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АНОТАЦІЯ
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прогнозування фінансової звітності підприємства в 
умовах кризи.
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изучить теоретическое обоснование и предоставить 
определенные рекомендации по прогнозированию 
финансовой отчетности предприятия в условиях кри-
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АNNOTATION
The article attempts to explore the manifestations of 

financial crisis in Ukraine, to study theoretical ground 
and provide some recommendations for forecasting of 
financial statements in conditions of crisis.
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Вступ. Все частіше ми чуємо слово-
сполучення «фінансова криза», яка є до-
сить важливою проблемою глобального 
рівня. Зараз спостерігаємо її масштаби 
та руéнівні наслідки для економічного, 
політичного та соціального життя країн. 
Світова економічна криза сприяє прояву 
всіх проблем, що були накопичені в укра-
їнської економіці протягом останніх двох 
десятиріч, і в першу чергу, продовжен-
ня низхідної динаміці переважної біль-
шості макроекономічних показників. За 
таких умов особливу увагу потрібно при-
діляти розробці антикризової стратегії. 
Для цього необхідно користуватися дани-
ми фінансової звітності, показники якої 
потребують постіéного коригування та 

прогнозування. Визначення маéбутньо-
го значення показників дає можливість 
окреслити прогнозниé простір, якиé за-
повнюється шляхом деталізації попере-
дньо визначених параметрів. У цьому 
контексті важливе значення має скла-
дання проектованої фінансової звітності, 
оскільки на її основі можна оцінити очі-
кувані фінансові результати é обґрунту-
вати потреби é фінансуванні бізнесу на 
маéбутні періоди.

Аналіз дослідження останніх публіка-
цій. Досить широкиé спектр поглядів на 
різні аспекти антикризового управління 
підприємством та прогнозування звітності 
представлені у працях учених-економіс-
тів Є.Ф. Брігхема, І.О. Бланка, І. Ансоф-
фа, С. Беляєва, А. Градова, П. Друкера, 
М. Мескона, Є. Мінаєва, Н. Родіонової, 
А. Томпсона, Н. Уткіна, Р. Фостера, 
Г. Хеéла, Й. Шумпетера.

Серед українських економістів, які до-
сліджували і досліджують дану проблему, 
варто відзначити таких учених, як М. Бі-
лик, М. Боéко, В. Василенко, Л. Кальні-
ченко, А. Колос, Л. Лігоненко, В. Савчук, 
О. Терещенко, Н. Туленков та ін.

Постановка завдання. Економічниé 
розвиток підприємства полягає в éого 
динамічніé гармонії росту é стіéкості. 
На думку Р. Ансоффа [1, с. 306], «розви- 
ток – це питання не стільки того, що є, 
скільки того, що може бути зроблено з 
тим, що є».

Сьогодні світова економіка в процесі 
розвитку переживає фінансово-економіч-
ну кризу. У сформованих умовах ринку в 
Україні також відбуваються значні зміни, 
коли успішниé розвиток підприємства за-
лежать від розробленої стратегії і методів 
її впровадження. Об’єктивні умови жор-
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сткої конкуренції, що пов’язані з актив-
ним впровадженням ринкових механізмів 
в управлінні підприємницької діяльністю 
суб’єктів господарювання. Вимагають, 
перш за все, підтримання високої власної 
конкурентної позиції. За цих обставин 
значно зростає попит на фінансову інфор-
мацію. Саме інформаціéне забезпечення 
в процесах управління підвищує увагу 
до бухгалтерської фінансової звітності як 
основного джерела інформації про маé-
новиé та фінансовиé стан підприємства, 
а також результати éого виробничо-гос-
подарської діяльності за звітниé період. 
В умовах наростання економічної кризи 
в Україні вітчизняні підприємства фор-
мують новиé підхід до системи управлін-
ня взагалі та антикризового зокрема. На 
нашу думку, антикризовим управлінням 
підприємством можна вважати особливу 
систему, що відрізняється комплексним 
і стратегічним характером та має здат-
ність повністю усувати тимчасові утруд-
нення, зафіксовані в роботі підприємств. 
Передусім, пропонуємо виділити основні 
принципи, на яких повинна ґрунтува-
тися система антикризового управління  
[4, с. 80]:

- рання діагностика кризових явищ у 
фінансовіé діяльності підприємства;

- терміновість реагування на різні 
кризові явища;

- адекватність реагування підприєм-
ства на ступінь реальної загрози éого фі-
нансовому добробуту;

- повна реалізація внутрішнього по-
тенціалу для виходу з кризи.

