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ВСТУП 
Сучасна ринкова економіка складається з великої кількості підприємств як сфери матеріального 

виробництва, так і сфери послуг, крім того, бюджетних установ, приватних фірм, бірж, банків, страхових 



 

компаній, інвестиційних фондів тощо. Об’єднує усі ці підприємства те, що вони формують і використовують 

фінансові ресурси. До того ж кожне підприємство націлене на найефективніше використання фінансових 

ресурсів, що забезпечує оптимальний вибір фінансової політики. Оцінити ефективність господарювання 

конкретного підприємства можна, використовуючи зіставлення певних фінансових показників. 

Основним завданням дисципліни „Фінансовий менеджмент” є вивчення: основ управління 

операційною діяльністю підприємства; видів фінансових звітів; методів аналізу та оцінки фінансового стану 

підприємства; методів оцінки доцільності інвестування проектів; методів управління джерелами фінансування 

підприємства та ін. 
Однією з основних дисциплін, яка передує вивченню фінансового менеджменту, є „Економіка 

підприємства”, де викладені основні поняття і терміни, що їх використовують у фінансовому менеджменті, 

також передують вивченню даної дисципліни – Основи менеджменту, Бухгалтерський облік, Гроші та кредит. 

Фінансовий менеджмент – це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин 

підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять: 

 Розроблення і реалізація фінансової політики підприємства; 

 Інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства); 

 Оцінка інвестиційних проектів і формування „портфеля” інвестицій; 

 Поточне фінансове планування та контроль. 

Фінансовий стан підприємства є основою його благополуччя, тому його головною метою є 

знаходження розумного компромісу між завданнями, які ставить перед собою підприємство, і 

фінансовими можливостями реалізації цих завдань. 

Фінансовий менеджмент охоплює три складові:  

Операційний менеджмент – управління поточною діяльністю: управління витратами; цільове 

планування прибутку; бюджетне планування; оцінка фінансового стану підприємства. 

Інвестиційний менеджмент – управління підготовкою, розробленням, оцінкою і реалізацією 

інвестиційних проектів: затрати і вигоди; критерії оцінки, вибір альтернатив; ризики. 

Власне фінансовий менеджмент – управління джерелами фінансування: структура капіталу; вартість 

капіталу; цінні папери, дивідендна політика. 

1. Ціль і задачі управління фінансами підприємства 

 Управління фінансами – це сукупність прийомів, методів та засобів, які використовуються для 

підвищення прибутку (доходності) підприємства та мінімізації ризику неплатоспроможності. 

 Головна ціль фінансового менеджменту – отримати найбільшу вигоду від функціонування 
підприємства в межах інтересів його власників. Для досягнення цієї мети фінансовим менеджерам необхідно 

вирішувати наступні завдання: 

1. Добиватись приросту рентабельності власного капіталу, тобто збільшувати прибуток на кожну грошову 

одиницю  вкладених засновниками коштів; 

2. Постійно підтримувати поточну платоспроможність (ліквідність) підприємства, тобто своєчасно 

виконувати поточні зобов’язання за рахунок обігових коштів; 

3. Підтримувати платоспроможність у довгострокових періодах, тобто виконувати зобов’язання перед 

інвесторами та кредиторами, які мають довгострокові вкладення в підприємство; 

1.1.Основні функції та підфункції фінансового менеджера 

 Управління фінансами як підсистема в системі управління підприємством виконує наступні функції та 

підфункції: 
1. Фінансове панування всередині самої фірми – складання кошторисів витрат; планування фінансових 

показників, складання перспективних та поточних фінансових планів: кап. вкладень; балансу прибутків 

та видатків; балансу грошових надходжень та видатків; планового балансу активів та пасивів; 

фінансового розділу бізнес-плану. 

2. Аналіз та оцінка фінансового стану – аналіз бух. звітності; розрахунок фін. показників та 

коефіцієнтів; оцінка фінансового стану; прогнозування вірогідності банкрутства; узагальнення 

результатів аналізу та звіт перед акціонерами про фінансові результати та фінансовий стан. 

3. Управління обіговими коштами та ліквідністю – розробка політики фінансування обігових коштів; 

контроль за грошовими надходженнями та виплатами; оформлення, отримання та повернення 

короткострокових банківських кредитів; управління грошовими коштами на банківських рахунках; 

управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. 
4. Управління інвестиційним портфелем – розробка інвестиційної політики; обґрунтування варіантів 

інвестицій; управління капітальними вкладеннями; визначення фактичної ефективності 

капіталовкладень; управління фінансовими інвестиціями. 

5. Управління структурою капіталу – вибір раціональної структури капіталу; розробка пропозицій про 

форми залучення додаткового капіталу; взаємодія з інвестиційними банками; управління 

довгостроковими позиками. 

6. Управління фінансовими ризиками – оцінка рівня ризику; вибір стратегії та тактики управління 

конкретним ризиком; проведення заходів щодо захисту від ризиків. 

7. Інші функції – забезпечення взаємовідносин з податковою службою, органами статистики, 

антимонопольними комітетом, комісією по цінним паперам та ін. державними органами управління; 



 

взаємодія з установами ринкової інфраструктури (біржи, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди); 

організація виплати дивідендів, випуску цінних паперів. 

1.2. Організація фінансової роботи на підприємстві 

Фінансова робота складається з процедур різного рівня складності та відповідальності. 

Перший рівень – прийняття фінансових рішень стосовно перспектив розвитку та поточної діяльності, 

залученню джерел фінансування та їх використання, проведення визначеною фінансової політики. Ці задачі 

вищого рівня складності та відповідальності, їх рішення входе до компетенції вищих керівників підприємства і 

лише частково делегується більш низьким ланкам управління. Якщо в управлінні виробничо-господарською 
діяльністю керівники підприємства можуть йти на суттєву децентралізацію, тобто делегування нижчим ланкам 

наприклад, філіям, відділенням, іншим підрозділам, ширші повноваження по прийняттю управлінських рішень, 

то фінансова діяльність знаходиться під безпосереднім контролем вищого керівництва, яке координує грошові 

потоки та приймає фінансові рішення відносно розвитку підприємства. 

Другий рівень – виконання різноманітних фінансових розрахунків, оформлення фінансових 

документів, складання звітів, тобто більш прості технічні завдання, які вирішують робітники бухгалтерської, 

фінансової та економічної служб. 

Склад фінансової служби, обсяг та особливості організації фінансової роботи залежать від характеру та 

специфіки діяльності підприємства, обсягів фінансових ресурсів, які є у розпорядженні підприємства. 

Фінансова служба не обов’язково виділяється в окремий підрозділ (фінансовий відділ). В таких випадках 

оперативна фінансова робота, всі види розрахунків, аналіз та фінансовий контроль виконуються бухгалтерією. 

Розмір підприємства впливає в основному не на кількість функцій, а на ступінь їх складності. Із 
збільшенням розмірів підприємства збільшується складність управління фінансами, тому кожна функція 

розділяється на підфункції, які розподіляються між окремими спеціалістами та підрозділами. 

Так, у малих та середніх підприємствах функції фінансового менеджменту менш складні ніж у великих, 

тому їх виконання може бути суміщене з виконанням іншими управлінських функцій (наприклад, з 

керівництвом підприємством в цілому або веденням бухобліку). 

2.1. Розподіл функцій фінансового менеджменту в корпорації 

Найбільш складними являються функції управління фінансами в великих корпораціях. 

Керуючий комітет корпорації складається зазвичай з начальників департаментів маркетингу, фінансів 

та виробництва; вони разом визначають довгострокові цілі розвитку фірми по цим напрямкам на 5-10 років. 

Потім керівники відповідних операційних відділів шукають нові типи товарів, складають плани розширення 

виробництва існуючих товарів та розроблюють шляхи зменшення виробничих та невиробничих витрат. 
На рис. 1 показано розподіл функцій фінансового менеджменту в корпорації.  

 
 

Посада віце-президента по фінансам існує тільки в великих компаніях, в середніх – фінансовий 
управляючий та головний бухгалтер, а в малих – тільки головний бухгалтер. Вищий керівник по фінансам 

присутній на засіданнях Ради директорів, дає консультації по фінансовим проблемам, найчастіше є членом цієї 

Ради. 
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 Проведення внутрішнього аудиту 
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 Управління грошовими коштами 
 Управління кап. витратами 
 Управління цінними паперами та 
інвестиціями 

 Проведення кредитної політики 



 

 Хоча й функції фінансового керуючого та головного бухгалтера в корпорації (як видно з малюнку) 

можуть бути розподілені між службами, вони дуже тісно взаємопов’язані і не можуть виконуватись незалежно 

одна від одної. 

 

2. Склад і зміст фінансової звітності. 

 2.1. Склад активів та пасивів підприємства. Баланс підприємства. 

Фінансова звітність складається з таких основних частин: 

 баланс; 

 звіт про фінансові результати; 

 звіт про рух коштів 

 звіт про власний капітал; 

 примітки до звітів. 

Основним компонентом фінансової звітності є її баланс. Він показує реальний фінансовий стан 

підприємства на конкретну дату та відображає співвідношення між економічними ресурсами підприємства й 

вимогами до них, є індикатором здатності підприємства виконувати свої зобов’язання. Цей звіт поділяють на 

дві частини, одна з яких характеризує економічні ресурси, якими володіє підприємство і котрі можуть принести 

економічну вигоду в майбутньому (актив), і друга – джерела її формування (пасив). 

Тобто в активі і пасиві балансу відображені одні й ті самі кошти, але їх розглядають під різним кутом 

зору: в активі – що?          в пасиві – за рахунок чого? 

Основна особливість балансу – рівність величини коштів, що є в активі й пасиві: 
 

Активи   Зобов’язання    

те, чим володіє  те, що підприємство   Власний 

підприємство на    =     повинно повернути  + (акціонерний капітал) 

певну дату 

 

Зобов’язання та власний (акціонерний капітал) становлять пасиви балансу. Отже, АКТИВИ=ПАСИВИ 

 

 

 

В свою чергу, активи балансу можна класифікувати за трьома ознаками: 

- за тривалістю використання: 

Оборотні – ті, що їх споживають протягом року – запаси сировини, матеріалів, готової продукції, грошові 

кошти та їх еквіваленти (готівка, чеки, залишки на депозитних рахунках), дебіторська заборгованість, поточні 

фінансові інвестиції 

Необоротні – вартість їх суттєво не змінюється протягом року – нематеріальні активи, незавершене 

будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість  

- за об’єктами інвестування: 

Реальні: оборотні, необоротні 

Фінансові: цінні папери 

- за ступенем ліквідності: 
низько ліквідні: земля, будівлі, споруди, машини та обладнання 
середньо ліквідні: дебіторська заборгованість, готова продукція, сировина і матеріали 

високоліквідні: грошові кошти та їх еквівалент, поточні фінансові інвестиції. 

 Пасив балансу показує джерела фінансування підприємства, котре може здійснюватись як за рахунок 

коштів власників, так і за рахунок короткотермінових зобов’язань кредиторам. Класифікація пасивів: 

- Зобов’язання: 
Поточні – термін погашення протягом року: короткострокові банківські кредити та позики, поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, векселі видані, кредиторська заборгованість 

постачальникам, заборгованість по заробітній платні, податках 

Довгострокові – термін погашення більше, ніж рік: довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові 

зобов’язання,  

- Власний капітал: 
Статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.  

 2.2. Звіт про фінансові результати підприємства. 

Головний показник діяльності будь-якого підприємства – прибуток. Звіт про фінансові результати – 

документ, в якому визначено величину прибутку або збитків в результаті діяльності підприємства за 

певний період часу. 

 На відміну від балансу, який характеризує стан активів та пасивів на певну дату, звіт про фінансові 

результати надає інформацію про прибуток, його використання, про збитки за увесь звітний період. В цьому 

звіті відображено такі показники, як 

- виторг від реалізації продукції (робіт, послуг);  

- витрати, прямо пов’язані з виробництвом продукції, реалізованої у звітному періоді; прибуток та збитки;  



 

- платежі до бюджету;  

- відрахування з прибутку до резервного (страхового) фонду підприємства, а також використання прибутку на 

виробничий та соціальний розвиток, матеріальне заохочення, благодійні та інші цілі. 

 

3. Управлінський облік як джерело інформації про витрати  і результати діяльності.  

 Досить великий обсяг інформації, яка використовується в фінансовому менеджменті, можна отримати з 

управлінського обліку. На відміну від бухгалтерської звітності дані управлінського обліку не можуть 

надаватись зовнішнім користувачам, це внутрішні звіти, інформація, яка в них міститься, може видаватися 
комерційною таємницею. 

 Управлінський облік – це облік витрат та результатів по центрам відповідальності, місцям їх 

виникнення та окремим видам продукції. Його основне завдання – забезпечити ефективне управління 

витратами. Сьогодні відомо декілька систем управлінського обліку, на основі яких підприємство конструює 

свою власну систему обліку витрат та результатів. 

 Основні системи управлінського обліку – нормативний облік витрат (standard costing); калькулювання 

по прямим витратам (direct costing); калькулювання повної собівартості. 

3.1. Сутність нормативного методу обліку – це організація управління витратами по відхиленням фактичних 

витрат від нормативних. Цей метод пропонує розробку нормативних калькуляцій, в яких витрати на 

виробництво продукції розраховуються на підставі норм витрат сировини, матеріалів, заробітної платні та ін. 

