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ВСТУП 

У методичних вказівках викладено основні методи і практичні прийоми, що 

застосовуються для ефективного керування формуванням і використанням 

фінансових ресурсів підприємств і керування фінансовими ризиками. 

Фінансовий менеджмент — одна з основних функцій апарата керування 

суб'єктом, що хазяює, в умовах ринкової економіки. 

Основні задачі, що вирішують фінансові менеджери, — керувати власним 

капіталом, знаходити і залучати додатковий капітал, ефективно використовувати 

фінансові ресурси в платіжному обороті й інвестиційному процесі, прогнозувати 

потреби в основних і оборотних коштах, складати внутрішньофірмові фінансові 

плани, оцінювати і прогнозувати фінансовий стан підприємства, взаємодіяти з 

установами ринкової інфраструктури. Розгляду цих і деяких інших питань 

присвячено ці методичні вказівки. При самостійній підготовці слід 

використовувати матеріали кращих вітчизняних і закордонних видань по 

фінансовому менеджменті. 

Україна поки ще знаходиться на початковому етапі розвитку ринкових 

відносин, тому вітчизняні підприємства не завжди можуть застосувати на практиці 

методи, що широко поширені в закордонній науці про фінансове керування. 

Деякі з розглянутих методів керування фінансами підприємств розраховані на 

розвиті ринкові відносини, тому в умовах України поки представляють лише 

теоретичний інтерес. 

Мета дисципліни – допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику 

управління фінансами підприємств, стратегію і тактику фінансового забезпечення 

підприємництва, навчити знаходити оптимальні фінансові рішення.  

Основні завдання вивчення дисципліни: 

• ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового 

менеджменту; 

• навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій 



управління фінансами підприємств; 

• виробити навички управління вхідними й вихідними грошовими 

потоками на підприємстві; 

• сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління 

прибутком, інвестиціями, активами; 

• обґрунтувати необхідність та методику визначення вартості капіталу, 

оптимізації його структури; 

• навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики і застосовувати 

інструменти антикризового управління підприємством. 

Основні задачі, що вирішуються в ході вивчення курсу “Фінансовий 

менеджмент” — це навчити студента керувати власним капіталом, знаходити і 

залучати додатковий капітал, ефективно використовувати фінансові ресурси в 

платіжному обороті й інвестиційному процесі, прогнозувати потреби в основних і 

оборотних коштах, складати внутрішньофірмові фінансові плани, оцінювати і 

прогнозувати фінансовий стан підприємства, взаємодіяти з установами ринкової 

інфраструктури 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

У процесі вивчення дисципліни студенти заочної форми навчання 

виконують контрольну роботу. Її мета полягає в активізації самостійної роботи, 

покращенні теоретичної та практичної підготовки, закріпленні знань та 

самоконтролю курсу, що вивчається. Завдання і методичні вказівки підготовлені 

для надання допомоги студентам у вивченні курсу «Фінансова стратегія 

підприємства» України та виконання контрольної роботи. 

           Зміст та обсяг роботи студентів визначаються цими завданнями, які 

складаються з загальних методичних вказівок щодо виконанню контрольної 

роботи, завдань та списку рекомендованої для опрацювання літератури.  

У завданнях передбачено 10 варіантів для виконання контрольних робіт, кожен з 

яких включає 4 контрольні теоретичні питання, які відносяться до різних тем 

навчального курсу. 

Передбачена структура варіантів не тільки створює реальні передумови для 

ознайомлення студентів з законодавчими джерелами та підручниками, але й 

обумовлює їх реальне та цілеспрямоване вивчення.  

           Студент виконує контрольну роботу за варіантом, номер якого визначається 

останньою цифрою номера залікової книжки (якщо він закінчується на «0», то 

виконується варіант № 10). 

Не підлягають зарахуванню контрольні роботи, які виконані:  

• не за заданим варіантом;  

• не в повному обсязі;  

• не самостійно (у тому числі такі, що являються результатом механічного 

переписування текстів підручників або інших джерел);  

• з припущенням грубих помилок у викладенні теоретичних положень;  



• неохайно.  

Такі роботи повертаються студентам з рецензією викладача для повторного 

написання. 

Роботу слухач повинен виконати в окремому учнівському зошиті, або на 

аркушах формату А 4 чіткім почерком. У кінці контрольної роботи необхідно 

навести список використаної літератури. 

Слухач повинен уміти стисло  і змістовно викласти сутність обраної 

проблеми, згідно із запропонованим планом, або складеним самостійно на 

основі вивчення рекомендованої літератури. 

Підпис на обкладинці повинен містити: 

шифр (номер залікової книжки) – пишеться у правому верхньому кутку; 

вказівку про контрольну роботу, курс, шифр групи, прізвище, ім’я та по 

батькові студента– пишеться у центрі обкладинки; 

прізвище, ім’я та по батькові викладача, домашня адреса слухача, телефон – 

вказується у правому нижньому кутку. 

