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Глава 20 
Моделювання фінансових 
можливостей зростання 

підприємства 
 
У процесі опанування матеріалом даної глави студенти мають 

отримати розуміння того, як формується фінансове забезпечення 
майбутнього зростання підприємства, та оволодіти методами про-
гнозування фінансових можливостей. Методи прогнозування пода-
ються у двох контекстах. З одного боку, – для прогнозування “пропо-
рційного” зростання, з іншого, – для розрахунку прогнозу за умов фі-
нансових показників, що змінюються  

 
 
 

20.1. Вступ до фінансового прогнозування 
 
Управління зростанням вимагає ретельного балансування цілей 

фірми в плані продажів, ефективності її діяльності і потрібних фінан-
сових ресурсів. Багато компаній потерпають від помилок у фінансово-
му плануванні, прагнучи до зростання. Деякі з них просто банкруту-
ють. Проблема в тому, щоб визначити, який рівень зростання продажів 
узгоджується з реальним положенням компанії і можливістю фінансо-
вого забезпечення. У зв’язку з цим моделювання досяжного зростання 
є потужним засобом планування і широко застосовується у відомих 
компаніях, як, наприклад, Hewlett-Packard. Моделювання рівня досяж-
ного зростання (sustainable growth rate – SGR) – це максимально дося-
жне річне зростання обсягів продажів у відсотках, що ґрунтується на 
запланованих фінансових коефіцієнтах витрат господарської діяльнос-
ті, заборгованості і суми дивідендів до виплати. 

 
 
 

20.2. Модель зростанням за незмінних фінансових 
відношень 

 
При складанні моделі досяжного зростання передбачається, що 

фірма не користується додатковими зовнішніми джерелами фінансу-
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вання, наприклад, випускаючи нові акції. Власний капітал доповню-
ється лише шляхом акумуляції нерозподіленого прибутку.  

Використовувані змінні  
В умовах стабільного зовнішнього середовища рівень досяжно-

го зростання визначають наступні змінні: 
A/R – відношення загальної величини активів до об’єму продажів;  
NI/R —коефіцієнт прибутковості; 
b – частка прибутку, не розподілена у дивіденди, (1 – b) – коефі-

цієнт виплат по дивідендах або дивідендне відношення;  
D/S – коефіцієнт, що визначає співвідношення позикових і влас-

них засобів; 
R0 – обсяг продажів за минулий рік (початкові продажі);  
∆R – абсолютна зміна об’єму продажів у порівнянні з минулим 

роком. 
Перші чотири змінні є головними. Відношення загальної вели-

чини активів до обсягу продажів вимірює ефективність діяльності. Це 
– величина, зворотна традиційному коефіцієнту оберненості активів. 
Чим нижче це співвідношення, тим більш ефективно використовують-
ся активи. У свою чергу цей коефіцієнт відображає рівень: 1) управ-
ління дебіторською заборгованістю, яке виражається через середній 
період інкасації; 2) управління запасами, про що свідчить коефіцієнт 
оборотності запасів; 3) управління основними фондами, що відобража-
ється пропускною спроможністю підприємства; 4) управління ліквід-
ністю, про яке говорить частка ліквідних активів і прибуток по них. 
Для наочності припустимо, що рівень ліквідності активів помірний. 

Коефіцієнт прибутковості є відносною мірою ефективності ви-
робництва після обліку всіх витрат і прибуткового податку. Хоча на 
співвідношення величини активів і обсягу продажів, а також на коефі-
цієнт прибутковості впливають чинники стану зовнішнього ринку, 
вони в значній мірі впливають на управління фірмою. Частку прибут-
ку, що не розподіляється у дивіденди, і коефіцієнт заборгованості слід 
визначати відповідно до структури капіталу і дивідендного відношен-
ня. На них теж сильно впливають ринкові чинники.  

Використовуючи перераховані змінні, ми можемо вивести SGR 
– відносний рівень досяжного зростання. Ідея полягає у тому, що зрос-
тання активів (використання засобів) має дорівнювати зростанню кре-
диторської заборгованості і власного капіталу (джерел засобів). 

Зростання активів може бути виражено як ∆R (A/R) – абсолютна 
зміна обсягів продажів, помножена на відношення загальної величини 
активів до обсягу продажів.  
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Зростання власного капіталу (за рахунок нерозподіленого при-
бутку) можна представити як b(NI\R)(R0+∆R), або як частку прибутку, 
що не розподілена у дивіденди, помножену на коефіцієнт прибутково-
сті і розділену на плановані обсяги продажів.  

Нарешті, зростання загальної заборгованості – це зростання вла-
сного капіталу, помножене на плановий коефіцієнт, що визначає спів-
відношення заборгованості і власного капіталу, або 
[b·(NI\R)·(R0+∆R)]·D/S. З цього одержуємо: 
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Це максимальний рівень зростання продажів, який відповідає 

плановим фінансовим коефіцієнтам. Чи можна досягти цього рівня 
зростання, чи ні, залежить, звичайно, від ринкових чинників і від мар-
кетингових зусиль фірми. Певний рівень зростання може бути досяж-
ним у фінансовому плані, але в цьому випадку просто може не бути 
попиту на продукцію.  