Фактичні витрати визначаються як витрати по нормам плюс відхилення від норм. Основна мета цього методу – 

оперативно виявити та врахувати відхилення від норм по видам продукції, виробничим підрозділам та 
причинам виникнення. 

 Даний метод використовується на підприємствах з масовим та велико серійним характером 

виробництва, зі стабільними умовами виробничого процесу. Якщо підприємство працює в умовах 

нестабільного матеріально-технічного забезпечення, невизначеності в реалізації готової продукції, змінюваній 

технології виробництва, вести нормативний облік дуже складно і дорого. 

3.2. Згідно з системою управлінського обліку “direct-costing” відбувається розподіл всіх поточних витрат 

виробництва на прямі, тобто безпосередньо пов’язані з об’єктами калькулювання (наприклад, з видами 

продукції) та непрямі, які покриваються за рахунок проміжного фінансового результату (маржинального 

прибутку), який дорівнює виторгу від реалізації мінус зміні витрати. Ця система обліку широко 

використовується в країнах з розвинутою ринковою економікою.  

Сьогодні застосовуються різні модифікації даної системи, коли на об’єкти калькулювання відносять не 
тільки прямі змінні витрати (тобто ті, що залежать від зміни обсягів виробництва) але й частину непрямих 

виробничих витрат, пов’язаних з виготовленням даної продукції. Облік та планування витрат за цією системою 

дозволяє підприємству проводити гнучку цінову політику. З’являється можливість розробки різних варіантів 

базових цін, тому що між вищою ціною (коли покриваються всі витрати) та нижчою (яка дорівнює сумі прямих 

витрат) існує декілька варіантів. Задача менеджера, зорієнтованого в довгостроковому плануванні на покриття 

всіх витрат, - це регулювати ціни в короткострокових періодах з урахуванням маркетингової ситуації, 

встановлювати реальну ціну реалізації продукції в конкретний момент. 

3.3. Метод калькулювання повної собівартості, це ситуація, коли всі витрати (прямі та непрямі) 

розподіляються по видам продукції й запаси готової продукції на складі оцінюються за повною собівартістю. 

Цей метод заснований на тому, що непрямі витрати розподіляються по видам продукції відповідно визначеної 

бази (наприклад, в відсотках до прямих затрат, до основної зарплатні робочих та ін.) Такий розподіл досить 
умовний, тому що із зміною бази розподілу змінюється і результат, тому неможливо уникнути викривлення 

реальної собівартості окремих видів продукції. Внаслідок цього ціна на деякі види продукції може виявитись 

необґрунтованою, а продукція – неконкурентноспроможною. Даний метод застосовувався в колишньому СРСР 

при встановленні державою фіксованих цін на всі види продукції та відсутності конкуренції. Сьогодні він за 

традицією продовжує домінувати на українських підприємствах, але в ринкових умовах це не завжди 

виправдано. 

 

4. Зовнішня інформація, що використовується в фінансовому менеджменті 

 Окрім внутрішньої інформації, яку можна отримати із бухгалтерської звітності та даних управлінського 

обліку, фінансовому менеджеру необхідний великий обсяг зовнішньої інформації: 

 про загальну економічну ситуацію в країні, де знаходиться підприємство, а також в країнах, 

куди постачається його продукція, де воно закуповує продукцію, де знаходяться партнери 
підприємства; 

 про оподаткування; 

 про підприємства-конкуренти, основні показник їх фінансово-господарської діяльності; 

 про ситуацію на внутрішньому та міжнародному фінансових ринках, 

 про банківські процентні ставки, курси валют ті цінних паперів; 

 про рейтинг фінансових посередників (банків, страхових компаній, інвестиційних фондів та 

ін.) 

Джерелами надходження зовнішньої інформації є  



 

- законодавчі, нормативні та інструктивні документи державних органів управління; 

- дані, що публікуються в спеціальних періодичних виданнях по економіці, фінансам, в 

статистичних зведеннях 

- дані торгівельно-промислових палат, підприємницьких асоціацій та ін. 

- дані спеціальних рейтингових агентств. 

 

 

 
 

 

5. Міжнародні фінансові ринки 

 Міжнародна фірма – це компанія, пов’язана з експортом-імпортом товарі і послуг або компанія, яка має 

хоча б одну філію (дочірню компанію), яка займається бізнесом в іншій країні. 

 Міжнародна корпорація, що проводить понад 30% операцій від свого загального обороту за кордоном, 

називається багатонаціональною корпорацією. 

 Перед міжнародними фірмами виникають такі специфічні проблеми, як: 

- коливання курсу доларів США, національної валюти й іноземний валют; 

- закони про оподаткування міжнародних операцій; 

- політичні події за кордоном, 

- сони повинні розуміти і поважати побут і повсякденне життя інших країн. 
Фінансист, який має справу з міжнародними фінансами, повинен знати міжнародний фінансовий 

ринок, зокрема ринок євродолара, європейських облігацій неєвропейських облігацій. 

Термін „міжнародні фінансові ринки” відноситься до різних фінансових установ в усьому світі. У цих 

установах беруть участь багатонаціональні фірми й уряди країн, щоб позичати кошти чи інвестувати власні 

надлишки коштів. Два основних фінансових ринки – це ринок євродолара (Євроринок) і міжнародний ринок 

облігацій (Євробонди). 

Євроринок. Євродолари – це долари США, які продаються за межами США. Євродолари утворюються 

тоді, коли депозит переводить за межі США, і тримаються в доларах США. Ринок євродоларів є альтернативою 

національних банків у сфері фінансування операцій міжнародних фірм. Замість того, щоб скористатись 

послугами комерційних банків США, американська фірма може дешевше і легше запозичити долари за межами 

США чи фінансувати свої закордонні філії. Позики на євроринку стали дуже розповсюдженими, тому що 
банківська процедура цієї операції не контролюється національними урядами, а кредити гнучкіші і часто 

дешевші, ніж позики в Америці. Такі гнучкі і досить дешеві умови надання позик іноді пояснюються великою 

наявністю коштів і більшою ефективністю Євроринку в порівнянні з банківською системою Америки. 

Міжнародний ринок облігацій. Якщо євроринок має справу з коротко- і середньостроковими 

показниками, то міжнародний ринок облігацій надає позичальнику засоби на тривалий час за межами його 

країни. Наприклад, фірма в Бразилії може випустити довгострокові облігації в доларах США в європейських 

країнах. Такі облігації, випущені в основних валютах за межами країни-позичальника, називають 

міжнародними чи єврооблігаціями. 

 

Платіжний баланс карїни – це документ, що показує всі платежі країни і надходження з інших країн 

світу. У табл.. 1 наведений платіжний баланс у валюті Р умовної країни. 
У балансі платежів 5 основних рахунків: рахунок торгівлі, рахунок послуг, поточних рахунок, рахунок 

переміщення капіталу і загальний рахунок. 

Платіжний баланс умовної країни за 2004 р., млн. Р. 

1. Експорт товарів +100  

2. Імпорт товарів -80  

3. Торговий рахунок (1+2)  +20Р 

4. Експорт послуг й інших нематеріальних активів +40  

5. Імпорт послуг й інших нематеріальних активів -10  

6. Рахунок послуг (4+5)  +30Р 

7. Поточний рахунок (3+6)  +50Р 

8. Експорт довгострокового капіталу +20  

9. Імпорт довгострокового капіталу -40  

10. Експорт інвестицій та іншого короткострокового капіталу +30  

11. Імпорт інвестицій та іншого короткострокового капіталу -20  

12. Рахунок переміщення капіталу (8+9+10+11)  -10Р 

13. Загальний рахунок (7+12)  +40Р 

14. Приріст іноземної валюти  -30 

15. Приріст золота  -10 

16. Загальний приріст коштів  -40Р 



 

Торговий рахунок показує різницю між експортом та імпортом товарів і послуг країни в її власній 

валюті. З таблиці – в країні надлишок 20 млн. Р на торговому рахунку, тобто в 2004 р. країна експортувала на 

20 млн. Р більше ніж імпортувала. Внаслідок такого надлишку в економіку країни повинна надійти сума в 

іноземній валют, еквівалентна 20 млн. Р., тобто інші країни, що купили товари в цій країні повинні заплатити 

20 млн. Р. 

Рахунок послуг. Ноу-хау, фінансові послуги, торгова і військова допомога, подарунки й інші активи 

показуються на рахунку послуг й інших нематеріальних активів. Країни усього світу не тільки експортують та 

імпортують товари, але й активно торгують послугами  
Плани і проекти будівництв підприємств, консультації у військовій сфері, дозвіл використовувати 

патенти 9ліцензування), фінансові послуги (угоди про надання позик чи випуск облігацій і акцій на зовнішніх 

ринках), дослідження ринків збуту й інша подібна діяльність відображаються на рахунку послуг. Країна, що 

надає послуг більше, ніж одержує, наприкінці має надлишок на цьому рахунку. З таблиці – країна нагромадила 

надлишок 30 млн. Р. на зазначеному рахунку. 

Поточний рахунок – це алгебраїчна сума торгового рахунка і рахунка послуг. Їх поєднують, тому 

негативне сальдо торгового рахунку може цілком перекрити надлишок на рахунку послуг. З таблиці – торговий 

рахунок і рахунок послуг мають позитивне сальдо, тому залишок поточного рахунку на суму 50 млн. Р 

отриманий підсумовуванням залишків торгового рахунка і рахунка послуг. 

Рахунок переміщення капіталу показує чистий приплив і відлив різних капіталів, таких, як прямі і 

портфельні інвестиції. Прямі інвестиції складають понад 10% інвестицій в економіку інших країн. Якщо 

частка власника в іноземному проекті складає менше 10%, то це називається портфельною інвестицією 
Наприклад, якщо компанія „Деу” вкладає 40% у проект вартістю 100 млн. Дол. для виробництва автомобілів в 

Україні, то рахунок переміщення капіталу в балансі платежів Південної Кореї показав би відтік 40 млн. дол.. у 

формі прямих інвестицій за кордон. У той же час рахунок переміщення капіталу відображав би портфельні 

інвестиції на 1 млн. дол.., якби громадяни Південної Кореї купили українські акції на суму, що складає 1% від 

вартості проекту. 

Загальний рахунок – це сума всіх рахунків у платіжному балансі. У спрощеному вигляді – це сума 

поточного рахунку і різних рахунків переміщення капіталу.  

З таблиці, у нашої країни на загальному рахунку +40Р, що одержують з надлишку 50Р на поточному 

рахунку і 10Р дефіциту на рахунку переміщення капіталу. Загальний рахунок показує приплив і відтік засобів 

внаслідок різних коротко- і довгострокових операцій країни з іншими країнами світу. З таблиці, країна одержує 

свій надлишок на загальний рахунок іноземною валютою і золотом (30Р – інвалютою, 10Р - золотом) 
Зверніть увагу, що надлишок на загальному рахунку завжди дорівнює загальному припливу засобів, а 

дефіцит загального рахунку дорівнює завжди загальному відтоку засобів. Приплив і відтік засобів може бути 

іноземною валютою, золотом чи спеціальним правом запозичення (СПЗ). 

СПЗ – це кредити, що надаються країнам-імпортерам і контролюються МВФ (Міжнародним валютним 

фондом).  

Платіжний баланс країни показує всі платежі і надходження в країну за рік стосовно інших країн. 

Платіжний баланс має 5 основних рахунків. Загальний рахунок складається із суми всіх інших рахунків, його 

сальдо враховує загальний приплив і відтік усіх засобів. 

 

Лекція 2. Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємства. 

Визначення потреби у фінансових ресурсах і внутрішньо фірмове фінансове 

планування. 
 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

І. Підготовча частина (15 хв.) 

1) перевірка присутності студентів та заповнення журналів; 

2) оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань та порядку проведення заняття. 

 
 

ІІ. Основна частина (105 хв.) 

Викладення матеріалу теми по слідуючим питанням. 

 

 

Навчальні питання: 
 

Основні показники фінансового стану підприємства та їх взаємозв’язок. Прийоми, 

що використовуються для аналізу фінансової звітності. Коефіцієнт ліквідності. Коефіцієнт 

платоспроможності. Показники ділової активності (обіговості). Показники рентабельності 



 

(прибутковості) підприємства. Зіставлення притоку та відтоку грошових засобів. Показники, 

що використовуються для експрес-аналізу фінансового стану і оцінки кредитоспроможності 

підприємства. Показники бистрої оцінки фінансового стану підприємства. Основні 

показники кредитоспроможності підприємства. Прогнозування ймовірності банкротства. 

Контроль за ліквідністю і платоспроможністю. 
Задачі, об’єкти і методи внутрішньофірмового фінансового планування. Етапи внутрішньофірмового 

планування. Методи визначення планового прибутку. Склад і зміст фінансових планів підприємства. План 
доходів і витрат підприємства по реалізації продукції. План фінансових результатів діяльності підприємства. 

Плановий кошторис розподілу прибутку підприємства. План грошових надходжень і витрат підприємства. 

План фінансування капітальних вкладень. Допоміжний розрахунок для прив’язки витрат та джерел 

фінансування капітальних вкладень підприємства. Розрахунок потреби підприємства в короткострокових 

кредитах. План вкладень в обігові кошти підприємства. План фінансування обігових коштів підприємства. 

 

Література 

3. Гридчина М. В. «Финансовый менеджмент», курс лекций,  Киев, 1999 

4. Крайник О. П., З. В. Клепикова «Фінансовий менеджмент», Львів „Дакор”, 2001 

5. Матюшенко І. Ю. „Основи фінансового менеджменту”, Київ, 2003 

 

План лекції 

 

1. Прийоми, що використовуються для аналізу фінансової звітності. 