Виконана робота надсилається або здається на кафедру (39600, м. 

Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КДПУ, корпус 5501) не менше як за 15 днів 

до початку екзаменаційної сесії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Тема №1 Сутність фінансового  менеджменту 

 

План 

1. Сутність фінансового  менеджменту 

2. Мета та основні завдання фінансового  менеджменту 

3. Інформаційне забезпечення фінансового  менеджменту 

 

Завдання: 

За вихідними  даними балансу ВАТ „Фокстрот”  складіть та проаналізуйте 

агрегований порівняльний аналітичний баланс за допомогою якого традиційно 

досліджується структура та джерела утворення майна підприємства. При 

складанні та аналізі порівняльного балансу використовуйте прийоми аналізу 

горизонтального та вертикального. На основі структури змін в активі та пасиві 

зробить висновки про те, які джерела в основному забезпечували надходження 

нових коштів і в які активи вони були інвестовані.  

Агрегований порівняльний аналітичний баланс 

 

Стаття балансу 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Зміни за звітний період 

Тис. 

грн. 

% Тис. 

грн. 

% Абсол

ютні, 

тис.гр

н. 

 

Темп % 

(гр.5/гр.

1)/100 

Структур

и 

%,(за 

гр.5) 

Частка, 

пунктів 

(гр.4 – 

гр.2)  

а 1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив:         

1. Майно разом 8000 100 8730 100     

2. Необоротні 

активи 

4000  4390      

3. Оборотні 

активи 

4000  4340      

Пасив:         

1. Джерела разом 8000 100 8730 100     

2. Власні засоби 4690  5790      

3. Позичковий 3310  2940      



капітал 

3. Позичковий 

капітал 

3310  2940      

3.1 Довгострокові 

зобов’язання  

1350  950      

3.2Короткостроко

ві кредити та 

позики 

700  900      

3.3 Кредиторська 

заборгованість 

1260  1090      

 

Література: [1, 11, 13,21]. 

 

Тема 2 Оцінка інвестицій 

 

План 

1. Економічна сутність та класифікація інвестицій 

2. Оцінка акцій 

3. Оцінка облігацій 

 

Через певні обставини ефективне функціонування ринкової економіки 

неможливе без наявності її неодмінного атрибута – ринку цінних паперів, на 

якому здебільше переважають акції та облігації. 

Ціни і доходність облігації, поряз з макроекономічними умовами, залежать 

також від умов на яких вони емітовані, і способів виплати доходу. 

Дисконтована сума доходу облігації з фіксованою купонною ставкою за 

прийнятої для інвесторів норми доходності з урахуванням одержання компенсації 

номінальної вартості облігації після закінчення терміну, на який вона випущена, 

може розраховуватися за формулою: 

 

ДО=(НВО*r) / (1+k) + (НВО*r) / (1+k)2  + (НВО*r) / (1+k) + 

… + (НВО*r) / (1+k)n  +НВО/ (1+k)n, 

 

де ДО – дисконтований доход від володіння облігацією за весь термін облігаційної 

позики; 

НВО — номінальна вартість облігації; 

r - відсоткова ставка (річних) за період, визначений для виплати процентів; 

n  -  кількість періодів виплати відсотків; 

 Облігації можуть випускатися на певний термін з виплатою відсотків 

одночасно з поверненням їх номінальної вартості, тобто після закінчення терміну 

позички. Формула трансформується у такий вигляд: 



 

ДО=((НВО*r) / (1+k)n) *n + НВО/ (1+k)n, 

де НВО – сума, виплачувана при погашенні облігації. 

 

Облігації, за якими відсотки не виплачуються (облігації з “нульовим 

купоном”). Їх володарі одержують доход завдяки тому, що купують ці облігації зі 

знижкою проти номінальної вартості, а погашають після закінчення терміну 

облігаційної позички номінал облігації. 

 

ДО= НВО/ (1+k)n . 

 

Аналіз доходності акції 

При аналізі ефективності інвестування фінансових ресурсів у акції інших 

юридичних осіб треба виходити з того, що на розвиненому ринку цінних паперів 

ціна акції практично не пов’язана з тією частиною статутного фонду емітента, яку 

вона реалізує.  

Звичайно промислові підприємства вкладають гроші у прості або 

привілейовані акції відкритих акціонерних товариств з метою придбання 

корпоративних прав і одержання додаткового прибутку у вигляді дивідендів. 

Якщо сума дивідендів на акцію є сталою величиною (найчастіше  за кожний рік), 

то дисконтований доход від володіння такою акцією може виглядати так: 

 

ДА=(СД/(1+к))+( СД/(1+к)2)+ (СД/(1+к)3)+…+ СД/(1+к)∞), 

 

ДА – дисконтована сума доходу від володіння акцією; 

СД – річна сума дивідендів; 

к – середньо ринкова норма доходності. 