Основними напрямками антикризового 
управління на рівні підприємства вважа-
ємо:

- постіéниé моніторинг фінансового 
стану підприємства;

- скорочення витрат підприємства;
- підвищення продуктивності праці, 

посилення мотивації персоналу;
- залучення коштів засновників;
- прогнозування фінансової звітності;
- розробка нової управлінської та фі-

нансової стратегіé.
У статті в основу прогнозування фінан-

сової звітності покладено методики, які 
описано у працях Є.Ф. Брігхема [3, с. 699],  
І.О. Бланка [2, с. 326], В.В. Ковальова  
[5, с. 86] та інших фахівців у галузі ана-

лізу та прогнозування діяльності підпри-
ємств.

Результати. Запорукою успішності 
будь-якого бізнесу є передбачення маé-
бутнього фінансового стану підприємства, 
визначення очікуваного розміру éого фі-
нансування. Маéбутня діяльність підпри-
ємства може бути забезпечена шляхом роз-
робки прогнозних фінансових документів 
– проектів маéбутніх звіту про фінансові 
результати, звіту про рух грошових ко-
штів та бухгалтерського балансу. Прогно-
зовані звіти про фінансові результати та 
грошові потоки це робочиé план для всьо-
го підприємства в цілому, а прогнозниé 
бухгалтерськиé баланс, на нашу думку, 
відображає сумарниé вплив передбачува-
них управлінських рішень на фінансовиé 
стан підприємства. Розробка прогнозних 
фінансових звітів – це складниé процес 
фінансового прогнозування, що має вклю-
чати в себе, як ми вважаємо, складання 
таких бюджетів та фінансових звітів:

- бюджетів поточної діяльності;
- грошового бюджету;
- прогнозних фінансових звітів.
Складові частини фінансового про-

гнозування тісно пов’язані між собою, 
оскільки будуються на основі одного і 
того ж комплексу вихідних положень. 
Схема складання прогнозних фінансових 
звітів, що наведена на рис. 1, показує, як 
різноманітні бюджети поточної діяльнос-
ті зливаються в єдиниé консолідованиé 
грошовиé бюджет. Це злиття, в свою чер-
гу, підкріплюється конкретними дани-
ми з інвестиціéного і фінансового планів 
(верх схеми). Таким чином, прогнозована 
фінансова звітність – всеохоплюючиé ви-
раз очікуваного стану підприємства.

 Наведена нами система є основою ви-
значення методичних підходів до прогно-
зування фінансових звітів, що передбачає 
наступні етапи (рис. 2):

Етап 1. Прогноз Звіту про фінансові 
результати

У ході цього етапу прогнозується Звіт 
про фінансові результати на поточниé рік 
для того, щоб отримати суму нерозподі-
лених прибутків підприємства протягом 
року. Головна мете цієї частини прогнозу 
– визначення величини прибутку, якиé 
одержить підприємство і потім утримує 
éого протягом планового року.
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Рис. 1. Система прогнозування фінансових звітів [6]
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Рис. 2. Етапи прогнозування фінансової звітності 
[авторська схема]

На цьому етапі підприємство повинно 
враховувати бюджет доходів та витрат на 
прогнозниé період з їх розподілом за вида-
ми діяльності та за структурними підроз-
ділами підприємства; загальні бюджети 
доходів та витрат; розрахунок фінансових 
показників на основі прогнозного Звіту 
про фінансові результати та їх співстав-
лення з очікуваними значеннями.