1.1. Аналіз коефіцієнтів 

1.2. Вертикальний та горизонтальний процентні аналізи. 

2. Методи оцінки фінансового стану підприємства 

2.1. Аналіз тренду 

2.2. Метод взаємозв’язку фінансових показників за системою „Дюпон” 

3. Задачі, об’єкти і методи внутрішньофірмового фінансового планування. 

3.1. Етапи внутрішньофірмового планування.  

3.2. Методи визначення планового прибутку. 

 

 

 

 
 

1. Прийоми, що використовуються для аналізу фінансової звітності. 

Для оцінки поточного та перспективного стану підприємства, фінансові менеджери виконують 

фінансовий аналіз. Це метод оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства на основі даних бух 

обліку та звітності. Його задачі – оцінити фінансовий стан, виявити можливості підвищення ефективності 

функціонування підприємства за допомогою раціональної фінансової політики, оцінити напрями розвитку 

підприємства. 

Для аналізу фінансової (бухгалтерської) звітності використовуються наступні прийоми: 

 горизонтальний процентний аналіз – вивчення змін статей звітності у порівнянні з попереднім періодом; 

 вертикальний процентний аналіз – визначення питомої ваги різних статей звітності в загальному підсумку; 

 порівняльний аналіз – співвідношення окремих показників підприємства і показників інших аналогічних 

підприємств або середньо галузевих показників; 

 аналіз коефіцієнтів ґрунтується на розрахунку окремих співвідношень показників, його використовують 

для дослідження взаємозв’язку між компонентами фінансової звітності. 

Аналіз фінансового стану підприємства необхідний: 

1. Інвесторам, яким необхідно прийняти рішення про надання інвестицій; 

2. Кредиторам – для впевненості, що борги будуть повернені; 

3. Аудиторам, яким необхідно розпізнати фінансові особливості підприємства; 

4. Фінансовим керівникам , які бажають реально оцінити діяльність і фінансовий стан підприємства; 

5. Керівникам маркетингових відділів, які бажають створити стратегію просування товару на ринки. 

1.1. Аналіз коефіцієнтів.  
Фінансові коефіцієнти доволі популярні серед інвесторів та фінансових аналітиків оскільки їх легко 

обчислити на підставі даних фінансових звітів підприємств. Коефіцієнти, які знайшли найширше 

застосування, поділяють на 5 груп: 

1. Коефіцієнти ліквідності – характеризують здатність підприємства погашати поточну заборгованість 

2. Коефіцієнти  управління активами – характеризують ступінь ефективності використання наявних активів з 

погляду виробництва й реалізації готової продукції 

3. Коефіцієнти управління кредитами – характеризують стійкість фінансових позицій підприємства 



 

4. Коефіцієнти прибутковості – характеризують досягнутий керівництвом підприємства рівень віддачі на 

вкладені кошти 

5. Відносні показники ринкової вартості – показують зв’язок між ціною акції та доходами на неї. 

Коефіцієнти ліквідності 

Ліквідні активи – це активи, які можна скоро, без значних втрат перетворити у гроші, реалізувавши їх за 

ціною, яка близька до їх реальної ринкової вартості. З усіх активів такому визначенню найбільше 

відповідають поточні активи підприємства, тобто їх можна використовувати для оплати поточних зобов’язань. 

 Коефіцієнти ліквідності визначають співвідношення між поточними (оборотними) активами та їх 
поточними зобов’язаннями. Вони показують ступінь ризику невиконання підприємством своїх 

короткотермінових зобов’язань. Найширше використовують:  
 

1) поточний коефіцієнт ліквідності =  величина оборотного капіталу (поточні активи) 

   короткотермінові боргові зобов’язання (поточні пасиви) 

Оборотний капітал (поточні активи) – готівка, цінні папери, які легко реалізувати. Поточні пасиви – рахунки до 

оплати, короткотермінові внески, поточні виплати довготермінових зобов’язань, накопичені заборгованості. 

Якщо підприємство починає відчувати фінансові труднощі, воно починає оплачувати свої рахунки повільніше, і 

короткотермінові зобов’язання зростають скоріше, ніж величина оборотного капіталу. Коефіцієнт ліквідності 

починає зменшуватись, що є тривожним сигналом для керівництва підприємством. 

                величина оборотного        -       товарно-матеріальні 

2) миттєвий коефіцієнт ліквідності =    капіталу (поточні активи)                    запаси 

       короткотермінові боргові зобов’язання (поточні активи) 

Товарно-матеріальні запаси – це найменш ліквідні поточні активи, оскільки дуже часто їх взагалі 

неможливо продати. Підприємство хотіло б виконати поточні зобов’язання, не покладаючись на продаж 

запасів. Саме тому їх віднімають від поточних активів при обчисленні миттєвого коефіцієнта. 

Коефіцієнти управління активами 

Розрахунок групи цих коефіцієнтів призначений дати відповідь на питання про рівень достатності 

активів підприємства щодо поточних або запланованих обсягів продаж підприємства. Найважливішими тут є 

чотири показники: 

           Сума дебіторської заборгованості (суми доплати) 

1) середній період покриття     = 
   дебіторської заборгованості обсяг річних продажів/360 (середня величина збуту за день) 

 

Використовується для визначення середнього періоду часу, протягом якого підприємство повинне чекати 

отримання готівки після укладе ння угоди. 

      Виробнича собівартість реалізованої продукції 

2)  коефіцієнт оборотності = 

     товарно-матеріальних запасів        вартість товарно-матеріальних запасів у середньому за рік 

 

Даний коефіцієнт показує швидкість, з якою запаси пересуваються на підприємстві та за його межами. 

Припустимо, що цей коефіцієнт становить 5,0. Це означає, що кожне найменування ТМЗ було повністю 

продано, а потім поновлено, тобто обернулося 5 разів на рік. 
       Річний обсяг продажів 

3) коефіцієнт обіговості = 

    необоротних активів   вартість необоротних активів (середньорічна) 

 

Показник відображає ефективність використання земля, будівель, обладнання порівняно з обсягом 

продажу за рік 

       Річний обсяг продажів 

4) коефіцієнт оборотності активів = 

       загальна сума активів 

 Показник характеризує ефективність використання усіх активів підприємства – як необоротних так і 

оборотних. На його величину впливають усі інші показники цієї групи. 

Коефіцієнти управління кредитами 
Показують ступінь незалежності підприємства з позиції джерел його фінансування. Найважливіші тут 

три коефіцієнта: 

    Загальна сума заборгованості (довго- та короткотермінові) 

1) Коефіцієнт заборгованості =  

      загальна сума майна (сума активів балансу) 

Вимірює відсотковий вміст коштів, які надані кредиторами. Його зменшення бажане для кредиторів, 

тому що зменшуються збитки кредиторів у разі ліквідації підприємства. Частка боргів у загальній сумі активів 

коливається залежно від галузі, але на виробничих підприємствах вона не перевищує 50%. 

     Прибуток від проведених ділових операцій 



 

2) Коефіцієнт покриття = 

    процентних виплат   сума процентних платежів 

 Характеризує спроможність підприємства своєчасно здійснювати річну виплату відсоткових платежів. 

При обчисленні коефіцієнта необхідно звернути увагу на те, що у чисельнику показується величина прибутку 

до вирахування відсотків та податків, а не величина чистого прибутку. Проценти сплачують із сум до 

утримання податків.  

 Оскільки неспроможність виплатити процентні ставки веде до банкрутства, зменшення цього 

коефіцієнта як для кредиторів, так і для власників небажане.  
    Дохід до вирахування + платежі до фонду 

    процентів та податків  погашення заборгованості 

3) Коефіцієнт покриття =  

        постійних витрат  процентні + платежі до фонду         +            орендні платежі 

      платежі      погашення заборгованості       1 – ставка податку 

 Подібний до попереднього, але включає до розрахунків щорічні довготермінові орендні боргові 

зобов’язання та зобов’язання з фонду погашення заборгованостей (який передбачає щорічні платежі з випуску 

боргових зобов’язань та привілейованих акцій). 

 Оренда (лізінг) стала в останні роки широко розповсюдженою і зумовлює широке використання даного 

коефіцієнта. 

 Платежі у фонд погашення заборгованості треба сплачувати готівкою після сплати податків, тоді як 

процентні орендні платежі здійснюють до виплати податків, сума платежів у фонд погашення заборгованості 
має бути збільшена діленням на (1-ставка податку).  

Коефіцієнти прибутковості 

Показують здатність менеджерів успішно управляти підприємством і отримувати прибуток. 

Найпоширенішими являються наступні чотири: 

      Чистий прибуток 

1) коефіцієнт прибутковості продажів =  

       обсяг продажів 

Його можна використовувати при встановленні цін на продукцію. Вимірює величину прибутку на 

кожну гривню реалізованої продукції. Низький коефіцієнт – наслідок високої собівартості продукції або 

результат великих боргів підприємства, що змушує його сплачувати високі проценти за боргами. 

      Величина прибутку до вирахування податків 
2) основний коефіцієнт доходності  =  

              загальна вартість активів (середньорічна) 

 Даний коефіцієнт показує спроможність активів фірми давати поточний дохід без урахування впливу 

на суму податків та величини поточного капіталу.  

                  Величина чистого прибутку 

 3) коефіцієнт прибутковості активів  = 

(після вирахування процентів та податків)  загальна вартість активів (середньорічна)  

 Можна використовувати для оцінки конкурентоспроможності порівняно з показниками галузі. 

         Величина чистого прибутку 

4) коефіцієнт прибутковості власного капіталу = 

        величина власного (акціонерного) капіталу 
 Показує доходність вкладів акціонерів у капітал підприємства. Прибутковість (рентабельність) 

власного капіталу – показує наскільки ефективно використовує власний капітал підприємство. 

Відносні показники ринкової вартості 

Якщо відносні показники (коефіцієнти) фірми щодо ліквідності, управління активами, управління 

боргами і прибутковості мають належний рівень, то відносні показники ринкової вартості акцій будуть високі. 

Найхарактернішими в цій групі є  

      Ціна за одну акцію 

1) коефіцієнт відношення ціни  = 

        акції до прибутку на неї   прибуток на одну акцію 

 Показує, скільки платять інвестори за отримання 1 грн. прибутку наприклад, ринкова ціна акції 20 грн., 

а прибуток – 1,5 грн. Коефіцієнт дорівнює 13,3. Якщо середній показник у галузі вищий, то аналізоване 

підприємство є більш ризикове і має менші перспективи розвитку. 
2) коефіцієнт відношення ринкової вартості акції до її вартості за даними бух. обліку 

      Величина власного (акціонерного капіталу) 

Балансова (за даними бух. обліку) = 

вартість однієї акції     кількість акцій, випущених в обіг 

Наприклад, ця величина дорівнює: 900/100=9,0 грн. 

Тоді : 

коефіцієнт відношення    Ринкова вартість однієї акції 

ринкової вартості акції до  =  

її вартості за даними бух. обліку  Балансова вартість однієї акції 



 

Якщо ринкова вартість акції 14 грн., то коефіцієнт становить: 14,0/9,0 = 1,6 раза. Даний коефіцієнт звичайно 

перевищує 1,0. Це означає, що інвестори платять за акції більше, ніж вони коштують. Це викликано тим, що 

функціонують підприємства, які мають вищу вартість активів, ніж їх первинна, тому що номінальна вартість 

активів не відображає ні впливу інфляції, ні інших факторів зміни вартості основних фондів. 

1.2. Вертикальний та горизонтальний процентні аналізи. 

Аналіз горизонтальних процентних змін характеризує зміну окремих статей фінансової звітності за 

кілька періодів (років, кварталів, місяців). 

Аналіз вертикальних процентних змін характеризує співвідношення статей фінансової звітності 
відносно однієї вибраної статті (напр., обсягу випуску продукції у грошовому виразі). 

Поєднання вертикального та горизонтального процентного аналізів дає змогу відстежити зміни у 

структурі фінансових звітів. 

 

2. Методи оцінки фінансового стану підприємства 

Для оцінки фінансового стану фірми належить розрахувати та розглянути окремі показники. Необхідно їх 

узагальнити й виконати остаточний аналіз. 

2.1. Аналіз тренду – це аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства протягом деякого періоду часу. Щоб 

зробити такий аналіз, треба накреслити графіки зміни відносних показників із роками і простежити тенденцію 

їх зміни. Тут же можна здійснити порівняння зі зміною середніх показників по галузі і зробити висновки про 

фінансовий стан підприємства порівняно із показниками галузі. 

2.2. Метод взаємозв’язку фінансових показників за системою „Дюпон” (оскільки вперше цю формулу 
було застосовано для управління фінансами в концерні „Дюпон”. 

Даний метод описує залежність між рентабельністю активів, рентабельністю реалізації продукції та 

обіговістю активів підприємства. Вона може мати вигляд: 

Рентабельність =  Рентабельність         х       Оборотність 

активів   реалізації (продажу)  активів 

або  

Чистий прибуток = Чистий прибуток   х    Обсяг продажів     =  Коефіцієнт       Коефіцієнт 
Вартість активів    Обсяг продажів        Вартість активів       прибутковості  х оборотності 

          продажів           

активів 

Аналіз цього взаємозв’язку дозволяє знайти причину недостатньої рентабельності активів та намітити 

заходи щодо збільшення рентабельності реалізації або обіговості активів. 

