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ВСТУП
Після відмови від адміністративної системи в про�

цесі фінансового планування і прогнозування відбули�
ся істотні зміни. Одною з головних причин складної еко�
номічної ситуації в перехідному періоді була недоско�
налість фінансового планування. Методи, які викорис�
товувались у плануванні, не приносили бажаних резуль�
татів в умовах ринкової економіки. Тому була розроб�
лена нова система планування, яка удосконалюється в
сучасних умовах і відповідає всім цілям і задачам під�
приємства.

Дослідження фінансового планування проводили�
ся такими вітчизняними та зарубіжними науковцями, як
О.Г. Біла, М.Д. Білик, І.А. Бланк, Р. Брейли та С. Май�
ерс, А.М. Ковальова, В.В. Ковальов, В.П. Савчук,
Е.А.Уткін, Д. Ханн, К.В. Щіборщ та ін.

Проте, багато питань теорії і практики фінансового
планування як в зарубіжній, так і в вітчизняній літера�
турі розроблені не повною мірою. Потребує більш де�
тального наукового аналізу методика фінансового пла�
нування в системі прийняття стратегічних рішень
підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити методи і моделі фінан�

сового планування, розкрити їх сутність, розробити
поєднання методів та моделей фінансового плануван�
ня.
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РЕЗУЛЬТАТИ
З розвитком ринкових відношень однією з найго�

ловніших функцій управління підприємством є задача
фінансового планування. Нова система планування по�
требує удосконалення методів фінансового плануван�
ня.

В останні роки найбільш актуальним стає застосу�
вання наступних методів:

1. Нормативний метод базується на затверджених
відповідно до чинного законодавства науково обгрун�
тованих норм та нормативів, тарифів, цін, розцінок, ста�
вок, для економічного обгрунтування планових завдань,
тобто для розрахунків потреби у фінансових ресурсах
та джерел їх формування. Такими нормами є норми
амортизаційних відрахувань, ставки податків, ставки
тарифних внесків, нормативи потреби в оборотних кош�
тах та ін.

Нормативний метод застосовується:
— при плануванні витрат (норм витраченої сирови�

ни, матеріалів, палива, теплової та електричної енергії
на одиницю продукції, ставки розцінки з оплати праці,
відсоткові ставки відрахувань у державні цільові фон�
ди, норми амортизаційних відрахувань тощо);

— при плануванні валового і чистого прибутку (роз�
рахункові норми надбавок (націнок) і рентабельності,
ставки податків і зборів тощо);

— при нормуванні запасів оборотних засобів (нор�
ми запасів сировини, матеріалів, палива, готової про�
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дукції, товарів в днях обороту);
— при прогнозуванні використання чистого прибут�

ку (відсотки відрахувань на виплату дивідендів, попов�
нення статутного і резервного капіталу, на реальні інве�
стиції, на цільове спрямування соціального призначен�
ня тощо);

— при розрахунку інших показників фінансового
плану [1, с. 19].

 2. Метод відсотка від продажу полягає в тому, що
кожний елемент фінансової документації розраховуєть�
ся як певне відсоткове співвідношення від встановле�
ної кількості продажу.

П.А. Фомін в основу визначення відсоткового спів�
відношення вкладає:

— відсоткові співвідношення, характерні для поточ�
ної діяльності підприємства;

— відсоткові співвідношення, розраховані на основі
ретроспективного аналізу як середня за останні декіль�
ка років;

— очікувані зміни відсоткових співвідношень, особ�
ливо в тих випадках, коли відсоткові відношення, які
склалися, не задовольняють керівництво підприємства
і воно бажає змінити їх для поліпшення фінансових по�
казників [9, с. 131].

Метод відсотка від продажу дозволяє вирішувати
декілька питань. По�перше визначення майбутніх роз�
ходів, активів та зобов'язань, які представлені у вигляді
відсотку від продажу, при запланованому рості обсягу
продажу в відсотках на наступний рік. По�друге, цей ме�
тод дозволяє складати збалансовану прогнозну інфор�
мацію (прогнозний баланс, прогнозний звіт про прибут�
ках та збитках, кошторис готівки).