Припустимо, наприклад, що діяльність компанії характеризу-
ється даними, показаними в табл. 101. 

 
Таблиця 101 

 

Початкові дані для ілюстрації застосування моделі SGR 
 

Позначення Змінна моделі Значення

S Початковий власний капітал, млн. грн. 100 
Do Початковий рівень боргу, млн. грн. 80 

Ro. 
 

Обсяг продажів (виручка) у попередньому році, 
млн. грн. 

300 

1-b Планове дивідендне відношення 0,30 
NI/R Плановий коефіцієнт прибутковості 0,04 

D/S Планове боргове відношення 0,80 
A/R Планове відношення активів до продажів 0,60 
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У цьому випадку досяжний рівень зростання буде визначатися як 
 
( ) ( )
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Таким чином, 9,17% – це рівень зростання обсягів продажів, 
відповідний стійкому стану змінних із табл. 101. Можна показати, що 
первинний обсяг власного капіталу виріс на 9,17% і досягає 109,17 тис. 
грн. і що борг зріс до 87,34 тис. грн., тобто всі показники зростають за 
умови стабільної рівноваги. Проте якби реальний рівень зростання був 
не 9,17%, повинна була б змінитися хоча б одна змінна або більше. 
Іншими словами, повинна була змінитися або продуктивність, або сис-
тема важелів, або частка нерозподіленого прибутку, або повинні б бу-
ти продані чи перекуплені акції. 

 
 
 

20.3. Моделювання при припущеннях, що змінюються 
 
Щоб проаналізувати, що матиме місце, коли порушується стій-

кий стан і змінюються фінансові показники, слід моделювати рівень 
досяжного зростання по-іншому. Взагалі і зростання власного капіта-
лу, і зростання обсягів продажів не збалансовані в часі. Точніше кажу-
чи, необхідно до моделі ввести початковий обсяг продажів – R0 і поча-
тковий розмір власного капиталу – S0, як базу для визначення. Далі 
слід визначити абсолютну суму дивідендів, що підлягають сплаті на-
ступного року. Нарешті, необхідно врахувати об’єм продажу звичай-
них акцій у поточному році. 

З цими змінними рівень досяжного зростання продажів наступ-
ного року визначається як 
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де ∆S – обсяг нарощеного нового власного капіталу;  
Div – абсолютна сума річних дивідендів. 
Показник R/A – величина, зворотна коефіцієнту A/R, який вико-

ристовувався раніше. Чисельник являє собою обсяг продажів, які мог-
ли б мати місце на базі існуючого капіталу, плюс зміни, викликані 
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продажем звичайних акцій і коливанням боргового відношення. Вели-
чина у знаменнику дорівнює 1 мінус заплановану дохідність активів 
компанії з врахуванням частки придбаного боргу. Розділивши чисель-
ник на знаменник, одержуємо новий рівень обсягу продажів, який мо-
же бути досягнутий.  

Припустимо, що заплановані дивіденди складали 3,93 млн. грн., 
не планувалося ніякого нового притоку власного капиталу, залиша-
ються незмінними й інші показники. Досяжний рівень зростання буде 
за цих умов таким: 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )[ ] %.17,91
667,180,104,01

300/1667,18,193,3100
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⋅⋅−
⋅⋅⋅−
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Він точно такий же, як і той, що був підрахований відповідно до 

моделі стійкого стану, але тому, що дивіденди в сумі 3,93 млн. грн. дорів-
нюють частці прибутку, не розподіленого по дивідендах (0,70, як і в моде-
лі сталого зростання). Не змінилося також відношення A/R (0,60). 

Припустимо тепер, що заплановане відношення A/R дорівнює 
0,55 (R/A =1,8182) замість 0,60. Більше того, запланований коефіцієнт 
NI/R також більше – 0,05 замість 0,04. Нарешті, запланований коефіці-
єнт D/S зріс із 0,80 до 1,00. Припускаючи, що дивіденди дорівнюють 4 
млн. дол., знайдемо досяжний рівень зростання: 
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Таке істотне зростання SGR обумовлюється підвищенням ефек-

тивності роботи, що дозволяє отримувати більше нерозподіленого 
прибутку, і вищим коефіцієнтом кредиторської заборгованості. Важ-
ливо усвідомити, що таке зростання обсягу продажів стосується лише 
одного року. Навіть якщо ефективність роботи будет залишатися на 
підвищеному рівні, борговий коефіцієнт має постійно рости, щоб дати 
SGR на рівні 42,22%. Зміна частки позикових засобів впливає на всі 
активи, а не тільки на складові зростання. 