Після математичних перетворень отримуємо 

 

ДА=СД/к. 

 

У випадку, коли суми дивідендів прогнозуються не як сталі щорічні 

величини, а з деяким приростом, причому щорічні темпи приросту розміру 

дивідентів однакові, то дисконтований доход від володіння такою акцією може 

виглядати так: 

 

ДА=(СД(1+р))/(1+к)+ (СД(1+р)2)/(1+к)2+(СД(1+р)3)/(1+к)3+… 

+=(СД(1+р) ∞)/(1+к) ∞, 

 

де р – щорічний темп приросту дивідендів на акцію. 

 За аналогією з перетворення попередньої формули маємо: 

 



ДА=(СД(1+р))/(к-р). 

 

 Зазначимо, що ця модель широко використовується у розвинених країнах та 

відома під назвою “модель Гордона”. 

 

Завдання  

1. Проаналізуємо доцільність придбання підприємством дворічної облігації 

номіналом 1000 грн зі щорічною виплатою купонної ставки 15%. Облігацію 

можна придбати за ціною 950 грн, середньоринкова норма доходності становить 

17%. 

2. Проаналізуємо доцільність придбання облігації з нульовим купоном 

номінальною сумою 1000 грн, яка продається за ціною 750 грн і яку буде 

погашено через 2 роки. Зважимо, що підприємство має можливість 

альтернативного розміщення коштів із нормою прибутку 14%. 

3. Облігація з “нульовим купоном” номінальною вартістю 250 тис.грн і 

строком погашення 3 роки продається за 120 тис.грн. Проаналізувати доцільність 

такої інвестиції, якщо середньоринкова норма доходності становить 35%. 

4. Проаналізуємо доцільність придбання підприємством акції ВАТ за 

ринковою ціною 200 грн. та щорічною виплатою дивідендів 35 грн, якщо середньо 

ринкова норма прибутку становить 25%. 

 

Література: [2,3, 6, 10,19]. 

 

 

Тема №3 Аналіз фінансово-господарської  діяльності 

 

План 

 

1. Фінансовий аналіз у системі управління фінансами підприємства 

2. Аналіз ліквідності та платоспроможності 

3. Аналіз рентабельності 

 

 

Однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його 

ліквідність. Під терміном “ліквідність” прийнято розуміти здатність підприємства 

виконувати свої фінансові зобов’язання перед усіма контрагентами і державою. 

У фінансовому аналізі прийнято користуватися такими поняттями із 

застосуванням прийому дисконтування: 

PV – теперішня вартість капіталу або доходу 

FV – майбутня вартість  капіталу або доходу 

t – кількість років ( обертів) 



к – незмінна норма доходності за період, що розглядаеться. 

Формула дисконтування має такий вигляд  

FV= PV (1+к)t 

Формула для розрахунку показника повної ліквідності підприємства (Кпл) 

може мати такий вигляд : 

  

Кпл =         РV(A)i + Bнл 

       PV(П)j                              

 де PV(A)i – теперішня вартість активів підприємства з урахуванням термінів 

їх можливої реалізації (перетворення на гроші);  

      PV(П)j – теперішня вартість фінансових зобов’язань підприємства з 

урахуванням термінів їх виконання ; 

      Внл – ліквідаційна вартість неліквідних активів . 

Власний капітал підприємства у елементі PV(П)j даної формули (статутний 

капітал та інші власні фінансові ресурси) беруться у розмірі , що склався на звітну 

дату , оскільки це і є теперішня вартість , яку підприємство має зберігати на 

невизначено тривалий час свого функціонування .  

Чим ближче до одиниці значення Кпл, тим вища загальна ліквідність 

підприємства. Якщо показник Кпл < 0.75 , це означає , що загальна ліквідність 

підприємства низька , а якщо цей показник знижується до значення 0.5 , це 

означає , що підприємство перебуває у кризовому стані щодо ліквідності і його 

фінансова стійкість не забезпечується . 

 

Завдання: 

1.Для аналізу загальної ліквідності станом на початок і кінець звітного року 

була складена таблиця 1 за даними управлінського обліку. 

Середньоринкова норма доходності у звітному році була 36% і що у такому 

самому розмірі прогнозується доходність на наступний рік. Визначте теперішню 

вартість активів підприємства PV(A) з урахуванням ймовірних термінів 

перетворення їх на гроші, та дисконтовані фінансові зобов’язання PV(П), згідно з 

формулою. Визначте теперішню вартість активів підприємства з урахуванням 

ймовірних термінів перетворення їх на гроші РV(A)i та дисконтова ні фінансові 

зобов’язання . Розрахуйте показник повної ліквідності. 