Етап 2. Прогнозування Звіту про рух 
грошових коштів

Послідовність формування цього звіту 
передбачає [5]: 

- розмежування надходжень та видат-
ків грошових коштів за видами діяльнос-
ті підприємства;

- визначення розміру мінімального 
залишку грошових коштів;

- встановлення часу 
виникнення грошових 
надходжень та видат-
ків;

- формування над-
ходжень (видатків) гро-
шових коштів на основі 
загального бюджету до-
ходів (витрат) підпри-
ємства;

- координація за 
часом графіку надхо-
джень і видатків грошо-
вих коштів;

- координація над-
ходжень і видатків гро-
шових коштів на основі 
фінансового та інвести-
ціéного планів;

- узагальнення про-
гнозних надходжень і 
видатків грошових ко-
штів в прогнозному гро-
шовому бюджеті якиé 
являє собою прогноз-
ниé звіт про рух грошо-
вих коштів;

- с п і в с т а в л е н н я 
суми загального про-
гнозного надходження 
чи видатку грошових 
коштів з сумою про-
гнозного прибутку під-
приємства.

Етап 3. Прогнозуван-
ня Балансу

Згідно з методикою Є.Ф. Брігхема  
[3, с. 705], прогнозування балансу по-
чинається з припущення, що виробничі 
активи підприємства у перед прогнозно-
му році використовуються максимально, 
тобто для збільшення доходів від реалі-
зації продукції кожна стаття активу ба-
лансу має відповідно збільшитися. На 
нашу думку, таке припущення є мало-
éмовірним. Частіше виникають ситуації, 
коли досягнутиé підприємством обсяг ді-
яльності є меншим за éого виробничиé 
потенціал. Не можна також погодитися 
з Є.Ф.Брігхемом відносно того, що змі-
на доходу спричиняє однакову зміну 
всіх видів активів, навіть якщо у перед 
прогнозному році виробничі потужнос-
ті використовувались з максимальною 
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ефективністю [3, с. 703]. Певною мірою 
твердження, про необхідність зростання 
активів пропорціéно росту доходу від ре-
алізації продукції можна вважати право-
мірним стосовно оборотних активів. На-
справді, збільшення продажу призводить 
до накопичення дебіторської заборгова-
ності, зростає потреба у готівкових ко-
штах, збільшуються запаси товарів, ма-
теріалів тощо. Що ж до основних засобів, 
то забезпечення прогнозованого приросту 
доходу від реалізації необов’язково по-
требує адекватного збільшення цієї статті 
активу балансу.

Отже, при складанні проектованого Ба-
лансу статті доцільно класифікувати на:

- автоматично утворені (необоротні 
активи без довгострокових фінансових ін-
вестиціé, оборотні активи, витрати маé-
бутніх періодів, поточні зобов’язання, до-
ходи маéбутніх періодів);

- регульовані (довгострокові фінансо-
ві інвестиції, власниé капітал без нероз-
поділеного прибутку, що утворюються за 
рахунок додавання доповнення до нероз-
поділеного прибутку, забезпечення на-
ступних витрат і платежів та довгостро-
кові зобов’язання).

Величина нерозподіленого прибутку 
визначається на рівні розроблення звіту 
про фінансові результати і додається до 
відповідної статті пасиву прогнозного ба-
лансу. Будь-яка нестача джерел коштів 
має бути покрита шляхом утворення до-
даткових зовнішніх джерел за рахунок 
отримання позик, емісії тощо.

Етап 4. Утворення додатково необхід-
них фондів (капіталу)

У загальному вигляді фінансові потре-
би підприємства в умовах збільшення об-
сягів виробництва і доходу від реалізації 
продукції можна прогнозувати за фор-
мулою, запропонованою Є.Ф. Брігхемом 
[3, с. 711]. Додатково необхідниé капітал 
визначається як різниця між необхідним 
збільшенням активів і сумою автоматич-
но зростаючих пасивів та збільшення не-
розподіленого прибутку.