Недолік даного методу у тому, що підприємство не
може постійно працювати на повну потужність, сумні�
вним є припущення щодо збалансованості зв'язаних
ресурсів, а для того, щоб обсяг продажу зростав,
потрібні тільки капітальні вкладення. Тому фінансовий
план в кінцевих параметрах може бути достатньо спот�
вореним. У методі відсотка від продажу виникають
багато погрішностей через корегування окремих еле�
ментів зв'язаних ресурсів, які розраховуються множен�
ням їх фактичної величини на зріст обсягу виручки в
плановому періоді, а це іноді розрізняється з фактич�
ними співвідношеннями, звідси розрахунки бувають
неточні.

3. Розрахунково�аналітичний метод використо�
вується при визначенні кількості відрахувань від прибут�
ку до фонду накопичення, споживання і резервний
фонд, при плануванні суми доходів та прибутку.

Це один з найбільш використовуваних методів пла�
нування фінансових показників у ринковій економіці.
Суть методу — не тільки просте зіставлення планових
даних зі звітними для знаходження відхилень, а й спосіб,
завдяки якому можна визначити основні законо�
мірності, внутрішні резерви підприємства, тенденції на�
туральних та вартісних показників.

Даний метод грунтується на експертній оцінці й
використовується у випадках, коли відсутні техніко�
економічні нормативи, а взаємозв'язок може бути
встановлений на основі аналізу зв'язків і динаміки.
Наприклад, щоб розрахувати, яка кількість фінансо�
вих ресурсів потрібна на плановий квартал, необхід�

но визначити фактичний обсяг використання фінан�
сових ресурсів в середньому за один квартал, далі за
допомогою експертної оцінки ймовірної зміни вели�
чини використання цих ресурсів, розрахувати, змінив
середній фактичний розмір на величину майбутнього
росту.

4. Сутність та зміст балансового методу полягає в
тому, що при створенні балансу досягається збалансо�
ваність між доходами та витратами, відбувається ув'яз�
ка всіх розділів плану між собою.

Балансовий метод використовується при плануванні
та розподілу прибутку, при плануванні потреби надхо�
дження коштів у такі фінансові фонди, як фонд накопи�
чення, фонд споживання та ін.

Баланс руху грошових коштів показує припливи
та відпливи, а також напрями використання коштів,
тобто грошові потоки. Напрями руху грошових коштів
розглядаються залежно від основних видів діяль�
ності:

1) фінансова діяльність: приплив коштів — отриман�
ня довгострокових та короткострокових позик; відплив
коштів — виплати дивідендів (повернення короткост�
рокових та довгострокових позик);

2) операційна діяльність: приплив коштів — вируч�
ка від реалізації робіт, послуг, аванси від замовників та
покупців; відплив коштів — сплата за рахунками поста�
чальників, бюджетні та позабюджетні відрахування, вип�
лата заробітної плати та за відсотками;

3) інвестиційна діяльність — надходження та вибут�
тя основних засобів, нематеріальних активів, придбан�
ня або реалізація майна.

5. Бюджетний метод є основним методом поточно�
го фінансового планування, але його можна викорис�
товувати і на більш тривалі проміжки часу.

А.М. Ткаченко пропонує наступне трактування тер�
міна: бюджет — це форма планового розрахунку, яка
відображає ретельно розроблену програму дій підприє�
мства на майбутній період, схему грошових надходжень
і витрат, узгоджена з виробничою програмою підприє�
мства [7, c. 145]. Розрізняють операційні, фінансові та
інвестиційні бюджети. Розробляється бюджет в рамках
попереднього кварталу чи місяця.

Існує ціла система взаємопов'язаних бюджетів, яка
включає в себе: зведений бюджет по підприємству, бю�
джет окремих операцій, бюджет планування доходів і
витрат структурних підрозділів.

Бюджетний метод планування дає змогу вести
облік аналіз та планування фінансових потоків
підприємства, забезпечує платоспроможність, допо�
магає вести планування податків на прибуток, вияв�
ляти розміри динаміки позитивного та негативного
сальдо готівки та ін.

Результатами бюджетного планування є виявлення
дефіциту фінансування підприємства на час, відображе�
ний у прогнозному балансі, визначення розміру дисба�
лансу між активами та пасивами прогнозного балансу
за рахунок відображення всіх можливих фінансових
рішень на наступний рік.