Для того, щоб проілюструвати це, припустимо, що борговий ко-
ефіцієнт залишається на рівні 1,0 і незмінними також залишаються 
інші коефіцієнти. Наприкінці року ми б виходили з більшого об’єму 
власного капіталу і рівня продажів: 

R1 = 300 тис. грн. ⋅(1,4222) = 426,66 тис.грн. 
S1 – 300 тис. грн.⋅(1,4222) ⋅0,05 – 4 грн. + 100 = 117, 333 тис. грн.  
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Досяжний рівень зростанням на другий рік становить, таким 
чином, 
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Отже, модель показує досяжний рівень зростання за змінних 

умов. Високий SGR, що можливий один рік, не означає, що цей рівень 
зростання утримається і надалі. Насправді він не буде досяжним, якщо 
зміни фінансових коефіцієнтів будуть надалі передбачатися на такому 
ж рівні.  

Повернемося до прикладу, що дав 9,17% SGR за умов наступних 
показників: 

 
NI/R= 0,04; R/А=1.6667; D/S =0,80; Div = 3,93 грн. 
 
Якщо б компанія збільшила власний капітал на 10 млн. грн., 

рівень досяжного зростання становив би: 
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Це значення SGR вище, ніж попереднє, через нове нарощування 

власного капіталу. Підводячи підсумок, скажемо, що моделювання 
рівня досяжного зростання значно відрізняється від моделювання до-
сяжного рівня сталого зростання. 

Знаходження інших змінних 
Маючи будь-які 5 із 6 змінних, дані про початковий власний ка-

пітал і початковий обсяг продажів можна знайти 6-ту змінну. Припус-
тимо, що необхідно визначити відношення загальної величини активів 
до обсягу продажів, що відповідає зростанню продажів наступного 
року на 25% за умов таких значень фінансових показників: 

NI/R = 0,05; D/S= 0,50; Div= 4 грн.; ∆S = 10 млн. грн.  
Відповідна формула: 
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Розв’язуючи рівняння, отримуємо: 
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A/R=1/2=0,50 

 
Це означає, що у компанії відношення A/R має бути 0,50, якщо 

вона зростатиме у наступному році з темпом 25%. Це припускає кое-
фіцієнт прибутковості 5% і обсяг продажів у 10 млн. грн. при новому 
об’ємі власного капіталу. 

Якщо необхідно, щоб досяжний рівень зростання продажів був 
на рівні 25%, але відношення R/A – 1,70, необхідно було б узгоджувати 
боргове відношення з іншими змінними. Відповідна формула така: 
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Терміни 

 
Рівень досяжного зростання 
Модель стійкого стану 
Моделювання при припущеннях, що змінюються 

 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. Поясніть різницю між фінансовим плануванням та прогнозуванням. 
2. Що означає концепція “досяжного зростання”? 
3. За якими принципами формується модель стійкого стану? 
4. Яким чином до процесу прогнозування вводяться зміни фінан-

сового стану? 
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Задачі 
 

Задача 174 
Діяльність компанії “Синема” характеризується наступними фі-

нансовими звітами (табл. 102 і 103): 
 

Таблиця 102 
 

Баланс компанії “Синема” 
 

Активи 2006 р. 2007 р. 
Необоротні активи:   
 – залишкова вартість 1113 1398 
Оборотні активи   
Запаси 432 683 
Дебіторська заборгованість 346 528 
Грошові кошти 53 31 
Ліквідні цінні папери 87 – 
Всього активів 2031 2640 
Пасиви   
Акціонерний капітал 100 100 
Нерозподілений прибуток 1192 1364 
Кредиторська заборгованість:   
 – товарна 739 1176 
 – за розрахунками 413 627 
Довгострокова заборгованість 100 235 
Нарахування 226 314 
Всього пасивів 2031 2640 

 

Складіть звіт про джерела грошових коштів і їх використання та 
дайте оцінку отриманим результатам. Врахуйте, що амортизаційні від-
рахування становили у 2006 р. 189 тис. грн., а дивіденди не сплачува-
лися. 

 
Задача 175 
Відомо, що власний капітал компанії МММ становить 12000 

тис. грн., загальна сума боргу – 8000 тис. грн., а обсяг продажів за ми-
нулий рік дорівнює 30000 тис. грн. 
1. На наступний рік планується наступне: відношення активів до ви-

ручки (A/R) – 0,667, рентабельність продажів – 4%, боргове відно-
шення (D/S) – 0,6667, дивідендне відношення – 0,75 (частка нероз-
поділеного прибутку). Визначте рівень досяжного зростання. 
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2. Припустимо, що компанія встановила на наступний рік відно-
шення A/R на рівні 0,62, рентабельність – 5%, коефіцієнт D/S – 
0,8. Вона повинна сплатити дивіденди у сумі 300 тис. грн. та 
збільшити власний капітал на 1000 тис. грн. Яким буде рівень 
досяжного зростання? Чому він відрізняється від попередньо 
отриманого?  
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