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Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств, 

підвищення їх конкурентоспроможності, темпи їх розвитку значною мірою 

визначаються рівнем управління фінансовими ресурсами. Тому одним із 

найважливіших напрямків фінансової політики цих підприємств на сучасному 

етапі є формування стратегії формування фінансових ресурсів, яка повинна 

бути спрямована на забезпечення зростання прибутку, мінімізацію фінансових 

ризиків, забезпечення необхідної ліквідності. 

Вихідним елементом фінансового менеджменту є планування та 

прогнозування, які дають змогу обґрунтувати потребу підприємства в капіталі, 

окреслити напрями його використання і вирахувати можливу ефективність 

капіталовкладень. 

Ефективне фінансове планування передбачає розробку системи 

прогнозних документів стратегічного та оперативного характеру, що включає 

цільові взаємопов’язані й взаємообумовлені кількісні та якісні параметри зміни 

фінансових потоків підприємства, а також часові та ресурсні обмеження, що 

забезпечують ці зміни [1]. 

У процесі фінансового планування найчастіше використовують такі 

методи планування, як нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий, 

метод оптимізації планових завдань, економіко-математичне моделювання, 

метод експертних оцінок, коефіцієнтів і програмно-цільовий метод [2, 3]. 

Перераховані методи фінансового планування не є вичерпними. 

Оскільки діяльність сільськогосподарських підприємств є досить 

ризиковою і її результати залежать від цілого ряду зовнішніх нерегульованих 



факторів, вважається за доцільне здійснювати планування показників 

формування та використання фінансових ресурсів й їх прибутковості за 

методом імітаційного моделювання. При цьому, важливо поєднати аналіз 

чутливості обраних параметрів до змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища з методом сценаріїв, що дозволить змоделювати найбільш реальну 

ситуацію щодо формування і використання фінансових ресурсів згідно з 

потребами підприємства. В економічному моделюванні таку стохастичну 

імітацію називають методом Монте-Карло [4]. 

Використовуючи можливості ППП Excel у процесі моделювання, 

здійснюється генерація випадкових чисел з певним законом розподілу за 

допомогою вбудованих функцій або спеціального доповнення «Пакет аналізу». 

При такому плануванні попередньо слід визначитися із вихідними та 

результативними показниками експерименту і їх взаємозв`язком. Найбільш 

прогнозованими, завдяки вираженим тенденціям, є розмір власного капіталу, 

вартість необоротних активів, обсяги виробничих запасів і загальних 

фінансових ресурсів. Беручи до уваги закономірні їх зв`язки, можна з високим 

ступенем точності спрогнозувати вартість поточних фінансових ресурсів, 

чистий доход підприємства та рівень рентабельності його активів [4]. 

Отримані в результаті імітації дані дають змогу відобразити можливість 

перебігу подій за трьома сценаріями: песимістичним, оптимістичним і 

найбільш імовірним, що дозволяє вчасно скористатися сприятливою ситуацією 

або оперативно прореагувати на негативні тенденції. 
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