 

Таблиця 1 -  Дані для аналізу загальної ліквідності , тис . грн 

 Станом на 

Початок 

року 

Кінець 

року 

АКТИВ    

1. Грошові засоби  390 69 



2. Активи, які мають перспективу бути перетвореними на 

гроші впродовж :  

  

а) 1 місяця (дебіторська заборгованість , готова продукція ) 1980 1295 

б) 2 місяців (матеріальні цінності, дебіторська 

заборгованість )  

1350 1567 

в) 3 місяців (матеріальні цінності, дебіторська 

заборгованість) 

3990 5452 

г) 6 місяців (об’єкти основних засобів і нематеріальних 

активів ) 

5180 5310 

д) 12 місяців (об’єкти основних засобів, довготермінові 

фінансові вкладення , незавершені капітальні вкладення ) 

10150 13098 

3. Неліквідні активи – всього  2169 2670 

У тому числі матеріальні  2034 2588 

Їхня ліквідаційна вартість  192 220 

Усього  25209 29461 

ПАСИВ   

1.Прострочені й термінові (негайні ) зобов’язання   1248 1796 

2. Зобов’язання , строк сплати яких настає впродовж :   

а) 1 місяця 395 620 

б) 2 місяців 1971 722 

в) 3 місяців 1550 2644 

г) 4 місяців ---- 255 

д) 2 років (відстрочена податкова заборгованість ) ---- 200 

е) 3 років (довготерміновий кредит) ---- 210 

3. Фінансові зобов’язання постійного характеру 20045 23014 

Усього 25209 29461 

 

Література: [6,8,10,11,16,21]. 

 

Тема № 4 Управління фінансовими ризиками 

 



План 

1. Класифікація фінансових ризиків 

2. Левередж та його роль у фінансовому менеджменту 

3. Методика розрахунку критичного обсягу продажів 

 

Управління фінансовими ризиками є одним з найважливіших 

функціональних завдань фінансового менеджменту. Основна мета управління 

фінансовими ризиками – мінімізація пов’язаних з ними фінансових втрат.  

Як правило, розмір можливих фінансових втрат виражаеться абсолютною 

величиною, а імовірність їх виникнення – відповідними коєфіціентами. 

Очікувана дохідність розраховується як добуток очікуваної доходності на їх 

вирогідність. 

Дисперсія враховує ступінь коливання досліджуваного показника стосовно 

його середньої величини. Дисперсія риночної доходності являє собою очікуване 

відхилення від очікуваної доходності у квадраті. Розраховується за формулою: 

 

ii PRRq )(2 −=   

де q2 – дисперсія; 

Ri – значення можливих варіантів очікуваного доходу за аналізованою 

фінансовою операцією; 

R – середне очікуване значення доходу за аналізованою фінансовою 

операцією; 

 Рі – імовірність одержання окремих варіантів очікуваного доходу за 

фінансовою операцією. 

 

Середньоквадратичне відхилення (стандартне відхилення) розраховується за 

наступною формулою: 

 

ii PRRq 2)( −=  , 

де  q – середньоквадратичне відхилення; 

Ri – значення можливих варіантів очікуваного доходу за аналізованою 

фінансовою операцією; 

R – середне очікуване значення доходу за аналізованою фінансовою 

операцією; 

Рі – імовірність одержання окремих варіантів очікуваного доходу за 

фінансовою операцією. 

Завдання: 

В нас є два різновиду акцій та три стану економіки 

Стан економіки Вірогідність такого Рівень дохідності Рівень дохідності 



стану цінного паперу А цінного паперу B 

Спад  0,1 -0,2 0,3 

Нормальне  0,6 0,1 0,2 

Підвищення  0,3 0,7 0,5 

  

Розрахуйте  стандартне відхилення та очікувану доходність для кожного типу 

акції. 

 

Література: [2,6,9,16,18,19]. 

Тема №5  Управління капіталом 

 

План 

1. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства 

2. Основні теорії структури капіталу 

3. Оптимізація структури капіталу 

 

Завдання: 

На підставі даних ліквідністі балансу ВАТ „Протон”  визначте коефіцієнти 

ліквідності та зробіть висновки. 

 

Аналіз ліквідності балансу ВАТ „Протон”  

 

 

 
Актив На 

почато

к 

період

у 

На 

кінець 

періоду 

Пасив На 

початок 

періоду 

На 

кінець 

періоду 

Надлишок або 

недостача 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На 

кінець 

звітного 

періоду 

Найбільш 

ліквідні  

активи (А1) 

840 631,4 Негайні 

пасиви 

(П1) 

26951,1 20138,9   

Активи, що 

швидко 

реалізують-

ся  (А2) 

11855,5 10039,8 Короткост

ракові 

пасиви 

(П2) 

8000,0 5650,0   

Активи, що 

реалізуються 

повільно 

(А3) 

6628,3 8050,6 Довгостро

кові 

пасиви 

(П3) 

5774,9 5032,0   



Активи, що 

важко 

реалізуються 

(А4) 

53849,6 48775,7 Постійні 

пасиви 

(П4) 

33836,3 35825,6   

 

Аналіз показників ліквідності 

 

Показник На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

відхилення норматив 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

    

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

    

Коефіцієнт 

покриття 

    

 

Література: [6,7,10,11, 19,21]. 