Існує різновид формули Дюпон, яка містить елемент, який характеризує структуру капіталу 

(платоспроможність) підприємства, і показує залежність рентабельності власного капіталу від рентабельності 

реалізації, оборотності активів та частки власного капіталу в активах. Формула має вигляд: 

Чистий прибуток =   Чистий прибуток        х      Виторг від реалізації     х      Вартість активів 

 

Власний капітал      Виторг від реалізації   Вартість активів         Власний капітал 

 

Цю залежність називають ще „термометром бізнесу”. Підбір значення показників обіговості та 

рентабельності реалізації дозволяє визначитись яке сполучення цих значень забезпечить найбільший приріст 

рентабельності власного капіталу. 

 

3. Задачі, об’єкти і методи внутрішньофірмового фінансового планування. 

 Внутрішньофірмове планування здійснюється за наступними напрямками: реалізація продукції (робіт, 

послуг), фінанси, виробництво, закупівля. 

 Задачі планування фінансів: 

1. Визначення планових обсягів необхідних фінансових результатів для безперервної виробничо-господарської 

діяльності, джерел їх формування та напрямів витрачання; 

2. Забезпечення платоспроможності та ліквідності в плануємому періоді; 

3. Підвищення прибутковості за рахунок раціонального розподілу та використанню фінансових результатів. 
 Основні об’єкти фінансового планування: 

 Прибуток від всіх видів діяльності підприємства (виробничої, інвестиційної, фінансової); 

 Основні та оборотні кошти (потреби та джерела покриття); 

 Капіталовкладення (обсяг, джерела фінансування); 

 Фінансові вкладення (обсяг, доходність); 

 Власний капітал (розмір, джерела збільшення); 

 Грошові фонди, утворені при розподілі чистого прибутку; 

 Кредити та інші запозичені кошти (потреба, вартість, строки погашення); 

 Грошові надходження та витрати (види, суми). 

3.1. Етапи внутрішньофірмового планування.  



 

1) Розрахунок кошторисів (в грошовому вираженні) до всіх планів підприємства, які попередньо 

складено за кількісними показниками (план закупівлі сировини, матеріалів, виробничий план, 

план по праці, план рекламних заходів та ін.); 

2) Планування фінансових показників (виторг, собівартість, амортизаційні відрахування, 

величина власних оборотних коштів, сума кредитів, процентів за користування кредитом, 

прибуток, податок на прибуток, чистий прибуток та ін.). 

3) Ув’язка  доходів та витрат, потреба в джерелах її покриття в фінансових планах (план доходів 

та витрат підприємства; грошових надходжень та витрат; кредитний план; фінансування 
капіталовкладень; фінансових результатів діяльності підприємства; розподілення прибутку); 

4) Контроль за виконанням фінансових планів.  

Для планування фінансових показників та складання фінансових планів використовуються методи, 

добре відомі в економічній науці: нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий, метод оптимізації 

планових рішень, економіко-математичне моделювання. 

Особливо широко застосовується балансовий метод, при якому шляхом складання балансів зв’язується 

потреба в фінансових ресурсах та джерела їх формування.  

В залежності від довжини періоду, для якого складаються фінансові плани, вирізняють фінансове 

планування: короткострокове – на один рік та довгострокове – на період більше одного року. 

3.2. Методи визначення планового прибутку. 

Основним джерелом доходів та збільшення фінансових ресурсів підприємства є реалізація продукції 

(робіт, послуг). Тому вихідною базою та початковим етапом планування (або прогнозування) прибутку є 
визначення обсягів реалізації кожного виду продукції, а потім виторгу від реалізації. 

Для розрахунку планової суми прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) найчастіше 

використовується один з наступних методів: 

1. Планування на підставі попереднього розрахунку планових показників виторгу та 

собівартості реалізованої продукції.  

Виторг від реалізації розраховується добутком кількості реалізованої продукції та ціни 

реалізації по кожному виду продукції. Ціни реалізації визначаються в плані маркетингу з 

урахуванням вивчення попиту, каналів реалізації, очикуємого рівня інфляції, цін конкурентів, 
податкових пільг для окремих видів продукції.  

Планування собівартості реалізуємої продукції. При планування окремих елементів витрат 

використовується нормативний метод – амортизаційні відрахування, податки та обов’язкові платежі 

розраховуються виходячи з встановлених норм. Інші витрати плануються за допомогою розрахунково-

аналітичних процедур – плановий фонд оплати праці визначається добутком середньомісячної 

чисельності робітників та середньої заробітної платні. Витрати на сировину, матеріали , полу 

фабрикати та інші змінні витрати можна планувати за їх часткою в виторгу, %: 

Рпл= Вплд /100, де  Рпл – планова сума змінних витрат; Впл – планова сума виторгу від реалізації; 

д – частка змінних витрат в виторгу за звітний період, % 

Плановий прибуток визначається як різниця між виторгом та повною собівартістю 

реалізованої продукції. 

2. Плануванні на підставі попереднього розрахунку планового обсягу реалізації продукції і 

даних операційного аналізу про поріг рентабельності, рівень змінних витрат. 

Плановий прибуток розраховується за формулою: 

Прпл. = (Впл –Вп.р)(1-д), де Вп.р – виторг, що забезпечує досягнення беззбитковості, тобто поріг 

рентабельності; (Впл –Вп.р) – запас фінансової міцності підприємства; д – частка змінних витрат 

в виторгу, яка планується. 

3. Планування на підставі плануємих обсягів реалізації продукції та рівня рентабельності 

продажу, який визначається розрахунково-аналітичним шляхом, коли значення цього 

показника у звітному періоді коректується з урахуванням прогнозуємих змін в 

плануємому періоді. 

Прпл. = Впл *Ур/100, де Ур –срердній рівень рентабельності прдаж в плануємому періоді; 

4. Метод планування на підставі формування цільового розміру прибутку 

використовується рідко. Тому що початковим етапом в процесі планування стає не 

прогнозування виторгу від реалізації, а визначення кінцевого фінансового результату, тобто 

чистого прибутку. Планування здійснюється в зворотньому порядку: прогнозується розмір 

кожного грошового фонду, який фінансується за рахунок прибутку , а потім визначається їх 
сума, яка показує планову потребу в чистому прибутку. 

 

 

Лекція 3. Управління формуванням і використанням прибутку.  

Цінова та дивідендна політика підприємства. 
 



 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

І. Підготовча частина (15 хв.) 

1) перевірка присутності студентів та заповнення журналів; 

2) оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань та порядку проведення заняття. 

 

 

ІІ. Основна частина (105 хв.) 
Викладення матеріалу теми по слідуючим питанням. 

 

 

Навчальні питання: 
 

Використання операційного аналізу в управлінні формуванням прибутку. 

Змінні та умовно-постійні витрати. Вплив зміни обсягу виробництва продукції 

на змінні та умовно-постійні витрати. Поріг рентабельності. Маржинальний 

доход.  

Визначення базової ціни і розробка напрямів цінової політики. Метод 

маржинальний витрат. Метод рентабельності інвестицій. Метод маркетингових 

оцінок. Метод повних витрат. Метод вартості виготовлення.. Еластичність 

попиту. Гранична виручка та витрати. 

Вибір дивідендної політики. Теорія нарахування дивідендів за остаточним 

принципом. Методи нарахування і виплати дивідендів. Постійне процентне 

розподілення прибутку. Фіксовані дивідендні виплати. Виплата гарантованого 

мінімуму і екстрадивідендів. Виплата дивідендів акціями. Стандартна 

процедура виплати дивідендів. 

 

Література 

6. Гридчина М. В. «Финансовый менеджмент», курс лекций,  Киев, 1999 

7. Крайник О. П., З. В. Клепикова «Фінансовий менеджмент», Львів „Дакор”, 2001 

8. Матюшенко І. Ю. „Основи фінансового менеджменту”, Київ, 2003 

 

План лекції 

1. Використання операційного аналізу в управлінні формуванням прибутку. 

1.1. Змінні та умовно-постійні витрати. 

1.2. Вплив зміни обсягу виробництва продукції на змінні та умовно-постійні витрати. 

1.3. Поріг рентабельності. 

1.4. Маржинальний доход. 

2. Визначення базової ціни і розробка напрямів цінової політики. 

 2.1. Метод маржинальний витрат та прямих витрат. 

 2.2. Метод рентабельності інвестицій та маркетингових 

оцінок 

 2.3. Метод повних витрат та метод вартості 

виготовлення. 

3. Вибір дивідендної політики. 



 

 3.1. Теорія нарахування дивідендів за остаточним принципом. 

 3.2. Метод М. Гордона 

4. Методи нарахування і виплати дивідендів 

 

 

 

1. Використання операційного аналізу в управлінні формуванням прибутку. 

Управління формуванням прибутку починається з планування прибутку від основної виробничо-
господарської діяльності підприємства, тобто прибутку від реалізації продукції. 

Фінансовий менеджер орієнтується на досягненні високого або постійно збільшуваного прибутку від 

реалізації. Отримання бажаного прибутку залежить від трьох складових: 

 витрат на виробництво на реалізацію продукції; 

 запланованої ціни одиниці продукції; 

 обсягів реалізації продукції. 

Взаємозв’язок складових визначається в процесі операційного аналізу, який також називається 

аналізом „витрати-обсяг-прибуток”, що розкриває його зміст - дослідження залежності між витратами, 

обсягами реалізації, ціною та прибутком підприємства, а також пошук можливостей максимізації прибутку 

шляхом вибору найбільш вигідних сполучень змінних витрат на одиницю продукції, умовно-постійних витрат, 

ціни та обсягу реалізації. Основа операційного аналізу – розподіл витрат на змінні (пропорційні) та 

умовно-постійні (непропорційні). 

1.1. Змінні та умовно-постійні витрати 

Змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва (витрати на сировину, матеріали, електроенергія 

та паливо, технологічні, заробітна платня робочих (сдельная) та ін.). 

Умовно-постійні витрати не змінюються або змінюються несуттєво при зміні обсягів виробництва продукції. 

До них відносяться амортизаційній відрахування, відсотки за кредит, орендна плата, управлінські витрати, 

почасова заробітна платня, витрати на рекламу та ін. 

Деякі елементи витрат складаються із постійної та змінної частин (поштові витрати, плата за електроенергію, 

витрати на оплату праці, на поточний ремонт обладнання та ін.). 

1.2. Вплив зміни обсягу виробництва продукції на змінні та умовно-постійні витрати 

Обсяг виробництва  

(реалізації) 

Змінні витрати Постійні витрати 

Сумарні На одинцю 

продукції 

Сумарні  На одиницю 

продукції 

Збільшується Збільшуються  Незмінні  Незмінні  Зменшуються 

Зменшується Зменшуються  незмінні Незмінні  Збільшуються  

 Із-за умовно-постійних витрат підприємство, реалізуючи кожну одиницю продукції (робіт, послуг) з 

прибутком, закладеним в ціні, буде залишатись збитковим, доки не досягне такого обсягу реалізації цієї 
продукції, виторг від якого покриє всі умовно-постійні витрати. 

 Операційний аналіз називають також аналізом беззбитковості, оскільки він пропонує розрахунок суми 

виторгу від реалізації або обсягу реалізації (в кількісному вимірюванні), при яких забезпечується покриття всіх 

витрат – і змінних, і умовно-постійних, тобто беззбитковість, але прибуток ще дорівнює нулю. 

1.3. Поріг рентабельності. 

Поріг рентабельності, або точку беззбитковості, можна визначити графічно або розрахувати: 

     Умовно-постійні витрати 

Поріг рентабельності =   

           1- частка змінних витрат у виторгу 

За цією формулою розраховують „порогову” (граничну) суму виторгу від реалізації. 

Кількість продукції (в натуральному вимірюванні), яке відповідає граничному виторгу, можна визначити по 
формулі: 

    Умовно-постійні витрати по підприємству  

„Порогова”  =  

кількість продукції    ціна одиниці продукції – змінні витрати на одиницю продукції 

 

При виробництві декількох видів продукції „порогову” кількість продукції кожного виду розраховують так:

   

Всі умовно-постійні витрати  * Питома вага продукції „А” 

 по підприємству   в загальному виторгу 

„Порогова”  =  

кількість продукції              ціна од-ці продукції „А”– змінні витрати на од-цю продукції „А” 

Підприємство починає отримувати прибуток, коли фактичний виторг перевищує „пороговий”. Чим 
більше це перевищення, тим більше „запас міцності підприємства” і більше сума прибутку. Запас фінансової 

міцності – це різниця між фактичним (або запланованим) виторгом від реалізації та „порогом 

рентабельності”. 



 

Чим вищий поріг рентабельності, тим складніше його перейти. Добитись його зниження можна різними 

шляхами – підвищуючи ціну, обсяг реалізації, знижуючи змінні та умовно-постійні витрати. За допомогою 

операційного аналізу фінансовий менеджер здійснює пошук найбільш вигідних сполучень змінних та умовно-

постійних витрат, ціни та обсягів реалізації. Наприклад, іноді краще знизити ціну і за рахунок цього збільшити 

кількість продукції, що реалізується, іноді доцільно збільшити деякі умовно-постійні витрати (наприклад, 

витрати на рекламу), в результаті чого збільшиться реалізація.  

1.4. Маржинальний доход. 
В операційному аналізі використовується розрахунок проміжного фінансового результату діяльності 

підприємства, тобто результату від реалізації після покриття змінних витрат. Цей показник називають валовою 

маржою (або маржинальним доходом) – він розраховується як різниця між виторгом та змінними 

витратами. А значить, це джерело отримання прибутку та покриття постійних витрат. Задача фінансового 

менеджера – збільшити валову маржу. Найкращий варіант – сукупність низьких умовно-постійних витрат з 

високою валовою маржою. 

