи наприкінці 

2006 р. – 4 млн. грн.? Припустіть, що всі інші показники зали-
шаються незмінними. Чому сума цих фондів відмінна від того, 
що ви визначили в пункті 1.?  

3. Поверніться до припущення, що компанія мала 3 млн. грн. в ак-
тивах наприкінці 2006 р., але далі припустіть, що компанія не 
сплачує ніяких дивідендів. З огляду на це які додаткові фонди 
будуть необхідні протягом майбутнього року?  
 
Задача 168 
Наприкінці 2006 р. повні активи для “Емброуза Inc.” склали 1,2 

млн. грн., а кредиторська заборгованість – 375 тис. грн. Обсяг прода-
жів, що були у 2006 р. на рівні 2,5 млн. грн., зросте у 2007 р., як очіку-
ється, на 25%. Повні активи і кредиторська заборгованість пропорційні 
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до продажів, і це відношення підтримуватиметься. “Емброуз” зазвичай 
не використовує ніяких поточних пасивів, окрім кредиторської забор-
гованості. Акціонерний капітал дорівнював 425 тис. грн. у 2006 р. і 
нерозподілений прибуток склав 295 тис. грн. “Емброуз” планує здійс-
нити нову емісію звичайних акцій на суму 75 тис.грн. Розмір прибутку 
фірми у продажах складає 6%, і його 60% відсотків буде реінвестова-
но. 
1. Яким був загальний борг “Емброуза” у 2006 р.? 
2. Скільки нового тривалого боргового фінансування буде потріб-

но у 2007 р.? 
 
Задача 169 
Компанія Меблі Pierce мала обсяг продажу 2,0 млн. грн. протя-

гом 2006 р., і її повні активи дорівнювали 1,5 млн. грн. Наприкінці 
2006 р. поточні пасиви становили 500 тис. грн., складаючись із 200 тис. 
грн. векселів до платежу, 200 тис. грн. кредиторської заборгованості і 
100 тис. грн. накопичень.  

Дивлячись вперед на 2007 р., компанія оцінює, що її активи по-
винні зрости на 0,75 грн. для кожної 1 грн. зростання продажів. Розмір 
прибутку Pierce складає 5%, і її дивідендне відношення – 40%. Наскі-
льки компанія може збільшити обсяг продажу без залучення зовнішніх 
фондів? 
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