 

Завдання №6. Фінансове планування і прогнозування діяльності 

підприємства 

 

План 

1. Зміст, завдання та мета фінансового  планування на підприємстві 

2. Оперативне та поточне фінансове плануванн 

3. Стратегічне фінансове планування  

 

Планування, прогнозування прибутку необхідне для складання поточних і 

перспективних фінансових планів. На підприємствах виробничої сфери можуть 

бути використанні два методи розрахунку прибутку від реалізації продукції:  

• метод прямого розрахунку; 

• метод аналітичного розрахунку. 

Метод прямого розрахунку прибутку. 

 

П=(В*Ц)-(В*С), 

де П – плановий прибуток 

Ц – ціна одиниці продукції (за мінусом ПДВ та акцизів) 

С – повна собівартість продукції 

В – випуск товарної продукції в плановому періоді у натуральному виразі. 

Метод прямого розрахунку використовується для невеликого асортименту 



продукції. Прибуток визначається по кожному виду продукції, що продається, як 

різниця між її вартістю в цінах продажу і собівартістю. Для отримання 

підсумкового прибутку до розрахованої суми прибутку від продажу товарної 

продукції додають прибуток у залишках продукції та віднімають залишки готової 

продукції на кінець. 

Аналітичний метод дає можливість визначити не тільки загальну суму 

прибутку, а й вплив на неї окремих факторів. Спочатку визначаться базова сума 

рентабельності, потім обчислюється обсяг товарної продукції  і розрахунок 

прибутку виходячи з базової рентабельності, на заключному етапі  визначається 

вплив чинників на прибуток. 

Завдання:  

Розрахуйте прибуток  від продажу товарної продукції методом прямого 

розрахунку згідно табл..3 

 Методом аналітичного розрахунку визначте базову рентабельність. 

Таблиця 3 

 

 Розрахунок  прибутку від продажу товарної продукції 

Найменування 

продукції 

 

Товарни

й випуск 

за 

планом, 

тн. 

 

Ціна за 

одиницю 

продукції 

за мінусом 

ПДВ та 

акцизів, 

грн за тн 

 

Планова 

повна 

собівартіст

ь одиниці 

продукції, 

грн за тн 

 

Товарний 

випуск за  

планом в  

цінах, грн 

 

Товарний 

випуск за 

планом по 

повній 

собівартості 

Прибуток, 

грн 

Порівняльна 

продукція:   

Лак ПГС 

 Емаль ЗА 

 Емаль АВ 

 Алгідні смоли 

Продукція А 

 

 

1475 

1500 

1450 

1400 

1375 

 

 

 

 

 

3780 

3855 

3940 

3675 

3860 

 

 

3460 

3565 

3570 

3355 

3475 

 

 

? 

? 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

Усього 

 

х х х ? ? ? 
продукція, що не  

порівнюється:  

 лак ГМ 

продукція Б 

 

 

 

 

1210 

1220 

 

 

3570 

3650 

 

 

3185 

3350 

 

 

? 

? 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

Усього х х х ? ? ? 



Залишки готової 

продукції на 

початок 

планового 

періоду 

– – –  

160 

 

130 

 

? 

 

Залишки готової 

продукції на 

кінець 

планового 

періоду 

– – – – 20 ? 

Усього від 

реалізації 

товарної 

продукції 

– – – ? ? ? 

 

Метод аналітичного розрахунку  

Таблиця 10 - Розрахунок базової рентабельності 

Показники 
Звіт за 9 

місяців 

План 4 

кварталу 

Очікування 

виконання за 

поточний рік  

(гр.2 +3) 

1 2 3 4 

1. 1. Порівняльна товарна 

продукція звітного року: 

 а) за діючими цінами (без  

ПДВ та акцизу) 

 б) за повною собівартістю 

 

 

43066 

 

36060 

 

 

14024 

 

11980 

 

Прибуток на обсяг 

порівняльної товарної 

продукції (п.1а-п.1б) 

   

Поправка до суми 

прибутку в зв’язку зі 

змінами цін, які мали місце 

протягом року (+або – за 

час з початку і до дати 

змін) 

 

 

+100 

 

– 

 

Прибуток, який береться  

за  базу  

 

   



Базова рентабельність, %    

 

Література: [6, 5,8,11,19, 21]. 