Слід враховувати, так званий ефект операційного важеля, який пов’язаний з наявністю у підприємства 

умовно-постійних витрат і проявляється в тому, що будь-які зміни виторгу від реалізації завжди ведуть до 

більш сильної зміни прибутку. 

Темпи зміни прибутку при зміні виторгу тим більші, чим вища у підприємства частка умовно-

постійних витрат, тобто підприємство з часткою умовно-постійних витрат при збільшенні виторгу отримує 

більший приріст прибутку. Однак при зниженні виторгу спостерігається різке зниження прибутку, яке в 

декілька разів перевищує темпи зниження виторгу. А значить, таке підприємство може швидко стати 

збитковим. 
„Сила дії операційного важеля” показує, на скільки відсотків змінить прибуток при зміні виторгу на 1% 

і розраховується так: 

Со.р. = ВМ/Пр * 100%,         де ВМ – валова маржа; Пр – прибуток 

Чим більше значення цього показника, тим вище підприємницький ризик. 

Приклад. Припустимо, виторг від реалізації – 16 000 грн., змінні витрати – 10 000 грн. валова маржа – 

6 000 грн., умовно-постійні витрати – 4 000 грн., прибуток – 2 000 грн. Визначити силу дії операційного 

важеля. 

Со.р. = 6000/2000=3. Значить, при зменшенні виторгу на 10% прибуток зменшиться на 30%  (10% *3). 

Високу питому вагу умовно-постійних витрат зазвичай мають великі виробничі комплекси з великою 

кількістю обслуговуючих структурних підрозділів, складною структурою управління, великим штатом 

постійних працівників з почасовою оплатою праці. При зниженні виторгу вони стикаються з неможливістю 

покривати умовно-постійні витрати, а зменшити їх важко, для цього необхідні великі структурні перетворення, 
які викличуть суттєве скорочення персоналу. 

Тому фінансові менеджери повинні постійно контролювати запас фінансової міцності підприємства, 

знаходити гнучку цінову політику, яка сприятиме збільшенню обсягів реалізації продукції. Так, якщо 

підприємство досягло „порогового” (граничного) обсягу реалізації, воно може широко використовувати 

систему знижок, оскільки діє правило: після покриття умовно-постійних витрат прибуток можна отримати від 

реалізації продукції за будь-якою ціною, яка перевищує змінні витрати. 

 

 2. Визначення базової ціни і розробка напрямів цінової політики 

 В країнах з розвиненою ринковою економікою для 

визначення базової ціни на продукцію підприємства широко використовуються 

методи визначення ціни на базі зменшення витрат. Ці методи засновані на 

розподіленні витрат підприємства на змінні та умовно-постійні . 

 2.1. Метод маржинальний витрат та прямих витрат 

 Сутність методу маржинальних витрат – до змінних витрат 

на одиницю продукції додається сума (процент) валової маржи, яка покриває 

умовно-постійні витрати і забезпечує достатню норму прибутку. 
Метод прямих витрат заснований на розрахунку виробничої собівартості продукції, яка містить прямі і 

накладні витрати, пов’язані з виробництвом. Адміністративні і пов’язані із збутом витрати  до виробничої 

собівартості не включаються, а передбачаються в націнці.  

З розвитком ринкових відносин в Україні ці методи знаходять своє широке використання.  

2.2. Метод рентабельності інвестицій та метод маркетингових оцінок 
Характеризується тим, що до сумарних витрат на одиницю продукції додається сума процентів за 

кредит. Таки чином, в ціну вноситься норма прибутку не нижче вартості запозичених коштів. Однак в умовах 

інфляції цей метод використовувати важко. 



 

 Метод маркетингових оцінок оцінка реакції покупця, 

проведення конкурсу пропозицій покупців, тендерний метод, орієнтовні не на 

кількісну оцінку витрат підприємства і норму прибутку, а на довільне 

встановлення ціни, тому використовується в окремих випадках. 

2.3. Метод повних витрат та метод вартості виготовлення. 

 В Україні до переходу до ринкових відносин 

встановлювались державні ціни. Основним методом в цінотворенні був метод 

повних витрат, тобто до повної суми всіх витрат на одиницю продукції 

додають визначену суму, яка відповідає запланованій нормі прибутку. 

Розрахована таким чином ціна забезпечує повне покриття всіх витрат і 

отримання запланованого прибутку. Але при цьому не стимулюється зниження 

витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції, не враховується 

еластичність попиту. Якщо попит знизиться, обсяг реалізації може видатись 

недостатнім для прибуткової діяльності в цілому. 

 Варіацією методу повних витрат є метод вартості 

виготовлення – до повної суми витрат (на одиницю продукції) на матеріали, 

вузли, полу фабрикати додають суму (процент), яка відповідає доданій 

підприємством вартості. Цей метод дозволяє враховувати власний внесок 

підприємства у формування вартості продукції.  

 Розробка напрямів цінової політики і встановлення ціни на 

конкретну продукцію  відносяться до сумісних функцій маркетингової і 

фінансових служб підприємства. При цьому, основні завдання спеціалістів по 

маркетингу – це вивчення ринку, аналіз цін конкурентів, регулювання 

маркетингової складової ціни (використання системи знижок), контроль за 

реалізацією. До основних завдань фінансових менеджерів в галузі цінової 

політики відносяться – визначення базової ціни, визначення такої ціни ат 

обсягу реалізації, при яких підприємство отримає максимальний прибуток, 

розрахунки впливу на фінансовий результат пропозицій різних служб 

(виробничої, маркетингової та ін.) про збільшення чи зменшення тих чи інших 

видів витрат з метою росту виробництва та збуту продукції. 

 

3. Вибір дивідендної політики 

 До функцій фінансового менеджера входять розробка та 

обґрунтування пропозицій розподілу чистого прибутку та формування 

грошових фондів підприємства. При цьому найважливішим завданням є зв’язок 

дивідендної та інвестиційної політики.  

 Найбільшу увагу дивідендній політиці приділяють у 

відкритих акціонерних товариствах. В них менеджери повинні не тільки 

турбуватись про раціональний розподіл прибутку, але й враховувати реакцію 

фондового ринку на підвищення чи зниження дивідендів. При цьому 

аналізуються показники, які характеризують дивідендну політику акціонерного 

товариства: 

     Дивідендний фонд 

Дивіденд на 1 акцію =   
    Середня кількість звичайних акцій в обігу 



 

 

      Дивідендний фонд 

Ставка дивіденда, %  =       х 100% 

      Акціонерний капітал 

 

      Чистий прибуток 

Доход на 1 звичайну акцію  =       х 100% 

          Середня кількість звичайних акцій в обігу 
Ця інформація друкується в фінансовій пресі, а значить, недоліки у виплаті дивідендів можуть привести до 

зниження ринкової вартості акцій. 

Дослідження в цій галузі призвели до появи двох основних теорій дивідендної політики: 

3.1. Теорія нарахування дивідендів за остаточним принципом – коли дивідендний фонд звичайних акцій 

формується після фінансування за рахунок прибутку всіх необхідних витрат, тобто погашення кредитів, 

виплати фіксованих дивідендів по привілейованим акціям, відрахуванням до фонду розвитку для здійснення 

інвестицій, а сума, що залишилася направляється на виплату дивідендів. 

 Основні розробники цієї теорії – Ф. Модільяні та М. Міллер (звідси скорочена назва – теорія М-М). 

Головний тезіс – акціонери віддають перевагу стабільності дивідендної політики, а не отриманню надто 

високих доходів. Крім того, ці вчені вважали, що сума виплачених дивідендів приблизно дорівнює витратам, 

які необхідно понести для пошуку додаткових джерел фінансування інвестицій. Тобто пріоритет треба 

віддавати інвестиційній політиці. 
3.2. Теорія М. Гордона – більш відома як „синиця в руці” – інвестори намагаються мінімізувати ризик, тому 

завжди надають перевагу поточним дивідендам, а не майбутнім виплатам. Регулярно отримувані дивіденди 

зменшують ризик у невизначеності для акціонерів, які віддають перевагу меншому, але постійному доходу на 

вкладений капітал. А це призводе до росту ціни акціонерного капіталу, тому що збільшується попит на акції.  

 В практичних ситуаціях фінансовим менеджерам необхідно враховувати конкретні обставини та 

обирати найбільш оптимальний підхід. Йде мова про балансування між виплатою дивідендів (достатнього 

розміру), щоб акціонери були задоволені і  реінвестування прибутку , для забезпечення розвитку підприємства. 

Іноді можна застосовувати виплату дивідендів акціями, для того щоб зберегти прибуток в обігу підприємства. 

  

4. Методи нарахування і виплати дивідендів 

Обрана дивідендна політика реалізується в методах визначення розміру дивідендного фонду. Відомі наступні 
методи нарахування дивідендів. 

1. Постійне процентне розподілення прибутку – дивідендний фонд складає деякий відсоток від чистого 

прибутку мінус дивіденди по привілейованим акціям. Такий підхід використовується рідко, тому що 

при суттєвих коливаннях прибутку різко змінюються і дивіденди. 

2. Фіксовані дивідендні виплати – метод регулярних виплат дивідендів в незмінному розмірі на протязі 

довго проміжку часу незалежно від змін курсової вартості акцій. Даний метод дозволяє уникнути 

коливань дивідендів, природно, що стабільність виплат приваблює акціонерів, але якщо прибуток 

сильно знижується, виплата фіксованих дивідендів підриває ліквідність підприємства. 

3. Виплата гарантованого мінімуму та екстра дивідендів – виплата регулярних фіксованих дивідендів та 

періодичних екстра дивідендів як разової премії у випадку успішної діяльності. Причому, вони не 

повинні виплачуватись часто, тому що стануть очікуваними і втратять роль премії. 
4. Виплата дивідендів акціями – фінансові менеджери розраховують на те, що більшість акціонерів 

задовольняються отриманням додаткових акцій, якщо вони достатньо ліквідні і їх курс не знижується. 

В залежності від розмірів виплачених акціями дивідендів ринкова ціна може бути різною. Ринок не 

відчує збільшення кількості акцій, якщо воно не перевищує 20%. Якщо видати більше акцій, ринкова 

ціна може знизитись. 

Періодичність виплати дивідендів регулюється законодавством країни. В українському законодавстві 

передбачено, що дивіденди виплачуються щорічно по результатам роботи акціонерного товариства за рік, 

але сама процедура виплати законодавчо не регламентується. 

 В більшості країн застосовується наступна стандартна процедура: 

1. Оголошення дивідендів – день, коли Рада директорів приймає рішення про виплату дивідендів. 

Оголошується розмір дивідендів, дата перепису акціонерів і дата виплати. Друкується в пресі. 

2. Призначення екс дивідендної дати, тобто без дивідендів. Особи, які купили акції до цієї дати, мають 
право на дивіденди за звітний рік, а ті, що купили в цей день або пізніше – не мають. Зазвичай ця дата 

оголошується за декілька днів до дня перепису. Відзначено, що в день екс дивідендної дати ціна акції може 

впасти приблизно на величину оголошених до виплати дивідендів. 

3. Перепис акціонерів – день реєстрації акціонерів, які мають право на отримання оголошених дивідендів 

(приблизно через 4 дні після дати ексдивідендів). 

4. Виплата -  день виплати дивідендів (зазвичай через 2-4 тижні після перепису). 

 

Лекція 4.  Управління оборотними коштами підприємства 



 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

І. Підготовча частина (15 хв.) 

1) перевірка присутності студентів та заповнення журналів; 

2) оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань та порядку проведення заняття. 

 

 

ІІ. Основна частина (105 хв.) 
Викладення матеріалу теми по слідуючим питанням. 

 

 

Навчальні питання: 

Визначення постійної та сезонної потреби в оборотних коштах. Метод прямого 

розрахунку. Види запасів. Коефіцієнт зростання витрат. Розрахунково-аналітичний метод. 

Норма оборотних засобів. Спрощений метод. Метод розрахунку операційного циклу. 

Визначення поняття “виробничий цикл”. Фінансовий цикл.  

Політика фінансування оборотних коштів. Чистий оборотний капітал. Підходи до 

політики фінансування потреби в оборотних коштах. Ефективне управління запасами. 

Розрахунок сумарних річних витрат при різних обсягах запасів. Графік визначення крапки 

поновлення замовлення. Управління дебіторською заборгованістю. Ефективне управління 

грошовими потоками. 
 

 

Література 

9. Гридчина М. В. «Финансовый менеджмент», курс лекций,  Киев, 1999 

10. Крайник О. П., З. В. Клепикова «Фінансовий менеджмент», Львів „Дакор”, 2001 

11. Матюшенко І. Ю. „Основи фінансового менеджменту”, Київ, 2003 

 

План лекції 

2. Визначення постійної та сезонної потреби в оборотних коштах. 

2.1. Метод прямого розрахунку. 

2.2. Розрахунково-аналітичний метод. 

2.3. Спрощений метод. 

2.4. Метод розрахунку операційного циклу. 

2. Політика фінансування оборотних коштів 

 2.1. Чистий оборотний капітал. 

 2.2. Підходи до політики фінансування потреби в 

оборотних коштах 

3. Ефективне управління запасами. 
4. Управління дебіторською заборгованістю. 