Нами пропонується підприємству свої 
рішення щодо джерел фінансування ґрун-
тувати на кількох факторах, що включа-
ють:

- цільову структуру капіталу підпри-
ємства;

- вплив короткострокових позичок на 
поточниé коефіцієнт підприємства;

- умови, що склалися на ринку борго-
вих зобов’язань та акціонерного капіта-
лу;

- обмеження, притаманні борговим 
договором, що накладаються підприєм-
ством.

Етап 5. Фінансування «зворотного 
живлення»

Є.Ф. Брігхем визначає «зворотне жив-
лення» як результат проведення діé із 
фінансування зростання активів, що 
впливає на Звіт про фінансові результа-
ти і Баланс. Отримані кошти з зовнішніх 
джерел для фінансування нових активів 
створюють додаткові витрати, які мають 
бути відображені у Звіті про фінансові ре-
зультати та які занижують первісне про-
гнозування доповненнями до нерозподі-
лених прибутків.

Отже, використання пропонованої по-
слідовності прогнозування фінансової 
звітності, на нашу думку, дозволить ві-
тчизняним підприємствам завчасно ви-
являти і попереджувати кризу, що дасть 
змогу уникнути банкрутства.

Також, можна погодитися з тверджен-
ням В.В. Ковальова про використання 
економіко-математичних моделеé для 
прогнозування фінансової звітності. Існу-
ють два напрями прогнозування звітних 
показників підприємства, які, на нашу 
думку, доцільно використовувати на під-
приємствах [5].

1. Прогнозування статеé звітності, 
враховуючи тенденції зміни основного 
показника, що наéкраще характеризує 
діяльність підприємства (формальниé 
підхід).

2. Прогнозування статеé звітності, 
враховуючи динаміку кожної статті та 
взаємозв’язків між ними.

Нами запропоновано змішаниé під-
хід до прогнозування статеé звітності, 
виходячи з тенденції зміни основного 
показника (доходу від реалізації), з по-
дальшим коригуванням отриманих ре-
зультатів, враховуючи динаміку окре-
мих статеé та взаємозв’язків між ними. 
Такиé підхід, з одного боку, запобігає 
численним помилкам при застосуванні 
першого напряму, а з іншого – дає змогу 
на першому етапі побудови моделеé фі-
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нансових звітів уникнути заéвої деталі-
зації звітних статеé.

Методика прогнозування доходу від ре-
алізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
ґрунтується на приéнятті положення, що 
більшість статеé фінансової звітності змі-
нюється пропорціéно темпу приросту до-
ходу від реалізації. Саме про це говорить 
В.В. Ковальов [5, с. 132], значно розширю-
ючи приéняте Є.Ф. Брігхемом припущен-
ня щодо наявності прямого зв’язку між 
доходом та окремими статтями Звіту про 
фінансові результати і Балансу [3, с. 708].

Звичаéно, припущення В.В. Ковальова 
також вважаємо умовним, але саме воно 
дає змогу зробити наступниé крок: на 
основі твердження про прямо пропорціé-
ну зміну всіх абсолютних величин звіт-
них показників визначаються відносні 
показники для оцінки фінансового стану 
підприємства.

Висновки. В умовах наростання в Укра-
їні економічної кризи вітчизняні підпри-
ємства потребують відповідних методик та 
інструментів антикризового управління, 
тобто системи, яка має комплексниé ха-
рактер, націлена на оперативне виявлення 
ознак кризи в маéбутньому. Одним із осно-

вних напрямків такого управління підпри-
ємством вважаємо прогнозування фінансо-
вої звітності підприємства, що за сучасних 
умов господарювання відіграє важливу 
роль. Враховуючи досвід вітчизняних та 
зарубіжних вчених, був запропонованиé 
метод прогнозування звітності, що вклю-
чає в себе п’ять етапів, які, на нашу думку, 
спрямовані на підвищення рівня фінансо-
вої стратегії підприємства. Складання про-
гнозованої звітності забезпечить керівни-
ків підприємства базовим прогнозом, якиé 
в умовах фінансово-економічної нестабіль-
ності може бути лише короткостроковим.
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