6. Одним із базисних методів фінансового плану�
вання є прогнозний метод. Прогноз — це науково об�
грунтоване судження про можливий стан підприємства
та його середовища в майбутньому, про ймовірні шля�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

77

хи та строки здійснення. Даний метод включає в себе
розробку повного набору альтернативних фінансових
параметрів та показників, за допомогою яких визнача�
ються варіанти розвитку фінансового стану підприєм�
ства.

У процесі прогнозування використовуються систе�
ма методів фінансового прогнозування, яка розділяєть�
ся на дві великі групи:

1) якісні методи прогнозування, або методи експер�
тних оцінок. Дані методи засновані на проведені інтуї�
тивно�логічний аналізу проблеми, припускають облік
об'єктивної думки експертів про майбутній стан подій
чи явищ. За для цього звертаються до спеціалістів екс�
пертів зі спеціальною освітою, інтуїцією та досвідом;

2) кількісні методи. В науковій літературі зазна�
чається, що більшість підприємств у фінансовому про�
гнозуванні використовують в основному кількісні мето�
ди прогнозування.

Кількісні методи, в залежності від моделі, яка вико�
ристовується, можна поділити на групи [3].

1. Детерміновані методи являють собою наявність
чітко детермінованих та функціональних зв'язків, коли
кожному значенню факторної ознаки належить певне
невипадкове значення результативної ознаки. Дані ме�
тоди використовуються в формі звіту про прибутки та
збитки, в якій результативна ознака — прибуток, пов'я�
заний з факторами, рівень витрат, виручка від реалізації,

розмір податкових ставок.
2. Стохастичні методи. Дані

методи мають ймовірний характер
як прогнозу, так і самого зв'язку
між показниками які досліджу�
ються.

3. Комбіновані методи викори�
стовуються для раціонального по�
єднання методів, які розглянуті
вище і є базовими. Ціллю викори�
стання комбінованого методу є
підвищення точності прогнозуван�
ня, зниження затрат на його про�
ведення.

Щодо включення прогнозного методу до методів
фінансового планування, то, на нашу думку, його мож�
на вважати самостійним процесом, адже прогнозуван�
ня — це процес науково обгрунтованого передбачен�
ня, який включає в себе не тільки розрахунки фінансо�
вих показників, а й висновки, які робить фінансовій ме�
неджер на основі проведених розрахунків та спланува�
ти конкретні дії в періоді який прогнозується.

Пропонуємо поєднання методів і моделей плануван�
ня (табл. 1).

Модель "Розробка фінансового розділу бізнес�пла�
ну" включає такі етапи:

— підготовку заявок на отримання кредитів у ко�
мерційних банках;

— складання проспектів емісії цінних паперів для
залучення додаткового капіталу у грошовій формі;

— обгрунтування отримання іноземних інвестицій,
що супроводжується наданням інвесторам надійної
інформації про фінансову привабливість бізнес�проек�
ту [8, c. 296—297].

При складанні моделі використовуються наступні
методи: нормативний метод (норми амортизаційних
відрахувань, нормативи потреби в оборотних коштах,
ставки податків), розрахунково�аналітичний метод (пла�
нування суми доходів та прибутку, визначення величи�
ни відрахувань від прибутку в резервний фонд, в фонди
накопичення та споживання), балансовий метод (баланс

доходів та витрат, баланс грошо�
вих витрат та надходжень), про�
гнозний метод (прогноз обсягів
продажу продукції / послуг).

Модель "Бюджетування". Бюд�
жетування — технологія управлін�
ня бізнесом на всіх рівнях компанії,
що забезпечує досягнення її стра�
тегічних цілей за допомогою бюд�
жетів на основі збалансованих фі�
нансових показників. Це техноло�
гія фінансового планування, обліку
і контролю доходів і видатків,
одержуваних від бізнесу на всіх
рівнях управління [6, c. 161]. Зас�
тосовується дана модель при ко�
роткостроковому фінансовому
плануванні.

При використанні моделі зас�
тосовуються методи: нормативний,
розрахунково�аналітичний; ба�

Таблиця 1. Методи та моделі фінансового планування

"+" — метод використовується, "�" — метод не використовується

Рис. 1. Бюджетна модель виробничого підприємства [4, с. 233]
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лансовий, бюджетний (бюджет готівки, бюджет додат�
кових вкладень капіталу) та прогнозний (бюджет до�
ходів та витрат).