5. Ефективне управління грошовими потоками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Визначення постійної та сезонної потреби в оборотних коштах 

Оборотні кошти – це виробничі запаси (сировина, матеріали та напівфабрикати, що закуповуються, 

паливо, тара та ін.), незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. 

Основні засоби – це матеріальні цінності, які використовуються в виробничій діяльності підприємства на 

протязі терміну, що перевищує 265 календарних днів з моменту введення їх в експлуатацію, і вартість 

яких постійно зменшується в зв’язку з фізичним або моральним старінням. (Закон України „Про 

оподаткування прибутку підприємства”). 

Головні завдання фінансового управління оборотними коштами наступні: 
 забезпечення поточної діяльності підприємства фінансовими ресурсами; 

 своєчасне проведення всіх поточних розрахунків; 

 підтримка вищого рівня ліквідності підприємства; 

 підвищення ефективності використання оборотних коштів. 

Для вирішення цих завдань фінансовий менеджер повинен обирати раціональну політику фінансування 

оборотних коштів та контролювати її здійснення в роботі підприємства. 

 Перш за все необхідно розрахувати постійну потребу підприємства в оборотних коштах для 

забезпечення його безперебійного функціонування. Постійна потреба в оборотних коштах залежить від 

багатьох факторів: розмірів підприємства; темпів зростання обсягів виробництва; галузевої специфіки 

виробничо-господарської діяльності; матеріаломісткість виробництва; норми доданої вартості; 

тривалість виробничого циклу.  

Постійна потреба в основних засобах складається з двох частин: 1) мінімально необхідного розміру 
всіх видів запасів – складських виробничих запасів; незавершеного виробництва; запасах готової продукції та 

товарів для продажу; 2) середнього розміру засобів, які постійно знаходяться в розрахунках з дебіторами, якщо 

підприємство продає продукцію з відстрочкою платежів. 

 Для визначення мінімально необхідного для безперебійного виробничої діяльності розміру засобів в 

фінансовому менеджменті використовуються різні методи: 

1.1. Метод прямого розрахунку заснований на розрахунку норми запасів (в днях) за всіма їх видами. Так, 

по складським виробничим запасам норма складається з часу перебування засобів в транспортному, 

підготовчому, поточному та страховому запасах: 

 Транспортний запас – час перебування матеріалів у дорозі; 

 Підготовчий або технологічний запас – час на приймання, розвантаження, сортування, складування та 

підготовку до виробництва; 
 Поточний запас – час перебування на складі у вигляді поточного запасу; 

 Страховий запас – час знаходження на складі у вигляді гарантійного запасу. 

Мінімально необхідний розмір оборотних коштів в виробничих запасах розраховують, перемножуючи 

одноденну витрату сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які закуповуються з плановим кошторисом 

витрат на виробництво на норму оборотних коштів в днях. 

 Тривалість надходження засобів в незавершеному виробництві (норма запасів в днях) залежить від 

тривалості технологічного циклу та коефіцієнту зростання витрат.Технологічний цикл – час від початку 

технологічних операцій до здачі готової продукції на склад. Для підприємств, які випускають декілька видів 

продукції, визначається середньозважена тривалість виробничого циклу в цілому по підприємству.  

 Коефіцієнт зростання витрат (Кз.в.) характеризує рівень готовності продукції в складі незавершеного 

виробництва і розраховується як відношення собівартості незавершеного виробництва до планової собівартості 
виробу. В залежності від характеру зростання витрат використовують різні формули для розрахунку цього 

коефіцієнту. При відносно рівномірному зростанні витрат в собівартості він визначається: 

     Е + 0,5 Зп 

 Кз.в. = 

          Е +Зп ,    , де Е – сума одночасних (единовременных) витрат на виріб на 

початку виробничого процесу, 0,5 – поправний коефіцієнт, Зп – сума всіх наступних витрат на виріб. 

 До одночасних витрат відносяться: витрати сировини, основних матеріалів, напівфабрикатів. Інші 

витрати, що входять до собівартості (заробітна платня, нарахування на заробітну платню, електроенергія, 

допоміжні матеріали та ін.), зростають поступово на протязі всього циклу. 

 При нерівномірному зростанні витрат : 

     Зі 

 Кз.в. = 

           С*Т , 

де  Зі – витрати на і-й період часу зростаючим підсумком (і = 1,2, ... n); С – планова собівартість виробу; Т- 

тривалість технологічного циклу виробу, днів. 

 Норма оборотних коштів в днях в незавершеному виробництві (Нн.п.) визначається як: 

    Нн.п. = Кн.з. Т 

 Мінімально необхідний розмір оборотних коштів в незавершеному виробництві та запасах готової 
продукції визначають, перемножуючи одноденний випуск продукції по виробничій собівартості на норму 

оборотних коштів в днях. 



 

 Щоб отримати мінімально необхідний розмір оборотних коштів по всім запасам, необхідно скласти 

величини, отримані по окремим елементам – виробничим запасам, незавершеному виробництву та готовій 

продукції. 

 Можна використовувати й інший прийом: скласти норми оборотних коштів в днях, розраховані по 

окремим елементам та отриману суму перемножити з одноденними витратами по кошторису витрат. 

 Для державних підприємств розрахунок мінімально необхідного розміру оборотних коштів є 

обов’язковим: ця процедура має назву нормування оборотних коштів, а розрахована величина – норматив 

власних оборотних коштів, який затверджується вищим органом управління. 
 На недержавних підприємствах цей розрахунок виконується фінансовим менеджером для 

обґрунтування величини власного оборотного капіталу, контроль за ліквідністю, підтримання оптимальної 

величини коштів в запасах. 

 Метод прямого розрахунку дозволяє найбільш точно визначити тривалість виробничого циклу, 

тобто час, на протязі якого оборотні кошти знаходяться у всіх видах запасів. Але з причини трудомісткості 

розрахунків його доцільно застосовувати при стабільних умовах виробничо-господарської діяльності, коли 

розраховані норми запасів можна використовувати на протязі декількох років. При змінах в номенклатурі 

випускаємої продукції, споживачів, постачальників, технологій та організації виробництва, норми потрібно 

переглядати. 

1.2. Розрахунково-аналітичний метод дозволяє уникнути трудомістких розрахунків, але в випадку його 

застосування на запланований період переносяться ті самі умови використання оборотних коштів, які були в 

попередньому періоді. 

Норма оборотних коштів 

факт

нфакт

со
В

ЗЗ
Н


.. , де Зфакт – середні (за попередні 3-5 років) фактичні запаси 

коштів, Зн – сума непотрібних та зайвих запасів, Вфакт – середній виторг від реалізації продукції за той самий 

період. 

 Потреба в оборотних коштах в запасах запланованого періоду ОСпл: 

    ОСпл = Но.с. *Впл 

де Впл – запланований виторг від реалізації продукції, грош. од. 

1.3. Спрощений метод. При використанні цього методу потреба в оборотних 

коштах в запасах запланованого періоду (ОСпл) визначається так: 

ОСпл = ОСфакт Тв,  

ОСфакт – фактичні середньорічні залишки оборотних коштів в запасах у 

звітному році, Тв – тем росту виторгу в запланованому періоді у порівнянні з 

звітним. 

1.4. Метод розрахунку операційного циклу. 

Операційний цикл – час, протягом якого кошти перебувають в запасах та 

розрахунках з дебіторами. Він складається з виробничого циклу та середнього 

періоду погашення дебіторської заборгованості, тобто це час (в днях) від 

придбання виробничих запасів до оплати продукції споживачами. 

Виробничий цикл – середній період перебування оборотних коштів в запасах 

або час  (в днях) від отримання сировини, матеріалів та інших виробничих 

запасів до відпуску готової продукції споживачу. Середня тривалість 

операційного циклу До.ц. визначається: 

виторгщоденнийсередній

остізаборгованоїдебіторськсумасередня

овиробництвнавитратищоденнісередні

запасівсумасередня
ДДД здзоцо

  

   

    

  
...... 

 

де До.з., Дд.з. – середня тривалість одного обороту відповідно коштів в запасах 

та дебіторській заборгованості (середній період погашення). 

Постійну середню потребу в оборотних коштах можна розрахувати, 

перемножуючи середню тривалість операційного циклу та середні щоденні 

грошові витрати підприємства (Рд) за розрахунковий період:  ОС = До.ц. Рд 



 

 В управлінні оборотним капіталом використовується також 

розрахунок фінансового циклу, який менше операційного на величину 

середнього періоду погашення кредиторської заборгованості. 

 Фінансовий цикл – це операційний мінус середній період 

погашення кредиторської заборгованості, тобто час (в днях) від оплати 

рахунків за отриману сировину, матеріали та інш. до отримання грошей від 

покупців за продукцію. Протягом фінансового циклу грошові кошти 

здійснюють один оборот, тобто це середній період (в днях) оборотності 

грошових коштів. Перемножуючи фінансовий цикл на середні щоденні 

грошові витрати підприємства, отримуємо середню суму грошей, яка 

постійно знаходиться в обігу. 

 Потреба підприємства в оборотних коштах протягом року 

змінюється, відхилюючись від постійної величини. 

 Сезонна потреба в оборотних коштах, яка виникає 

періодично, може бути пов’язана з нерівномірністю в виробництві та 

реалізації продукції, необхідністю придбання додаткових сезонних запасів в 

окремі періоди, витратами на ремонт обладнання, іншими додатковими 

витратами. 

 На підприємствах з рівномірними циклом виробництва та 

реалізації продукції ці зміни незначні, це спрощує планування та управління 

оборотним капіталом. 

2. Політика фінансування оборотних коштів 

 Головним завданням політики фінансування оборотних 

коштів є визначення оптимального для даного підприємства розміру власних 

оборотних коштів (розміру чистого оборотного капіталу або „робочого 

капіталу”). 

 2.1. Чистий оборотний капітал – різниця між оборотними 

коштами (поточними активами) підприємства та його короткостроковими 

(поточними) зобов’язаннями, тобто це частина оборотних коштів, яка 

фінансується за рахунок довгострокових джерел котів (власних коштів та 

довгострокових зобов’язань). 

 Розмір власних оборотних коштів визначає ступінь 

ліквідності підприємства. Тому, визначаючи той чи інший напрямок 

фінансування оборотних коштів, фінансовий менеджер збільшує або зменшує 

ризик втрати підприємством ліквідності. Слід враховувати, що на фінансовому 

стані підприємства негативно відбиваються не тільки нестача, але й надлишок 

власних оборотних коштів. 

 Нестача власних оборотних коштів може бути наслідком 

збитків у виробничо-господарській діяльності, росту дебіторської 

заборгованості, придбання занадто дорогих основних фондів та ін. Значний 

надлишок означає неефективне використання фінансових ресурсів, затримку в 

обороті власних коштів, втрату можливостей отримання додаткових доходів від 

інвестицій. 

 2.2. Підходи до політики фінансування потреби в 

оборотних коштах: 



 

1. вся потреба в оборотних коштах фінансується за рахунок 

короткострокової заборгованості, тобто „робочий капітал” дорівнює 

нулю; 

2. частина мінімально необхідного розміру коштів в запасах фінансується а 

рахунок власних джерел та довгострокових позикових коштів; 

3. мінімально необхідний розмір коштів в запасах фінансується за рахунок 

власних джерел та довгострокових позикових джерел; 

4. вся постійна потреба в оборотних коштах фінансується за рахунок 

власних джерел та довгострокових позикових коштів. Тобто, величина 

„робочого капіталу” підтримується в розмірі суми мінімально 

необхідного розміру коштів в запасах та середнього розміру коштів в 

розрахунках з дебіторами; 

5. вся постійна потреба в оборотних коштах та середня величина сезонної 

потреби фінансується за рахунок власних джерел та довгострокових 

позикових коштів, величина „робочого капіталу” збільшується у 

порівнянні з по переднім підходом на середню суму змінної потреби; 

6. вся потреба в оборотних коштах фінансується за рахунок власних джерел 

та довгострокових позикових коштів. 

3. Ефективне управління запасами. 

Ціль управління запасами – підтримувати останні на такому рівні, щоб можна 

було завжди вчасно виконувати замовлення споживачів, не припускати зупинки 

виробничого процесу, а також мінімізовувати витрати, які обумовлені 

необхідністю мати запаси. 

 З виробничими запасами пов’язані наступні групи витрат: 

1. витрати на зберігання – утримання складських приміщень, заробітна платня 

складського персоналу, втрати від пошкодження при зберіганні; 

2. втрачений прибуток від вкладення коштів в запаси та відмова від більш 

вигідних варіантів інвестицій;  

3. витрати на поновлення запасів – складання замовлення, оформлення та облік 

документів, обробка додаткової інформації; 

4. витрати, пов’язані з тимчасовою відсутністю запасів – порушення 

виробничого циклу, простої, втрати замовників; 

5. втрачена економія від придбання запасів по ціні із знижкою. 

Задача фінансового менеджера складається в оптимізації сумарних витрат, 

пов’язаних з запасами, оскільки зменшити всі види таких витрат неможливо. 

 Так, при збільшенні обсягів замовлень зростають витрати 

груп 1та 2 та зменшуються витрати груп 3-5. При зменшенні обсягу замовлень, 

навпаки, збільшуються витрати груп 3-5, а зменшуються витрати груп 1 та 2. 

 Для мінімізації витрат, пов’язаних з запасами, в теорії 

фінансового менеджменту розроблені спеціальні моделі управління запасами. 

Найбільш розповсюджена модель визначення оптимального обсягу або най 

економнішого обсягу замовлень (ЕОЗ). 

