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ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Під прогнозуванням фінансового стану розуміють передбачення обсягу та
розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний період перед шляхом
вивчення динаміки розвитку підприємства як суб'єкта господарської діяльності на фоні
реалій економічного життя суспільства.

Залежно від терміну такого передбачення можна виділити короткотермінове (в
межах одного року), середньотермінове (на один — два роки) і довготермінове (понад
два роки) прогнозування фінансового стану підприємства.

Прогнозування фінансового стану підприємства доцільно здійснювати шляхом
моделювання, оскільки останнє дозволяє відображати перспективний фінансовий стани
в залежності від необмеженої кількості факторів. Таким чином, адекватність
прогнозування фінансового стану залежить від процедури та логіки побудови
прогнозної моделі. Це обумовлює необхідність визначення послідовності процедур та
основних етапів прогнозування.

Об'єктом прогнозування в першу чергу є обсяг фінансових ресурсів, які надійдуть
у розпорядження підприємства за період, стосовно якого складається прогноз. Такими
ресурсами є прибуток, що залишається у підприємства після сплати всіх податків та
обов'язкових платежів, а також амортизаційні відрахування, які відшкодовуються
через ціну на продукцію.

Основними завданнями фінансового прогнозування є:
1) вивчення прогнозної документації для визначення додаткового фінансування,

яке буде необхідне малому підприємству в майбутньому для очікуваного збільшення
виробництва;

2) визначення очікуваного зростання обсягу фінансових ресурсів у прогнозному
періоді;

3) визначення напрямів найефективнішого використання фінансових ресурсів;
4) виявлення можливих джерел формування фінансових ресурсів.
Фінансове прогнозування потребує дотримання деяких загальних принципів,

обов'язкових в умовах ринкової економіки.
По-перше, маючи у своєму розпорядженні певну суму фінансових ресурсів,

необхідно так розрахувати витрати, щоб отримувати гранично високу рентабельність.
По-друге, під час фінансового прогнозування має забезпечуватися

збалансованість ризиків, для чого витрати з високою фінансовою віддачею, але з
підвищеним ризиком треба поєднувати з інвестуванням коштів в об'єкти хоча і менш
рентабельні, але з гарантованим доходом.

По-третє, після вибору довгострокового напряму вкладання коштів, необхідно
передбачити найбільш економічні методи їх фінансування.

По-четверте, у процесі фінансового прогнозування має обов'язково враховуватись
інфляційна ситуація, з огляду на яку коригуються всі розрахунки.

Виходячи з цього, фінансове прогнозування повинне ставити задачу побудови
моделі оптимізації стратегії по управлінню фінансовим потенціалом підприємства з
дослідженням чинників, які роблять відчутний вплив на нього.

Методика проведення, яка прогнозування фінансового стану підприємства
складається з трьох етапів:
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1) підготовчій етап, на якому здійснюється збір та первинна обробка інформації
про фінансовий стан підприємства;

2) аналіз фінансового стану підприємства, який дозволяє виявити основні
фактори, що впливають на зміну фінансового стану;

3) прогнозування фінансового стану та його моделювання в залежності від цілей
прогнозування

В процесі прогнозування найважливішими елементами є наступні:
- прибутковість;
- наявність власних фінансових ресурсів;
- раціональне розміщення основних і оборотних коштів;
- платоспроможність;
-  ліквідність.
Таким чином, прогнозування фінансового стану підприємства є основою для

подальшого розвитку та розширення підприємства. На основі прогнозних показників
прибутковості, платоспроможності, ліквідності, раціонального розміщення обігових
коштів, тощо є можливим формування подальшої стратегії розвитку підприємства та
корегування короткострокових планів за рахунок зміни тактичних завдань та цілей. В
умовах нестабільності розвитку економіки країни прогнозування дозволяє уникнути
втрат прибутку та зниження конкурентоспроможності національних підприємств.
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