 

 

Тема № 7 Управління прибутком та категорії ризику 

 

План 

1. Фінансово-господарська діяльність підприємства і прибуток як 

основний фінансовий результат 

2. Левередж та його роль у фінансовому менеджменту 

3. Управління прибутком 

 

Операційний леверидж (ступінь  операционного ризика) визначаеться як 

хдатьність компанії  керувать постійними експлуатаційними витратами. Звичайним 

проявом  операційного  левереджа є вплив  измін  обсяга продажу на прибуток до  

выплати відсотків та  оподаткування (ПДПН). Розрахована формула має вигляд: 

Операційний леверидж                    Відсоток  змін (ПДВО)     

з даним рівнем продажів  (х)   =             Відсоток  зміни продажу   = 

                                               
FCxvp

xvp

−−

−
=

)(

)(
, 

де ПДВО- прибуток до виплати відсотків та оподаткування  = (p-v)x-FC 

FC – постійні експлуатаційні витрати; 

Х – обсяг продаж у од. 

Р – продажна ціна за одиницю; 

V – змінна вартість одиниці. 

 

Фінансовий леверидж з даним рівнем продажів (х)   = Відсоток зміни балансової 

вартості / = Відсоток зміни прибутку на акцію. Розрахована формула має вигляд: 
  

IFCxvp

xvp

−−−

−
=

)(

)(
, 

де -  FC – постійні експлуатаційні витрати; 

Х – обсяг продаж у од. 

Р – продажна ціна за одиницю; 

V – змінна вартість одиниці 

I – фіксована плата за фінансування (відсотки за акціями чи облігаціями). 



 

Завдання 

1.Компанія «Протон» виробляє та реалізує двері для підприємств. Двері 

реалізуються за ціною 25$ кожна. Змінні витрати складають 15$ за кожну 

одиницю, а постійні експлуатаційні витрати загалом складають 50000$. Далі компанія 

«Протон» постійно реалізує 6000 дверей у рік. Розрахуйте операційний леверидж. 

2. Розрахуйте фінансовий леверидж за наступними умовами: прибуток до виплати 

відсотків та оподаткування  10 000 грн.,  постійні експлуатаційні витрати 1000 

грн., дивіденди за привілейованими акціями склали 1000 грн., податок 50%.  

3.Провести аналіз  фінансових результатів підприємства, виходячи з умовних 

даних, вміщених в таблиці та зробить висновки 

 
Показники Період Зміни за звітний 

період 

звітний попередній Тис. грн. 

 

Відсотки 

 

б 1 2 3 4 

Чистий прибуток від реалізації 

продукції 

165866,3 120835,4   

Собівартість реалізованої 

продукції 

139270,2 98948,4   

Валовий прибуток від реалізації      

Інші операційні доходи 909,5 947,6   

Адміністративні витрати 6898,3 9863,3   

Витрати на збут 9093,1 4374,8   

Інші операційні витрати 3373,3 5278,5   

Прибуток від операційної 

діяльності 

    

Інші фінансові доходи 1936,7 1058,5   

Інші доходи 10195,9 2490,4   

Фінансові витрати 3836,8 2613,7   

Інші витрати 10931,4 166,8   

Прибуток від звичайної діяльності     

Податок на прибуток 1660,53 1553,92   

Чистий прибуток      

 

Література: [6,9,15,16,19,21]. 

 

Тема №8 Управління обіговими  активами 



 

План 

1. Політика підприємства у сфері оборотного капіталу 

2. Управління виробничими запасами 

3. Управління дебіторською заборгованістю 

 

Оборотний капітал – це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і 

фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації 

продукції. 

Оборотні кошти підприємств, створені за рахунок усіх джерел, діляться на 

нормовані та ненормовані. До нормованих оборотних коштів належать кошти, які 

формують: 

- виробничі запаси (тобто запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, 

закуплених комплектуючих виробів, палива, запасних частин для ремонтів, тари): 

- запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів і інструменту; 

- запаси незавершеного виробництва; 

- витрати майбутніх періодів; 

- запаси готової продукції й товарів. 

Загальна норма запасу в днях за статтею "Сировина й основні матеріали" 

визначається як добуток одноденної потреби у сировині та матеріалах згідно з 

кошторисом та нормі запасу сировини у днях.  

Управління виробничим процесом і оборотними активами на підприємстві 

належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти.  

Основні завдання фінансового менеджера при управлінні товарно-

матеріальними запасами полягають в аналізі обсягу та структури запасів, а також 

формуванню такого обсягу та структури запасів, які б забезпечили стабільність 

виробництва. 

Певною мірою вирішити основні завдання управління запасами дають моделі 

Баумоля та Міллера-Ораа. 

Модель Баумоля ґрунтується на припущеннях про точно прогнозований збут, 

рівномірне надходження замовлень та рівномірне їх використання. 

Диференціюванням цієї залежності можна визначити найекономічніший обсяг 

замовлення (ОЗгк), за якого витрати запасів будуть мінімальними. 