Модель ЕОЗ дозволяє визначити обсяг замовлень, який мінімізує витрати на 

організацію замовлень та збереження запасів:  



 

зХ

КЗ
ЕОЗ

2
 , де К – кількість одиниць виміру запасів, необхідна у визначеному 

періоді; З – витрати на організацію одного замовлення; Хз – витрати на 

збереження та втрачений прибуток на одиницю запасів. 

 При великих замовленнях покупцю надається знижка в ціні. 

Чим більше партія товару, тим більше може бути знижка.  
4. Управління дебіторською заборгованістю. 

Величина дебіторської та кредиторської заборгованості визначається умовами розрахунків підприємства з 

покупцями та постачальниками. В основу управління дебіторською заборгованістю покладені два підходи: 

1. порівняння додаткового прибутку з витратами, які виникли при зміні політики розрахунків за 

реалізовану продукцію; 

2. порівняння та оптимізація величини та строків погашення дебіторської та кредиторської 
заборгованості. 

При першому підході враховується, що з збільшенням дебіторської заборгованості пов’язані не тільки додаткові 

витрати фінансування цього збільшення а й втрати з причини зростання суми безнадійних боргів, але й 

зростання обсягу реалізації продукції з причини пом’якшення умов розрахунків з споживачами та отримання 

додаткового прибутку. 

 Тому перш ніж приймати рішення про те, продавати продукцію з відстрочкою платежів або ні , 

необхідно порівнювати витрати, пов’язані з появою додаткової дебіторської заборгованості, з прирістом 

прибутку в результаті збільшення виторгу. Якщо приріст прибутку більше, слід збільшити кредит покупцям. 

Другий підхід заклюється в максимальному використанні можливостей скорочення фінансового циклу за 

рахунок залучення для фінансування дебіторської заборгованості коштів в розрахунках з кредиторами за 

товари. Фінансові менеджери намагаються добитись такої організації розрахунків з покупцями та 
постачальниками, щоб зменшити різницю між середнім періодом погашення дебіторської заборгованості та 

середнім періодом погашення кредиторської заборгованості.  

Відомі наступні способи управління коштами в розрахунках з дебіторами: 

 не надавати відстрочку платежу без попередньої перевірки фінансового стану покупця; 

 отримати від покупця договір про залог майна на суму відстроченого платежу; 

 продати рахунки дебіторів факторинговій компанії або факторинговому відділу банку;  

 застрахувати кошти в розрахунках від збитків по безнадійними боргам; 

 постійно контролювати рахунки дебіторів; 

 оцінювати реальний стан дебіторської заборгованості. 

 

 

Лекція 5.  Управління інвестиційним портфелем підприємства. 

Управління капіталом підприємства в довгостроковому періоді. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

І. Підготовча частина (15 хв.) 
1) перевірка присутності студентів та заповнення журналів; 

2) оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань та порядку проведення заняття. 

 

 

ІІ. Основна частина (105 хв.) 

Викладення матеріалу теми по слідуючим питанням. 

 

 

Навчальні питання: 

Склад інвестиційного портфелю. Види інвестицій. Інвестиційні операції та зміна 

вартості грошей в часі. Визначення ефективності вкладення капіталу. Визначення складних 

відсотків. Методики оцінки ефективності інвестиційних проектів.  

Облік інфляції в інвестиційних операціях. Рівень інфляції. Індекс інфляції. Управління 

реальними інвестиціями. Процес прийняття рішень про капітальні вкладення. Методи оцінки 

доцільності інвестиційних проектів. Метод простої (бухгалтерської) норми прибутку. 

Простий метод окупності капітальних вкладень. Метод внутрішньої норми прибутку. 

Дисконтний метод окупності капітальних вкладень. Метод еквівалентної річної вартості. 



 

Процедури залучення джерел капітальних вкладень. 

Управління фінансовими інвестиціями. Формування портфелю цінних паперів. Два 

підходу до управління портфелю цінних паперів: традиційний і сучасний. 

Оцінка вартості капіталу, що залучається із різних джерел. Розрахунок вартості 

капіталу. Середньовиважена вартість капіталу та шляхи її зменшення. Управління 

структурою капіталу.  
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1.Склад інвестиційного портфелю 

Инвестиция – хозяйственная операция, долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие в 

целях получения прибыли. Инвестиции предусматривают приобретение основных фондов, 

нематериальных активов, корпоративных прав, ценных бумаг в обмен на денежные средства или 

имущество. (Закон о налогообложении прибыли предприятия) 

Кредит – денежные средства и материальные ценности, которые предоставляются резидентами и 

нерезидентами в пользование юридическим или физическим лицам на срок т под процент. 

 Підприємства здійснюють інвестиційну діяльність у різних формах та напрямках, які обираються у 

відповідності з їх інвестиційною політикою. В залежності від пріоритетів інвестиційної політики формуються 

відповідний портфель інвестицій та його структура. 

 Інвестиційний портфель – сукупність різних інвестиційних інструментів, які забезпечують здійснення 

стратегії розвитку підприємства, отримання додаткового прибутку, диверсифікацію вкладень капіталу.  

1.1. Види інвестицій 

Інвестиційний портфель може містити наступні види вкладень капіталу: 

1. реальні інвестиції (капіталовкладення) в основні фонди та нематеріальні активи для розвитку та 

вдосконалення виробничої діяльності підприємства; 
2. фінансові інвестиції у різні види фінансових активів; в залежності від характеру вкладень вони діляться на 

прямі та портфельні.  

Прямі інвестиції – вкладення коштів або майна до уставного фонду іншого підприємства з придбанням 

корпоративних прав.  

Портфельні інвестиції – придбання різних видів цінних паперів на фінансовому ринку. 

 В залежності від періоду інвестування розрізняють коротко- та довгострокові інвестиції. 

Короткострокові інвестиції характеризуються вкладенням капіталу на період не більше одного року 

(наприклад, придбання цінних паперів зі строком погашення до одного року). 



 

Довгострокові – вкладення капіталу на період більше одного року (наприклад, капіталовкладення вкладення 

до уставних фондів інших підприємств, придбання цінних паперів зі строком погашення більше одного року). 

1.2. Інвестиційні операції та зміна вартості грошей в часі 

Інвестуючи капітал, фінансові менеджери планують не тільки повернення вкладених коштів, але й 

отримання очікуваного прибутку. При цьому не можна забувати, що гроші з часом знецінюються; ризик та 

невизначеність, пов’язані з капіталовкладенням, зростають з віддаленням періоду отримання прибутку від 

моменту інвестування. Тому в фінансовому менеджменті використовуються розрахунки, які дозволяють 

враховувати зміну вартості грошей в часі. 
В їх основі знаходяться розрахунки:  

нарощування вартості інвестованого капіталу за різними схемами нарахування відсотків;  

приведеної (теперішньої) вартості капіталу шляхом математичного та банківського дисконтування; 

приведеної вартості потоку однакових платежів через рівні періоди часу (постійні ануітети); 

процентної ставки, яка забезпечує реальну прибутковість фінансових операцій з урахуванням інфляції та ін. 

  Розглянемо базові формули розрахунків з врахуванням фактору часу. 

Найпростіша фінансова операція – одноразові вкладення сум капіталу PV (Present Value – теперішня вартість) 

за умови, що через час Т буде повернуто нарощену суму FV (Future Value – майбутня вартість). Для визначення 

ефективності такого капіталовкладення використовуються дві величини: 

Відносний ріст (процентна ставка) 
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та відносна знижка (дисконт) – (Облікова ставка) 
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які характеризують приріст капіталу, віднесене або до початкового вкладу або до кінцевої суми.  

Ці величини пов’язані: 
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 Залежно від способу нарахування проценти розподіляються на прості та складні.  

При використанні простих процентів їх сума протягом всього строку операції нараховується виходячи з 

початкового вкладеного капіталу незалежно від кількості періодів нарахування та їх тривалості. Сума відсотків 

(S) при цьому визначається так: 

PVTrS  , де r – річна ставка процентів, Т – тривалість фінансової операції, років. 

Сума з відсотками в кінці строку складає: 

)1( TrPVFV   

При нарахуванні складних відсотків початковий капітал збільшується разом з відсотками. Таким чином, база 
для нарахування складних відсотків (на відміну від простих) буде збільшуватись з кожним періодом 

нарахування. Збільшена сума з відсотками в кінці строку операції, яка тривала Троків, з щорічним 

нарахуванням складних відсотків за ставкою r складає 
TrPVFV )1(   

Як правило, в короткострокових операціях (до одного року) прибуток нараховується за формулою 

простих процентів, а при вкладеннях капіталу на строк більше одного року може використовуватись 

формула складних відсотків. 

Майбутня вартість та складний процент 

Будь-які інвестиції, або вкладені гроші, мають забезпечити зростання вартості активів із плином часу. 

Вкладаючи певну суму грошей, необхідно визначити, як зросте вартість цих грошей у майбутньому, виходячи з 

того, що відома норма прибутку. 
Приклад. Припустимо, що інвестор має 100 грн. Ці гроші вкладе в банк під 10% річних. Через рік вкладник 

матиме 110 грн. (Початковий депозит+проценти на депозит. 100+10%від100=110 грн.) 

Майбутня вартість через T років становитиме: 

Приклад. Депозит на 2 роки: 

FV=100(1+0,1)2=100 * 1,1* 1,1=121грн. 

1.3.Теперішня вартість та ставки дисконту 

 Теперішня вартість служить основою для порівняння прибутковості інвестицій за певний період. Отже, 

теперішня вартість – це вартість у грошах майбутніх надходжень чи доходів із поправкою на ставку дисконту.  

Дисконтна ставка – це процентна ставка, яку застосовують для визначення теперішньої вартості до майбутніх 

платежів, щоб урахувати ризик і непевність, пов’язані з фактором часу 

Tr

FV
PV

)1( 
  



 

Приклад. Якщо FV=121, T=2 роки при r=10%    PV= 100
)1,,01(

121
2



 

Методи обчислення теперішньої і майбутньої вартості важлива при плануванні, особливо для 

оцінювання: 

- теперішньої вартості при складанні кошторису капіталовкладень в основні засоби; 

- теперішньої вартості позик, боргових зобов’язань, щорічних відрахувань; 

- впливу інфляції на діяльність при організації виробництва. 

2. Облік інфляції в інвестиційних операціях  
Ефективність інвестицій залежить від ступеню знецінення доходів в результаті інфляції. Інфляційний фактор 

може зробити непривабливими інвестиційні проекти, тому його вплив повинно враховувати в розрахунках 

ефективності вкладень. 

 Інфляція характеризується такими показниками, як рівень (темп) інфляції та індекс інфляції. 
Рівень інфляції показує, наскільки процентів збільшились ціни за визначений період часу: 

%100*
Р

Р
  , де Р  - приріст цін на товари споживацького кошику у звітному періоді, Р- сума цін на товари, 

які враховуються при оцінці інфляційного фактору (тієї ж корзини) в базовому періоді. 

Індекс інфляції показує, у скільки разів підвищились ціни протягом періоду, що розглядається: 

Р

РР
І


  

Взаємозв’язок рівня та індексу інфляції за один і той самий період часу: І=1+ ;  = І-1. 

При нарахуванні доходу за формулою простих процентів ставка, яка враховує рівень інфляції за час угоди 

та забезпечує інвестору реальну доходність, складає: 

 rrr   

Сума  r , яка додається до реальної ставки доходності для компенсації інфляційних втрат, має назву 

інфляційна премія. 

Приклад. Знайти річну процентну ставку, яка забезпечить реальну ставку доходності операції 12%, якщо 

річний темп інфляції 20%. 

r =0,12+0,2+0,12*0,2=0,344=34,4% 

3. Управління реальними інвестиціями 
Капіталовкладення являються більш складним об’єктом управління, ніж фінансові інвестиції. Підприємства, що 

здійснюють виробничу діяльність, обов’язково періодично роблять капіталовкладення в розвиток виробництва, 

для оновлення асортименту продукції та технології тощо. 

 До завдань фінансового менеджера входить: обґрунтування варіантів рішень про фінансування 

капіталовкладень, визначення джерел їх фінансування; організація фінансування капіталовкладень; моніторинг 

інвестиційних проектів; визначення фактичної ефективності капіталовкладень. 

Процес прийняття рішення про капіталовкладення 

Перший крок – розрахунок суми початкових інвестицій по кожному інвестиційному проекту. Для цього 

необхідно з’ясувати за якою ціною можна придбати те, що необхідно для його здійснення (ліцензія, будівлі, 

споруди, машини, послуги), які потребуються додаткові витрати (монтаж, пакування, підготовка кадрів), а 

також який прибуток можна отримати від продажу майна, яка замінюється. Початкова вартість визначається як 

різниця між початковими витратами та початковим прибутком (від реалізації непотрібного майна). 
Інвестиційний проект може бути відхилений вже на першому етапі з причини неможливості підприємства 

профінансувати початкові капіталовкладення. Якщо проект може бути профінансованим, необхідно оцінити 

його ефективність. Частіше на цьому етапі слід обрати найбільш вигідний проект з декількох можливих. 

Таким чином, другий крок – прогнозування майбутніх доходів. Для цього розраховується додатковий прибуток, 

а для більш точних розрахунків – додатковий грошовий потік , який може отримати підприємство щорічно в 

результаті реалізації інвестиційного проекту. 

Додатковий грошовий потік – приріст грошового потоку, отриманий за рахунок здійснення інвестиційного 

проекту протягом його економічного циклу життя. 