На нашу думку, при конструюванні моделі "Бюд�
жетування" можна використовувати названий вище
прогнозний метод. Бюджет доходів та витрат — це
прогнозний звіт про прибутки та збитки, в якому роз�
раховуються прогнозні значення про реалізацію про�
дукції, обсяги продажу, управлінські витрати, подат�
ки, відсотки за позиками та ін. Результат викорис�
тання даного методу має велике значення для
підприємства, бо визначається прогнозна величина
прибутку та оцінюється рентабельність підприєм�
ства.

При складанні окремих видів бюджетів потрібно
враховувати взаємозв'язки існуючі між ними, за допо�
могою яких можна визначити порядок їх формування.
Сукупність всіх видів бюджетів та порядок їх складан�
ня називають бюджетною моделлю підприємства (рис.
1).

Бюджетна модель являє собою процес формуван�
ня бюджету, який починається з розробки бюджету про�
дажів, на основі якого складається виробнича програ�
ма підприємства, планується потреба в сировині та ма�
теріалах, потужності, запасах, персоналі та ін., скла�
дається бюджет собівартості продукції. Далі визнача�
ються бюджети витрат — комерційних та управлінсь�
ких. На останньому етапі формуються фінансові бюд�
жети: бюджет доходів та розходів, прогноз балансу,
бюджет грошових коштів.

Бюджетування передбачає підготовку головного
бюджету, що складається з інтегрованих один з одним
бюджетів, які відображають різні сторони діяльності
підприємства.

Модель "Складання прогнозних фінансових доку�
ментів". Застосовують модель при довгостроковому
фінансовому плануванні, де складаються звіти про рух
грошових коштів та прогнозного балансу, звіти про при�
бутки та збитки, за допомогою яких підприємство має
змогу розробляти оперативні бюджети. При викорис�
танні даної моделі використовуються наступні методи:
нормативний метод, метод відсотка від продажу (виз�
начає кожну статтю планового балансу та звіту про при�
бутки та збитки залежно від величини продажу), розра�
хунково�аналітичний метод, балансовий метод, бюджет�
ний метод, прогнозний метод.

За допомогою методу відсотка від продажу визна�
чається точний зміст прогнозних документів.

Складання фінансового плану (за звітом руху
грошових коштів) визначає величину платежів та
надходжень, забезпечує поточну платоспроможність
на рік. На основі показників плану фінансових ре�
зультатів, умов реалізації та закупівлі товарів, тер�
міну оплати, сплати податків, надання кредитів по�
купцям та ін. розраховуються показники фінансово�
го плану.

План�прогноз грошових потоків визначає напря�
ми витрачання та джерела надходження грошових
коштів. Оскільки більшість показників спрогнозува�
ти дуже важко, планування грошових потоків обме�
жується складанням бюджету готівкових грошових
коштів.

Для вибору моделі слід дотримуватися наступних
характеристик:

— припущення та результати повинні бути безпо�
милкові;

— модель повинна бути гнучкою (для різноманіт�
них ситуацій) та здатною до вдосконалення;

— кінцеві результати повинні бути прості для сприй�
няття та не потребували спеціальної підготовки від ме�
неджера.

 Розгляд моделей фінансового планування можна
закінчити словами Р. Брейли і С. Майєрса: "… моделі, в
яких були б враховані усі складності та невидимі пере�
шкоди, які виникають у процесі фінансового плануван�
ня, ніколи не з'являться" [2, с. 774], — і далі: "Не існує
ні теорії, ні моделі, які забезпечували б вибір оптималь�
ної фінансової стратегії. Отже, фінансове планування
здійснюється методом проб і помилок" [2, с. 783].

ВИСНОВКИ
Фінансове планування на підприємстві повинно

постійно удосконалюватися. Застосування сучасних
моделей фінансового планування має велике значен�
ня для економічного росту підприємства. Запропоно�
ване поєднання моделей та методів фінансового пла�
нування дасть змогу підприємствам набути фінансо�
вої стійкості та рентабельності, більш детально оп�
рацьовувати фінансову складову діяльності підприє�
мства.
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