 

 , 

де  ПОп – річний обсяг реалізації в одиницях продукції; 

Вк  –  витрати на організацію замовлення; 

С –  операційні  витрати на утримання запасів, у процентах до обсягу запасів; 

П – закупівельна ціна одиниці продукції 



 

Завдання  

1.Розрахуйте середньозважену норму запасу в днях за статтею "Сировина і 

основні матеріали", згідно табл.5. 

 

Таблиця 5 - Розрахунок середньозваженої норми запасів 
 

Види (групи) сировини і 

матеріалів 

Витрати за кошторисом 

на виробництво, 

тис.грн 

Норма запасу в днях 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Разом 

852 

1427 

188 

210 

655 

3332 

35,7 

27,7 

73,0 

63,8 

19,5 

 

2. Підприємство займається продажем канцелярських виробів. Набори 

купують у виробників за закупівельною ціною, що дорівнює 10 грн. Після 

цього на них наносять логотип і продають останнім за новою ціною. Річний 

обсяг реалізації становить 13000 наборів. Витрати на утримання запасів 

становлять близько 20% від їх обсягу, а витрати на проведення переговорів 

та налагодження обладнання для населення нових надписів на вироби – 500 

грн. Визначте оптимальний обсяг замовлення. 

 

Література: [2,6,11,15,19,21]. 

 

Тема № 9 Управління інвестиціями 

   

План 

1. Формування ефективного портфеля 

2. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів 

3. Дисконтування вартості грошей у часі 

 

Грошовий потік — дисконтований або недисконтований доход від 

здійснення проекту, який включає чистий прибуток (тобто прибуток за винятком  

платежів до державного бюджету з нього) і амортизаційні відрахування, які 

надходять у складі виручки від реалізації товарів і послуг; крім того, якщо у 

завершальний період «життєвого циклу» проекту підприємство-інвестор одержує 

кошти у вигляді недоамортизованої вартості основних засобів і нематеріальних 

активів та має вкладення капіталу в оборотні активи, вони враховуються як 



грошовий потік за останній період. 

Термін окупності інвестицій – час, протягом якого грошовий потік, 

одержаний інвестором від втіленння проекту , досягає величин вкладених коштів. 

Він ґрунтується на простому порівнянні суми інвестиції з розміром грошового 

потоку, який генерується втіленням проекту у життя. 

Чиста теперішня вартість проекту (NPV) — це різниця між  величиною 

грошових потоків, що надходять у процесі експлуатації проекту, дисконтованих за 

прийнятою ставкою доходності (r), та сумою інвестиції (CI):  

 −
+

= CI
r

CF
NPV

t

i

)1(
 

де CF - грошовий потік в і-м періоді; r – ставка; t – час. 

Додатне значення  NPV вказує на доцільність інвестування коштів, оскількі 

проєкт є прибутковим. За відємного значення NPV проект слід відхилення. Якщо 

NPV=0, то проект є ні прибутковим, ні збитковим, а відтак рішення треба 

приймати на основі інших критерієв. Якщо підприємство має кілька проєктів, то 

слід спинитися на тому, який має найвище значення чистої теперішньої вартості. 

Внутрішня норма прибутку (IRR) – це півень ставки дисконтування, при 

якому чиста приведена вартість проекту за його життєвий цикл дорівнює нулю. 

 

0
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+
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Завдання: 

1. Визначте  NPV якщо доходи будуть надходити у розмірах 10, 30, 35 тис.грн., 

відповідно за 3, 4 та 5 рік. Початкові інвестиції складають 50 тис.грн. 

Дисконтована ставка 15%. Визначте дисконтова ну суму доходів. 

 

2. За даними наведеними у попередньому завданні визначте внутрішня норма 

прибутку (IRR). 

 

3. Фірма вкладає 400 тис. доларів у виробничий проект, який щорічно дає чистий 

прибуток у сумі 80,0 тис. доларів, щорічне надходження амортизаційних 

відрахувань на відновлення основних засобів — 50,0 тис. доларів. За цих умов 

розрахуйте термін окупності інвестицій. 

 

Література: [4,7,11,12,19,21]. 

 

Тема № 10 Методологічний інструментарій визначення вартості грошей у 

часі 

 

План 

1. Методологічний інструментарій визначення вартості грошей у часі 



2. Складні проценти та ануїтети 

3. Методологічний інструментарій визначення вартості грошових засобів з 

урахуванням фактора інфляції 

 

Фінансовий менеджмент потребує постійного здійснення розрахунків, 

пов’язаних з надходженням грошових коштів в різні періоди часу. Ключову роль в 

цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей в часі. У відповідності з 

концепцією вартості грошей в часі однакова сума грошей в різні періоди часу має 

неоднакову вартість : ця вартість в теперішній час завжди є вищою, ніж в будь-

якому майбутньому періоді. 

Розглянемо методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі. 