Економічний цикл життя проекту – період, протягом якого інвестиції забезпечують достатній грошовий потік. 

Цей період часто перевищує строк окупності початкових інвестицій, але може бути коротше фізичного циклу 

життя проекту (період, за який відбувається фізичний знос об’єкту інвестицій). 
 При оцінці проектів з тривалим економічним циклом життя (більше 10 років) обмежуються так званим 

планованим періодом життя проекту, тобто періодом, протягом якого можна виконати достатньо реальні 

прогнозні розрахунки ефективності вкладень. 

 Відомі декілька методів оцінки доцільності інвестиційних проектів, які використовуються у світовій 

практиці та рекомендуються міжнародними стандартами. Ці методи можна умовно поділити на дві групи:  

1) прості, які використовуються для швидкої попередньої оцінки та відсіювання об’єктів; 

- метод простої (бухгалтерської) норми прибутку; 

- простий метод окупності капіталовкладень; 



 

2) більш точні, які враховують часовий проміжок між капіталовкладеннями та майбутніми доходами та 

використовуються при зіставленні бізнес-планів інвестиційних проектів: 

- метод внутрішньої норми прибутку; 

- метод еквівалентної річної вартості. 

4. Оцінка вартості капіталу, що залучається із різних джерел 

Управління капіталом – це управління структурою та вартістю джерел фінансування (пасивів) з метою 

підвищення рентабельності власного капіталу та здатності підприємства виплачувати доход кредиторам та 

акціонерам підприємства. 
 Джерела фінансування (пасиви) мають різну ціну в залежності від шляхів їх залучення. Ціна джерела 

фінансування або вартість капіталу вимірюється відсотковою ставкою, яку потрібно сплатити інвесторам. 

 Значить, для того, щоб виплачувати процент доходу на вкладений інвесторами капітал, підприємство 

повинне отримати дохід не менший за цей відсоток. Тому можна визначити, що вартість капіталу – це 

необхідна ставка доходу, яку потрібно мати підприємству для покриття витрат по залученню капіталу. 

4.1. Розрахунок вартості капіталу 

Розрахунку вартості капіталу приділяється велика увага в закордонній літературі з фінансового 

менеджменту. Це зумовлене тим, що закордонні підприємства мають можливість залучати через фінансовий 

ринок капітал у різних формах та за різними умовами. 

Фінансовий ринок формує ринкові ціни капіталу, що залучається з різних джерел. Задача фінансового 

менеджера – забезпечити зменшення вартості капіталу для фірми, обираючи вигідні варіанти його залучення. 

Для більшості українських підприємств ця задача поки не досить актуальна, тому що в них практично немає 
вибору із-за великого дефіциту інвестиційних ресурсів у країні, нерозвиненості фінансового ринку, обмеженого 

доступу до кредитів з причини великих відсоткових ставок. 

Як розраховується вартість капіталу, який підприємство може залучати різними шляхами: за рахунок 

випуску звичайних та привілейованих акцій, нерозподіленого прибутку, випуску облігацій, отримання 

банківських кредитів. 

Вартість акціонерного капіталу (від звичайних акцій) залежить від суми дивідендів та темпу зростання 

дивідендів та розраховується так: 

Т
Ца

Д
СКа 

100*
, де Д – сума дивідендів, виплачених на акцію, Ца – поточна ціна акції, Т – постійний 

темп зростання дивідендів, %. 

Вартість нерозподіленого прибутку приймається рівною СКа, тому що якщо б цей прибуток не був 
залишений для реінвестування, а був виплачений у вигляді дивідендів, акціонери мали змогу інвестувати їх в 

інші акції, облігації, активи. 

Якщо фірма залучатиме капітал за рахунок додаткової емісії акцій, то вартість акціонерного капіталу за 

рахунок нового випуску звичайних акцій: 
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. ,де Зв.а. – затрати на випуск та розміщення нових акцій, буде більше ніж 

вартість нерозподіленого прибутку, тому що виникають витрати на їх випуск та розміщення 

 За даними американських дослідників, середні витрати на випуск та розміщення великих партій 

звичайних акцій (на суму більше 50 млн. дол.) складають приблизно 4%, а невеликих партій (менше 1 млн дол.) 

– близько 21%. Тому для невеликих фірм додатковий випуск акцій може бути надто дорогим джерелом 

фінансування. 

 Вартість капіталу від випуску привілейованих акцій визначається так: 

%100*
)..1(.

.
апрЗваЦпр

Дф
аСКпр


 , де Дф – фіксована сума дивідендів на привілейовану акцію, Цпр.а – ціна 

привілейованої акції, Зв.пр.а – затрати на випуск привілейованої акції. 
Для порівняння вартості акціонерного капіталу та запозиченого капіталу необхідно при розрахунках 

вартості запозиченого капіталу, залученого за рахунок кредитів, враховувати податкову економію. Відсотки за 

кредит відносяться на собівартість, тому не оподатковуються (податок на прибуток не береться), а виплата 

дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку після сплати податку на прибуток. Вартість капіталу, 

отриманого за рахунок кредиту: 

%100*
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  , де Пкр – сума процентів за кредит, Нпр – ставка податку на прибуток, Кр – 

сума кредиту. 

 Теоретично вартість капіталу тим вища, чим більший ризик, пов’язаний з вкладення капіталу. В свою 

чергу, ризик підвищується з збільшенням тривалості періоду, на який залучається капітал. З цих позицій 

найдорожчим джерелом фінансування є власний (акціонерний) капітал та реінвестований (нерозподілений) 

прибуток, які залучені на необмежений термін, а найдешевшим – непрострочена кредиторська заборгованість 

як безвідсотковий короткостроковий кредит. 

Практично ж фінансові менеджери мають більше можливості маневру при використанні власного капіталу, 
тому що можуть застосовувати різні тактичні прийоми зменшення його вартості (наприклад, припинення 



 

виплати дивідендів, виплата дивідендів акціями). Умови залучення запозиченого капіталу закріплені 

відповідними договорами, змінити які можна лише за згодою з кредиторами, інакше будуть застосовані 

штрафні санкції, які впливають на величину вартості капіталу (наприклад, кредиторська заборгованість, 

перетворюючись з нормальної в прострочену, стає платної із-за пені та штрафів). 

 

 

 

Лекція 6.  Управління фінансовими ризиками 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

І. Підготовча частина (15 хв.) 

1) перевірка присутності студентів та заповнення журналів; 

2) оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань та порядку проведення заняття. 

 

 

ІІ. Основна частина (105 хв.) 
Викладення матеріалу теми по слідуючим питанням. 

 

 

Навчальні питання: 

Класифікація фінансових ризиків. Джерела виникнення фінансових ризиків. 

Способи оцінки рівня ризику. Ідентифікація ризику. Кількісна оцінка рівня ризику. 

Статистичний метод оцінки рівня ризику. Метод експертних оцінок рівня ризику.  
Стратегія і тактика управління ризиками. Дві основні стратегії управління ризиками – пасивний захист та 

активне реагування. Технічні способи скорочення ризиків. Диверсифікація діяльності – виробнича та 

фінансова. 
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16. Крайник О. П., З. В. Клепикова «Фінансовий менеджмент», Львів „Дакор”, 2001 

17. Матюшенко І. Ю. „Основи фінансового менеджменту”, Київ, 2003 

 

План лекції 

1. Класифікація фінансових ризиків 

2. Способи оцінки рівня ризику 

3. Стратегія управління фінансовим ризиками 

4. Методи управління фінансовими ризиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Класифікація фінансових ризиків 

Фінансові ризики - це ризики підприємницької діяльності, які характеризуються ймовірністю втрат 

фінансових ресурсів (грошових коштів). В цьому „фінансовий ризик” тотожний „комерційному 

(підприємницькому) ризику”. Поняття „фінансові ризики” вживається і в більш вузькому сенсі як частина 

комерційних ризиків, пов’язана з ймовірністю фінансових втрат в результаті операцій в фінансово-кредитній та 

біржових сферах. 

За джерелами виникнення фінансові ризики можна об’єднати в наступні групи: 
1. Ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей: 

а) валютні (збитки від зміни валютних курсів, відмова іноземного партнера розрахуватись за своїми 

зобов’язаннями); 

б) інфляційні (подорожчання сировини, матеріалів та інших ресурсів для фірми; зменшення обсягу 

реалізації продукції в результаті зниження купівельної спроможності населення; неможливість розвитку 

виробництва із-зі складності отримання банківського кредиту в умовах високої інфляції); 

в) дефляцій ні (падіння цін на товари, що виробляються фірмою, і відповідно зниження її доходів); 

2. Ризики непередбачуваних витрат та перевищення кошторису витрат на виробництво: 

 а) збільшення ринкових цін на різні ресурси; 

 б) підвищення плаваючої відсоткової ставки за наданими кредитами та зниження депозитної ставки; 

 в) вимушене (незаплановане) збільшення дивідендів по акціям або інших незапланованих виплат з 
прибутку; 

 г) пов’язаний з асигнуванням на непередбачувані планом розвитку заходи (наприклад, необхідність 

повторних випробувань при виготовленні інноваційної продукції; додаткове стимулювання продажу нової 

продукції: оплата послуг фахівців інших фірм, наприклад юристів, для захисту інтересів фірми та ін.). 

 д) виплати надбавок за терміновість виконання робіт та поставок з-за зриву їх партерами підприємства; 

3. Ризики незабезпечення господарської діяльності необхідним фінансуванням: 

 а) незнайдення джерела фінансування за окремими напрямами діяльності або в цілому; 

 б) того, що обраний метод фінансування виявиться недоступним (наприклад, закриття кредитної лінії з-

за невиконання зобов’язань по обслуговуванню кредиту); 

 в) зникнення джерела фінансування в ході реалізації проекту (наприклад, банкротство або арешт майна 

кредиторів фірми); 
4. Ризики, пов’язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики): 

 а) капітальних вкладень та прямих інвестицій в підприємства різних галузей економіки; 

 б) діяльності фірми на фінансовому ринку – ризики втраченої вигоди та зниження доходності. 

 Важливо встановити, який ризик вважається для даного підприємства катастрофічним, який – 

критичним, а який – допустимим. 

 Наприклад, менеджери можуть оцінити як допустимий ступінь часткової або повної втрати прибутку за 

окремим напрямами діяльності або в цілому по підприємству. Критичний ризик може визначатись як 

ймовірність отримання збитків в визначених межах. До катастрофічного ризику можна віднести збитки більші 

визначених меж, які призводять до банкрутства, втрати значної частки майна підприємства. 

2. Способи оцінки рівня ризику 

Управління ризиком – це поетапне проведення наступних операцій: 

1. Ідентифікація ризику; 
2. Кількісна оцінка рівня ризику; 

3. розробка стратегії та тактики управління ризиком; 

4. здійснення процедур управління ризиком. 

Кожний етап також складається з декількох операцій: 

Перший етап – ідентифікація ризику – відноситься до найбільш складних в процесі управління ризикам. 

Він потребує проведення глибокого якісного аналізу, який включає наступні процедури: виявлення причин 

ризику; визначення та класифікація можливих для даного напряму діяльності типів ризику; вибір критеріїв та 

параметрів умов для оцінки прийнятного рівня ризику; встановлення зон підвищеного ризику; оцінка 

ймовірності виникнення різних типів другий ризику. 

Другий етап – кількісна оцінка рівня ризику – доповнює якісний аналіз, при якому надається числове 

визначення розмірів окремих ризиків, а також сумарного ризику того чи іншого напряму діяльності. 
Ризик визначається в абсолютному вимірювання як величина прогнозуємих втра (збитків) та в відносному 

– як величина втрат, віднесена до визначеної бази. Базу обирають менеджери в залежності від специфіки 

підприємства та виду конкретного ризику; це можуть бути прибуток, витрати на виробництво, вартість активів, 

втрати минулих років та ін. 

Для кількісної оцінки рівня ризику можна використовувати наступні методи: статистичний, експертних 

оцінок. 

Статистичний метод використовується, якщо менеджери мають значний обсяг статистичної інформації про 

реалізацію визначених видів ризику та втратах від них в минулих періодах за конкретними напрямами 

діяльності та можуть оцінити ймовірність їх настання в майбутньому. Ця ймовірність і буде ступенем ризику, 



 

вона виражена величиною середньоквадратичного відхилення від очікуваних величин. Головні елементи 

статистичного методу – математичне очікування, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт 

варіації. 

При недостатності або відсутності статистичної інформації застосовується метод експертних оцінок , який 

зводиться до збору та обробки думок експертів, які дають бальну оцінку ймовірності виникнення того чи 

іншого видів ризику та ступеню втрат. 

На практиці доцільно комбінувати статистичний та експертний методи оцінки рівня ризику. 

3. Стратегія управління ризиками 
Існують дві основні стратегії управління ризиками: пасивний захист та активне реагування. 

Пасивний захист – це стратегія різних видів та засобів страхування. При пасивному захисті від ризиків 

фінансові менеджери можуть обирати різні способи страхування в залежності від джерел ризику та напрямів 

діяльності, за якими може виникнути ризик. Можна використовувати страхування через страхові компанії, 

процедури хеджування, самострахування. 

Активне реагування включає наступні методи управління ризиком: розділення ризиків, передача ризиків, 

скорочення ризиків за рахунок здійснення різних технічних заходів та навчання персоналу. Може 

застосовуватись і комбінований підхід, тобто одночасне використання всіх або частини методів. 
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