Для розрахунку майбутньої суми вкладу (вартості грошей) в процесі 

його прирощення за складними відсотками використовується формула : 

FV =  P х ( 1 +  i )n, де  

FV – майбутня вартість вкладу (грошових коштів) при його нарощенні за 

складними відсотками;  

P – початкова сума вкладу (грошових коштів);  

і - відсоткова ставка, виражена десятковим дробом; 

n – кількість інтервалів , по яких здійснюється кожний відсотковий  платіж, в 

загальному обумовленорму періоді часу. 

Ануїтет (рента) - це серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються 

через певні інтервали або певну кількість періодів. Такі вклади можуть 

проводитись або на початку, або в кінці кожного періоду. Якщо вони 

здійснюються в кінці періоду, як це, звичайно, і робиться, така рента називається 

звичайною або відстроченою. 

Розрахунок майбутньої вартості ануїтету здійснюється за формулою: 

FV =  P х ((( 1 +  i )n – 1)/ і) , де  

FV – майбутня вартість вкладу (грошових коштів);  

P – початкова сума вкладу (грошових коштів);  

і - відсоткова ставка, виражена десятковим дробом; 

n – кількість періодів часу. 

Обчислення приведеної вартості майбутніх коштів дозволяє вимірювати 

розмір майбутніх грошових потоків порівняно із сьогоднішньою шкалою. 

Інакшими словами є можливість з’ясувати, яку суму нам необхідно вкласти 

сьогодні для того, щоб одержати певну суму в майбутньому.. У задачах на 

приведену вартість процентну ставку називають ставкою дисконта. Визначення  

приведеної вартості – дія, зворотна нарахуванню складних відсотків. 

Загальна формула для обчислення приведеної вартості виглядає таким 

чином: 

Р= FV/( 1 +  i )n = FV (1/( 1 +  i )n ) , де  

FV – майбутня вартість вкладу (грошових коштів);  

P – початкова сума вкладу (грошових коштів);  



і –дисконтна ставка; 

n – кількість періодів часу. 

У практичній інвестиційній діяльності часто потрібно розрахувати час, необхідний 

для інвестування сьогоднішніх коштів і одержання майбутньої вартості при заданій 

ставці нарахування складних відсотків. 

.   

Завдання :  

1.Підприємець хоче покласти на депозит в банк 100 гр.одиниць одноразово 

під 5% річних на 5 років. Яку суму грошей матиме підприємець наприкінці пятого 

року 

2.Підприємець хоче класти на депозит на трьохрічний строк по 100  гр.од. в 

кінці кожного року під 5% річних. Яку суму він матиме по закінченні 3 років? 

3. Скільки часу знадобиться, щоб інвестиція в розмірі 2000 гр.од. зросла до 

3000 гр.од. за умови нарахування складних відсотків з 10%-ною ставкою? 

 

Література: [7,8,11,13,19,21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Поняття фінансового менеджменту 

2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту 

3. Інформаційна база фінансового менеджменту 

4. Аналіз фінансово господарської діяльності 

5. Фінансовий аналіз у системі управління фінансами підприємства 

6. Аналіз рентабельності 

7. Оцінка ліквідності та платоспроможності 

8. Оцінка фінансової стійкості 

9. Управління інвестиційним портфелем підприємства 

10. Фінансового менеджмент – як система управління  

11. Методи оцінки та доцільності інвестиційних проектів  

12. Аналіз інвестицій в акції та облігації у системі прийняття управлінських 

рішень 

13. Фінансовий механізм та його структура 

14. Аналіз та оцінка ризику інвестиційних проектів 

15. Методологічний інструментарій оцінки вартості грошей у часі 

16. Методологічний інструментарій оцінки вартості грошових засобів з 

урахуванням фактора інфляції 

17.  Категорії ризику і левериджу 

18. Оцінка виробничого левериджу 

19. Класифікація фінансових ризиків 

20. Управління фінансовими ризиками 

21. Показники фінансового стану та їх взаємозв’язок  

22. Визначення потреби у фінансових ресурсах та внутрифірмове фінансове 

планування   

23. Дивідендна політика  



24. Задачі, об’єкти та методи  внутрифірмового фінансового планування   

25. Управління формуванням та використанням прибутку 

26. Методи визначення планового прибутку 

27. Управління обіговими коштами підприємства 

28.  Управління грошовими потоками 

29. Управління фінансовими вкладеннями 

30. Управління капіталом підприємства  

31. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства 

32. Основні теорії структури капіталу 

33. Оптимізація структури капіталу  

34. Формування ефективного портфеля 

35. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів 

36. Дисконтування вартості грошей у часі 

37. Політика підприємства у сфері оборотного капіталу 

38. Управління виробничими запасами 

39. Управління дебіторською заборгованістю 

40. Методика розрахунку критичного обсягу продажів 
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